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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїнських, регіональних, обласних, міських) премій у галузі культури і мистецтва, категорію надання (рід діяльності), за яку відбувається нагородження.
При підготовці видання використано матеріали з преси та інтернету. Прізвища 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
VIII Міжнародна театральна премія (Акт Авард)
Центральної Академії драми Китаю
(8th International Theatre Academy Awards, м. Ціндао)
Номінація «Краща вистава»
– вистава «Коріолан» В. Шекспіра Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер – Д. Богомазов)
Номінація «Краща головна роль»
Рибалевський
Дмитро

– актор, з.а. України – за роль у виставі «Коріолан» В. Шекспіра Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер – Д. Богомазов)
Номінація «Краща роль другого плану»

Богданович
Олексій

– актор, н.а. України – за роль у виставі «Коріолан»
В. Шекспіра Національного академічного драматичного
театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер – Д. Богомазов)
Номінація «Кращий дебют»

Рудинський
Олександр

– актор – за роль у виставі «Коріолан» В. Шекспіра Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер – Д. Богомазов)

Літературна нагорода Центральної Європи Angelus
(м. Вроцлав, Польща)
Відзнака
читацьких
симпатій

– Винничук Юрій – письменник, журналіст, перекладач,
редактор (м. Винники, Львівська обл.) – за роман «Танго
смерті»

Одеська міжнародна літературна премія ім. І. Бабеля
ІІ премія

– Курилко Олексій – письменник, драматург, театральний
режисер, актор (м. Київ) – за оповідання «У пошуках допомоги»
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Міжнародна літературна премія ім. І. Багряного
(заснована Фундацією імені Івана Багряного, США)
Жулинський Ми- – літературознавець, громадський діяч, директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України – за ґрукола
нтовний доробок з творчості Івана Багряного та вагомий
організаційний внесок у вшанування пам’яті й популяризацію творчості письменника в Україні

Премія британського незалежного кіно (BIFA)
(м. Лондон, Велика Британія)
Номінація «Кращий короткометражний фільм»
– фільм «Анна» (Ізраїль – Україна – Велика Британія). Режисер – Беренсон Декель (Ізраїль)

Премія ім. Вацлава Буріана
(Чехія)
Андрухович
Юрій

– письменник, публіцист, перекладач (м. Івано-Франківськ) – за культурний внесок у центральноєвропейський діалог

Премія «Книга року ВВС – 2019»
Тамара
Горіха Зерня

– письменниця, перекладач, волонтер (м. Київ) – за книгу
«Доця»

Премія «Дитяча книга ВВС – 2019»
– письменник, літературний критик, журналіст (м. Київ) –
за книгу «Сапієнси»

Володимир
Арєнєв

Премія «Книга року ВВС – Есеїстика – 2019»
Прохасько
Тарас

– письменник, журналіст (м. Івано-Франківськ) – за книгу
есеїв «Так, але…»

Міжнародна літературна премія ім. М. Гоголя («Тріумф»)
– письменник (м. Одеса) – за книгу поезій «Козацьке
коло»;
Яковишин Леонід – генеральний директор ТОВ «Земля і воля», меценат, Герой України (м. Бобровиця, Чернігівська обл.) – за визначну благодійну діяльність;
Шупта Дмитро
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Гординський
Святослав
(посмертно),
Ігор
Костецький (посмертно),
Горбач Олекса
(посмертно),
Брюгген
Володимир
(посмертно)
Плаксюк Юрій
Чернінька Юлія
Самойленко
Григорій

Сидоренко
Тетяна
Лойтра Петро
Нікуліна
Людмила
Мельниченко
Єлизавета

– український художник, мистецтвознавець, поет, перекладач (США),
– український письменник, перекладач, критик, режисер
(Німеччина),
– науковець, мовознавець-славіст, педагог, видавець (Німеччина),
– письменник, літературознавець, перекладач (м. Харків)
– за визначний внесок в українську літературу;
– письменник, журналіст, з.п.к. України (м. Київ) – за
книгу «Все в минулому» (у 2-х томах);
– письменниця (м. Київ) – за роман «Лицар Смарагдієвого
ордену»;
– літературознавець, філолог, професор Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, з.д.н. і т. України
(Чернігівська обл.) – за монографію «Повість Миколи
Гоголя "Тарас Бульба" в українському текстологічному,
соціологічному та мистецькому вимірах» та вагомий
особистий внесок у вивчення і популяризацію творчості
М. В. Гоголя;
– письменниця, перекладач, журналіст, науковець (м. Ніжин, Чернігівська обл.) – за книги «Ігри з Іваном» та
«Ольга, дружина Пікассо»;
– композитор, автор та виконавець пісень (м. Мала Виска,
Кіровоградська обл.) – за значну творчу діяльність;
– письменниця (м. Харків) – за книги «Тіні без тіней» (про
Миколу Гоголя) та «Черга за продовженням»;
– письменниця (м. Київ) – за книгу «І засяє сонце»

Міжнародна українсько-німецька літературна премія
імені Олеся Гончара
(м. Київ)
Номінація «Проза (роман чи повість)»
Мулик Назар

– письменник (м. Козятин, Вінницька обл.) – за роман
«Кров Дракона»
Номінація «Проза (збірка оповідань)»

Зозуля Дмитро
Косян Марія

– письменник (м. Костянтинівка, Донецька обл.) – за збірку оповідань «Етюди потворного»;
– письменниця (м. Київ) – за збірку оповідань «Куди не
їздять потяги»
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Номінація «Поезія»
Леля Покотиполе – поетеса (м. Дніпро) – за збірку поезій «Повстанське радіо»
(справж. –Крамарь Ольга)
Номінація «Публіцистика»
Заноз Назарій

– письменник, журналіст (м. Теребовля, Тернопільська обл.) – за збірку художньо-документальних нарисів
«Місто як світ»

Літературна премія Європейського Союзу
European Union Prize for Literature
(м. Брюссель, Королівство Бельгія)
Гаська Шиян

– письменниця, перекладач (м. Львів) – за роман «За спиною»

Міжнародна премія
International Publishing Industry Excellence Awards
(м. Лондон, Велика Британія)
Номінація «Літературний фестиваль»
Міжнародний фе- – за мультидисциплінарну програму фестивалю: коли взастиваль «Книжємодіють різні види мистецтв і перетинаються фахові
ковий Арсенал»
середовища, але водночас, книга залишається в центрі
уваги

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської
(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та
готельним комплексом «Буковина», м. Чернівці)
Балан Іван
Пишнюк Тетяна
Тимку Марина
Шканде Ірина
Гебрін Марія

–
–
–
–
–

графік, живописець, педагог, з.х. України (м. Чернівці);
письменниця (м. Київ);
актриса (м. Чернівці);
художниця-керамістка (м. Чернівці);
живописець, майстер народної творчості, педагог
(с. Іванівці, Кельменецький р-н, Чернівецька обл.)

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. П. Куліша
Гординський
Святослав
(посмертно),

– український художник, мистецтвознавець, поет, перекладач (США),

6

– український письменник, перекладач, критик, режисер
(Німеччина),
– науковець, мовознавець-славіст, педагог, видавець (Німеччина),
– український літературознавець, перекладач, видавець
(Німеччина) – за визначний внесок в українську літературу;
– письменник (м. Харків) – за книгу «Блокноти» та визначний внесок в українську літературу;
– письменник, з.ж. України (м. Одеса) – за роман-епопею
«Французький похід» (у 6-ти томах), історичне есе «Велесова книга предків», майстерність та історичний пошук, велику подвижницьку і громадську діяльність та
популяризацію української літератури в світі;
– письменниця (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.) – за
Талан Світлана
роман «Ракурс», в якому висвітлюється мужня, патріотична боротьба українського народу за свободу та незалежність;
– письменник, перекладач, дипломат (м. Київ) – за книгу
Борщевський
«Рік російської міфології» та публіцистичні публікації
Сергій
останніх років;
– письменниця (м. Київ) – за дослідження проблематики
Дзюбенко-Мейс
Голодомору, історії України, популяризацію творчості
Наталія
Пантелеймона Куліша, філософське осмислення глибин
непростого українського буття в поетичній збірці «Та,
що біжить по стерні» і поетичних публікаціях у періодиці 2014–2018 рр.;
– письменник, головний редактор літературно-мистецьКоваль Юрій
кого та громадсько-політичного часопису НСПУ
«Дзвін» (м. Львів) – за високу професійну майстерність,
відданість справі, вагомий особистий внесок у збагачення сучасної української літератури;
Теленько Богдан – письменник, журналіст, публіцист, громадський діяч (м.
Хмельницький) – за романи «Хроніки пересмішника»,
«Коли засурмить Сьомий Ангел» та збірку повістей «Галицька рапсодія»;
Медко Олександр – поет, перекладач (м. Запоріжжя) – за книгу поезій
«Хора» та успішне поривання створення у свідомості
українського народу новітнього космічно-духовного образу нашої героїчної Батьківщини-України;
– українська поетеса, громадський діяч (Іспанія) – за збіГуменюк
рку поезій «Мій світ тобі»;
Валентина
– українська поетеса, науковець (США) – за популяризаБігун Оксана
цію української культури в США та поетичну розробку
тем духовної подорожі, смерті й воскресіння, а також –
Костецький Ігор
(посмертно),
Горбач Олекса
(посмертно),
Горбач
Анна-Галя
(посмертно)
Брюгген
Володимир
Сушинський Богдан
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Будлянський Ми- –
кола
Каранда Марина

–

Булах Василь

–

Романовський
В'ячеслав

–

Лиходід Микола –
(посмертно)
Дрямін Олег

–

Дудок Уляна

–

Бернакевич Леся

–

Ліщенюк
Григорій
Тичко Олексій

–

концепцій української ідентичності в сучасному глобальному світі у двокнижжі «Відстань до кордону. Лабіринт» та збірці «Очікування Різдва»;
письменник, публіцист, краєзнавець, з.ж. України
(м. Чернігів) – за художньо-документальну повість «Час
рікою пливе» та значну творчу діяльність;
науковець, педагог, художній керівник студентського
соціального театру «EX LIBRIS» (м. Чернігів) – за значний внесок у розбудову концепції соціального мистецтва засобами аматорського театру, організацію широкої
просвітницької, естетико-виховної, інклюзивно-арттерапевтичної та гастрольної діяльності навчально-реабілітаційними закладами Чернігівщини;
директор ПСП «Авангард», меценат, громадський діяч
(с. Курінь, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.) – за визначну благодійну та громадську діяльність;
поет, есеїст, перекладач, журналіст, голова творчої асоціації літераторів «Слобожанщина» (м. Харків) – за двотомник вибраних поезій «У дива на виду»;
поет, журналіст (м. Запоріжжя) – за звитяжні досягнення
в українській літературі, щиросердний, жертовний патріотизм, життя, покладене на вівтар відродження України;
письменник, художник (м. Одеса) – за збірку поезій
«Осіння рапсодія любові», книгу поезії і прози «Вибране», повість «Юнак, який несе світло» та дорожній
щоденник «Сповідь під зорею Богородиці», активну участь в організації та проведенні Міжнародного літературного конкурсу імені де Рішельє, популяризацію української літератури за кордоном;
поетеса, журналіст (м. Львів) – за книгу лірики «Дім з
верандою для мрій», організацію перформансів та літературних читань, популяризацію творчості Квітки Цісик
і Наталі Давидовської, оповідання про Климентину Авдикович (першу жінку-підприємця у Львові);
письменниця (м. Львів) – за розширення тематики українського детективного жанру, зокрема звернення до
теми психіатрії в художній формі у серії романів «Ласкаво просимо до психлікарні», «Сенсація психіатра Мудка», «Адвокат на олінклюзів»;
поет (Кіровоградська обл.) – за книгу поезій «Вибране»;

– поет-пісняр (м. Городище, Черкаська обл.) – за збірку
поезій «Ілюзії ранньої осені», популяризацію української пісні та відео-поезії на YouTube;
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Дячишин Богдан

Горішна Наталія
Савранська
Анна
Швець-Васіна
Олена
Куцина
Іван
Гагалюк
Богдан

– письменник, літературознавець, науковець (м. Львів) –
за книги «Пережите-перечитане», «Слово Андрія Содомори у дзеркалах часу», «Крихти живого часу Андрія
Содомори», «Думне слово Богдана Смоляка»;
– поетеса, перекладач (м. Черкаси) – за збірку поезій «Звинувачена в почуттях»;
– письменниця, перекладач (м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл.) – за збірку перекладів світової лірики «І тече твоя душа в мою» та значну творчу діяльність (поезія і проза);
– поетеса, композитор, автор та виконавець пісень
(м. Дніпро) – за популяризацію духовно-культурних надбань української літератури та музики;
– меценат, громадський діяч (смт Буштино, Тячівський рн, Закарпатська обл.) – за організацію та фінансування
програми забезпечення шкільних бібліотек у Тячівському районі книгами сучасних українських авторів;
– меценат, громадський діяч (м. Львів) – за багаторічну
підтримку українського книговидання

Міжнародна літературна премія імені Джека Лондона
(Міжнародний артцентр «KLAS’SARTSCENTERSANFRANCISCO»,
м. Сан-Франциско, США)
Слапчук
Василь,
Гончаренко
Олег,
Сушинський Богдан
Міжнародна організація «Співдружність діячів літератури та мистецтва "Глорія"»
(Німеччина – Україна)

– письменник, літературний критик, науковець, з.д.м. України (м. Луцьк),
– письменник, перекладач, критик (м. Мелітополь, Запорізька обл.),
– письменник, з.ж. України (м. Одеса) – за визначну літературну діяльність
– за розвиток міжнародних зв’язків та літературних традицій, примноження духовного потенціалу суспільства

Нагорода Польської кіноакадемії
( м. Варшава)
Спеціальна наго- – Сенцов Олег – кінорежисер, письменник, сценарист
(м. Київ)
рода «За відвагу
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та незламність»
(статуетка Орел)

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди
«Сад божественних пісень»
Демиденко
Андрій
Горбач
Анна-Галя
(посмертно)
Головко
Дмитро
Жангожа
Рустем
Чернінька
Юлія
Мрежук
Павло
Раденко
Борис

Медко
Олександр
Сидоренко
Тетяна
Будлянський
Микола
Хоменко
Володимир
Назаренко
Віталій
Тищенко
Микола

– поет-пісняр, н.а. України (м. Київ) – за визначний внесок
в українську літературу;
– український літературознавець, перекладач, видавець
(Німеччина) – за визначний внесок у популяризацію української літератури;
– письменник, краєзнавець (м. Київ) – за книгу поезій,
поем, новел, афоризмів, спогадів «Співучі піски»;
– казахський та український письменник, літературний
критик, науковець, філософ, політолог (м. Київ) – за визначну творчу та наукову діяльність;
– письменниця (м. Київ) – за роман «Лицар Смарагдієвого
ордену»;
– композитор, музикант, співак, поет, з.а. України
(м. Київ) – за визначний внесок у розвиток української
пісні;
– композитор, провідний концертмейстер кафедри сценічного мистецтва КНУКіМ (м. Київ) – за активну діяльність у сфері театральної музичної культури та розвитку
української пісні, зокрема, за музику до вистави «Панночка» за п’єсою М. Гоголя «Вій», до фільму «Таємна
операція» (режисер – В. Шалига) та до музичної казки
«Пеппі Довгапанчоха» А. Ліндгрен;
– поет, перекладач (м. Запоріжжя) – за глибинне філософське осмислення нашої реальності і переклади давньогрецького поета-філософа Парменіда (вперше українською) у книзі «Буття і порожнеча»;
– письменниця, перекладач, журналіст, науковець (м. Ніжин, Чернігівська обл.) – за книгу «Триповісник»;
– письменник, публіцист, краєзнавець, з.ж. України
(м. Чернігів) – за книги «Розкажіть мені, мамо» та «Орлівка. За батьківськими заповітами»;
– науковець, меценат (м. Київ) – за визначну благодійну,
громадську та міжнародну діяльність;
– журналіст (м. Чернігів) – за значну журналістську діяльність;
– фотожурналіст, фотохудожник (м. Чернігів) – за значну
творчу діяльність;
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Рассоха
Ігор
Терещенко
Микола
Карачинцев
Володимир
Мокієнко
Володимир,
Кривчун
Михайло,
Хижняки
Микола та Іван

– історик, лінгвіст, громадський діяч (м. Харків) – за науково-публіцистичну книгу «Справжність Велесової
книги: науковий доказ»;
– прозаїк, публіцист, дослідник історії української старовини, голова історико-краєзнавчого товариства «Ічнянщина» (м. Ічня, Чернігівська обл.) – за вагому творчу та
громадську діяльність;
– письменник, дипломат (м. Львів) – за книгу «Видименевидиме»;
– народний чоловічий вокальний квартет «Пісенне джерело» Харсіцького СБК (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.) – за значний внесок у популяризацію українських пісень та творчості Григорія Сковороди

Міжнародна літературна премія імені Уласа Самчука
(Тернопільська обл.)
Фіалко Ніна
Лавренюк Марія

– письменниця (м. Тернопіль) – за роман «Холодний вітер
перемін» та вагомий внесок у розвиток української літератури;
– письменниця, публіцист, журналіст (м. Тернопіль) – за
роман «Калина січена...» та вагомий внесок у розвиток
української літератури

Міжнародна літературно-мистецька премія «Світ Пограниччя»
Чілачава Рауль
Горлач Леонід
Савчин Ярослав
Сидоренко
Тетяна
Кияновський
Віктор

– грузинський та український письменник, перекладач,
філолог, літературознавець, з.д.м. України (м. Київ) – за
визначний внесок в українську та світову літературу;
– письменник, перекладач, журналіст (м. Київ) – за визначний внесок в українську літературу;
– письменник, перекладач (Івано-Франківська обл.) – за
переклади поезії М. Пазнякова (Білорусь) на українську
та участь у міжнародних літературних проєктах;
– письменниця, перекладач, журналіст, науковець (м. Ніжин, Чернігівська обл.) – за книгу «Ольга, дружина Пікассо»;
– меценат (м. Ічня, Чернігівської обл.) – за визначну благодійну і громадську діяльність
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Міжнародна літературна премія імені Антуана де Сент-Екзюпері
(Франція – Німеччина)
Слапчук Василь
Гончаренко Олег
Савчин Ярослав

– письменник, літературний критик, науковець, з.д.м. України (м. Луцьк) – за визначну творчу діяльність;
– письменник, перекладач, критик (м. Мелітополь, Запорізька обл.) – за визначну творчу діяльність;
– письменник, перекладач (Івано-Франківська обл.) – за
визначну творчу діяльність

Міжнародна премія авторської пісні ім. В. Симоненка
(м. Одеса)
Дует авторської – співачки (м. Чернігів) – за пісню «Пречистії зорі» (музика Т. Чабан на вірші Лесі Українки);
пісні: Чабан Інна
та Тетяна
– письменник (м. Одеса),
Шупта Дмитро,
– композитор, автор та виконавець пісень (м. Мала Виска,
Лойтра Петро
Кіровоградська обл.) – за пісню «Козачата»

Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка
– поет (м. Київ)

Белей Лесь

Почесна відзнака «За популяризацію творчості Олеся Ульяненка»
Рудакевич Ольга

– перекладач

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ
Національна премія України імені Тараса Шевченка
Номінація «Література»
Забужко Оксана

– письменниця (м. Київ) – за книгу «І знов я влізаю в
танк...»
Номінація «Візуальне мистецтво»

Чебаник Василь

– художник-графік, з.д.м. України (м. Київ) – за проєкт
«Графіка української мови»

Номінація «Публіцистика, журналістика»
Горинь Богдан

– мистецтвознавець, публіцист, політолог, громадський
діяч – за есе-колаж «Святослав Гординський на тлі
доби» (у 2-х книгах)
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Номінація «Музичне мистецтво»
Шейко
Володимир

– художній керівник – головний диригент Заслуженого
академічного симфонічного оркестру Українського радіо, н.а. України (м. Київ) – за аудіозаписи творів українських композиторів до Фонду Українського радіо,
концертні програми 2013–2018 рр.
Номінація «Кіномистецтво»

Бондарчук Роман – кінорежисер, сценарист (м. Київ) – за повнометражний
ігровий фільм «Вулкан»
Номінація «Театральне мистецтво»
Держипільський
Ростислав

– режисер-постановник, актор, н.а. України (м. ІваноФранківськ) – за вистави «Енеїда» І. Котляревського,
«Вона – Земля» В. Стефаника, «НАМLЕТ» В. Шекспіра, «Оскар і Рожева Пані» Е.-Е. Шмітта Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка

Державна премія України імені Олександра Довженка
Лозниця Сергій

– кінорежисер, сценарист – за створення ігрового, повнометражного фільму «Донбас» (Німеччина – Україна –
Нідерланди – Франція – Румунія)

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у
розбудові України 2019 року
Номінація «За культурно-мистецьку та наукову діяльність,
збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини»
Аблаєв Бекір
Дьома Одарка
Овчинникова
Юлія

– член ГО «Кримська родина» (м. Київ);
– радник міського голови м. Умані (Черкаська обл.) з питань мистецтва і культури;
– лідер ГО «Молодіжна ініціатива міст», виконуюча
обов’язки декана Донецького національного університету ім. В. Стуса (Вінницька обл.)

***
Премія ім. М. Гоголя
(у галузі літератури)
Власенко Ірина

– письменниця, педагог (м. Київ) – за книгу «Чужі скарби»
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Відзнака Комітету з присудження Премії ім. М. Гоголя
Доляк Наталія

– письменниця, драматург, журналіст, актриса (м. Вінниця) – за книгу «Шикарне життя у Вупперталі»;

Чорногуз Олег

письменник, журналіст, редактор, з.д.м. України
(м. Київ) – за книгу «Гроші з неба, або Самогубець за
покликанням»

Премія імені Олеся Гончара
(за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму,
духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України)
Шкраб’юк Петро – письменник, літературознавець, історик, педагог
(м. Львів) – за книги «Над Простором і Часом: трилогія
незвичайного», «Історії, прожиті тричі: події, документи, спогади»
Відзнака Комітету з присудження Премії імені Олеся Гончара
Камиш Маркіян
Мориквас Надія
Гонтарук Любов

– письменник (м. Київ) – за книгу «Оформляндія, або
Прогулянка в Зону»;
– письменниця, літературознавець, журналіст (м. Львів) –
за книгу «Винова гора»;
– письменниця, перекладач, педагог (м. Київ) – за книгу
«Я – війна»

Музична премія ім. В. С. Косенка
(за видатні досягнення в галузі музичної творчості
для дітей та юнацтва)
Шевченко Юрій

– композитор, з.д.м. України (м. Київ) – за оперу «Король
Дроздобород»

Премія імені Леся Курбаса
(за вагомий внесок у розвиток сучасного
театрального мистецтва України)
Уривський Іван

– режисер (м. Одеса) – за постановку вистави «Перехресні
стежки» І. Франка Львівського академічного театру
імені Леся Курбаса
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Премія ім. М. Лисенка
(за видатні музичні твори)
Номінація «За видатні досягнення у професійній композиторській
творчості»
– композитор (м. Київ) – за твір «Ораторія для солістів,
хору та симфонічного оркестру на вірші Тараса Шевченка»

Кривопуст
Богдан

Номінація «За видатні досягнення у професійному виконавському
мистецтві»
– хоровий диригент, мистецтвознавець, з.а. України
(м. Київ) – за концертні програми та авторські проєкти
останніх років

Ткач Юлія

Номінація «За видатні досягнення в музикознавстві»
Гусарчук Тетяна

– мистецтвознавець, педагог, науковець (м. Київ) – за монографію «Артемій Ведель. Постать митця у контексті
епох»

Премія ім. Б. Лятошинського
(за видатні досягнення у сфері
професійної композиторської творчості)
– композитор, менеджер музичних проєктів (м. Львів) – за
вокально-інструментальний твір на духовну тематику
«Між Сходом і Заходом. Містерія народження» (для солістів, мішаного хору, струнного оркестру та органа)

Сегін Богдан

Премія ім. Л. Ревуцького
(за досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері
професійного композиторського і виконавського мистецтв)
Номінація «Концертно-виконавське мистецтво»
– віолончелістка (м. Львів) – за концертні програми академічної музики 2016–2018 рр.

Литвиненко
Оксана

Номінація «Композиторська творчість»
Леонтьєв Сергій

– композитор, музикознавець (м. Київ) – за симфонічну
сюїту «Паперові птахи», музику до ігрових фільмів «Чарівна балерина» та «Вежа мовчання»
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Премія ім. А. Шекери
(у галузі хореографічного мистецтва)
Клявін Дмитро

– танцівник, балетмейстер-постановник, педагог, з.а. України – за постановку одноактного балету «Лифар-сюїта» на музику К. Дебюссі та хореографічної композиції
«Два фавна» на музику Е. Лало

Премія за збереження та охорону нематеріальної
культурної спадщини
Народно-аматор- –
ський етнографічний
колектив
«Лужанка» (с. Лужки, Івано-Франківська обл.)

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРЕМІЇ
Літературно-музична премія ім. О. Білаша
Житня Людмила

– письменниця – за книгу «Людина-оркестр»

Премія ім. О. Білецького
(у галузі літературної критики)
Штейнбук
Фелікс

– літературознавець, педагог (м. Київ) – за збірку есеїв-мініатюр «Інкубація "Яєць динозавра"», присвячену критичній рецепції малої прози Олеся Ульяненка «Яйця динозавра»

Літературна премія «Благовіст»
Номінація «Проза»
Месевря Ольга

– письменниця, літературознавець – за книгу «А де те серце?»
Номінація «Поезія»

Чередниченко
Дмитро

– письменник, перекладач, редактор, мистецтвознавець,
педагог – за книгу «Доторки»
Номінація «Твори для дітей»

Пронь Леся

– письменниця – за книгу «Подарунок Сонечка»
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Всеукраїнська літературно-мистецька премія «В ім’я добра»
ім. С. Олійника
Куций Леонід
Савчук Василь

– письменник-гуморист, сатирик, публіцист (м. Вінниця)
– за книгу «Золоті яйця»;
– письменник-гуморист, публіцист, драматург, редактор,
краєзнавець, журналіст (м. Бережани, Тернопільська обл.) – за книгу «Триесірний Ґеньо з Трої»

Всеукраїнська літературна премія імені Ірини Вільде
Кузик Володимир – письменник, фольклорист, журналіст, педагог (м. Львів)
– за книгу новел «Двоє»

Літературна премія імені Остапа Вишні
– письменник-гуморист – за книгу гумору і сатири у віршах і прозі «Заспіваймо, браття, славень»

Музичук
Аркадій

Всеукраїнська літературна премія ім. О. Влизька
(м. Шпола, Черкаська обл.)
Тома Леонід

– письменник (м. Харків) – за збірку поезій «Гіркий дим
Вітчизни»

Премія ім. П. Воронька
(за твори для дітей)
Номінація «Краща поетична книжка для дітей українською мовою»
Пронь Леся

– письменниця – за книгу «Чути дзвоники святкові»

Номінація «Краща прозова книжка для дітей українською мовою»
Мовчун
Леся

– письменниця, драматург, педагог – за книгу «Рожевий
записник детектива Стасика»

Літературна премія ім. Р. Гамади
(м. Львів)
Номінація «Переклад»
Іваничук Наталія – перекладачка, педагог (м. Львів) – за переклад роману
Т. Ліндґрена «Пьольса» («Видавництво Анетти Антоненко», м. Київ)
17

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. Є. Гуцала
(заснована ГО «Вінницьке земляцтво», м. Київ)
– живописець, графік, фотохудожник, колекціонер, краєзнавець, меценат, н.х. України (м. Вінниця) – за проєкт
«Хата під стріхою, останній штрих минулого тисячоліття»

Козюк
Володимир

ІІІ Національна кінопремія України «Золота дзиґа»
(за професійні досягнення у розвитку українського кіно)
Номінація «Кращий фільм»
– фільм «Донбас» (Німеччина – Україна – Нідерланди –
Франція – Румунія). Режисер – Лозниця Сергій
Номінація «Кращий документальний фільм»
– фільм «Міф». Режисери – Ясній Іван, Кантер Леонід
Номінація «Кращий ігровий короткометражний фільм»
– фільм «Mia Donna». Режисер – Остріков Павло
Номінація «Кращий анімаційний фільм»
– фільм «Мімікрія». Режисер – Фройд М. Вайзер
Номінація «Краща пісня»
– пісня «Моя мамонько рідненька» до фільму «Гірська жінка: на війні» (Україна – Франція – Ісландія) у виконанні
Данилейко Ірини, Гончаренко Галини, Карпенко Сусанни
Номінація «Кращий композитор»
Байбаков Антон

– за фільм «Брама» (Україна – США). Режисер – Тихий
Володимир
Номінація «Кращий актор»

Москаленко Олег – за роль Германа у фільмі «Дике поле» (Україна – Нідерланди – Швейцарія). Режисер – Лодигін Ярослав
Номінація «Кращий актор другого плану»
Ямненко
Володимир

– за роль Кочі у фільмі «Дике поле» (Україна – Ні-дерланди – Швейцарія). Режисер – Лодигін Ярослав
Номінація «Краща актриса»

Ірма Вітовська

– за роль баби Прісі у фільмі «Брама» (Україна – США).
Режисер – Тихий Володимир
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Номінація «Краща актриса другого плану»
Біблів Віталіна

– за роль Слави, доньки баби Прісі у фільмі «Брама» (Україна – США). Режисер – Тихий Володимир

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

– за фільм «Донбас» (Німеччина – Україна – Нідерланди
– Франція – Румунія)

Номінація «Кращий оператор-постановник»
– за фільм «Дике поле» (Україна – Нідерланди – Швейцарія). Режисер – Лодигін Ярослав

Михальчук
Сергій

Номінація «Кращий художник-постановник»
– за фільм «Дике поле» (Україна – Нідерланди – Швейцарія). Режисер – Лодигін Ярослав

Одуденко
Владлен

Номінація «Кращий сценарист»
Лозниця Сергій

– за сценарій фільму «Донбас» (Німеччина – Україна – Нідерланди – Франція – Румунія)
Номінація «Кращий монтаж»

Банніков Іван

– за фільми:
– «Коли падають дерева» (Україна – Польща – Македонія). Режисер – Нікітюк Марися;
– «Позивний Бандерас». Режисер – Буадзе Заза;
– «Вона та війна». Режисер – Кондакова Марія
Номінація «Кращий звукорежисер»

Степанський
Сергій

– за фільми:
– «Дике поле» (Україна – Нідерланди – Швейцарія). Режисер – Лодигін Ярослав;
– «DZIDZIO Перший Раз». Режисери – Хома Михайло,
Дронь Тарас
Номінація «Кращий художник із гриму»
– за фільм «Брама» (Україна – США). Режисер – Тихий
Володимир

Струкова
Катерина

Номінація «Кращий художник з костюмів»
Керо Марія

– за фільм «Шляхетні волоцюги». Режисер – Березань
Олександр

Премія «За внесок у розвиток українського кіно»
Гармаш Юрій

– кінооператор, оператор-постановник, з.д.м. України
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ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Всеукраїнська премія з музикознавства
PRIMUS INTER PARES
Гусарчук Тетяна

– музикознавець, науковець, педагог – за книгу «Артемій
Ведель. Постать митця у контексті епох»

***
ІІ Національна премія кінокритиків України «КІНОКОЛО»
Номінація «Кращий повнометражний ігровий фільм»
– фільм «Додому». Режисер – Алієв Наріман
Номінація «Кращий короткометражний ігровий фільм»
– фільм «У нашій синагозі». Режисер – Орленко Іван
Номінація «Кращий документальний фільм»
– фільм «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго». Режисер – Парфан Надія
Номінація «Кращий анімаційний фільм»
– фільм «Кохання». Режисер – Лиськов Микита
Номінація «Відкриття року»
– фільм «Мої думки тихі». Режисер – Лукіч Антоніо
Номінація «Кращий режисер»
Алієв Наріман

– режисер, сценарист – за фільм «Додому»
Номінація «Кращий актор»

Сеітаблаєв
Ахтем

– актор, режисер, з.а АРК – за роль у фільмі «Додому».
Режисер – Алієв Наріман
Номінація «Краща актриса»

Ірма

Вітовська – актриса, ведуча, з.а. України – за роль у фільмі «Мої думки тихі». Режисер – Лукіч Антоніо

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

– письменниця, літературознавець, критик (м. Бар, Вінницька обл.) – за посібник-хрестоматію «Подільські божищі»
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Номінація «Художня література»
Гранецька
Вікторія

– письменниця (м. Вінниця) – за збірку оповідань «Reality
Show/Magic Show»
Номінація «Дитяча література»

Вітенко
Олена

– письменниця, громадський діяч (м. Вінниця) – за збірки
поезій для дітей: «Роздолля», «Оберу професію» та «Намалюю Україну»

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

– композитор, менеджер музичних проєктів (м. Львів)
Номінація «Професійні хорові колективи»
– Академічний хор ім. П. Майбороди Українського радіо (м.
Київ)

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів
Богдана та Левка Лепких
(м. Тернопіль)
Хім’як
В’ячеслав

Мамчур
Степан
Вовчанська
Василина
Панченко
Олександр

– актор, режисер, педагог, громадський діяч, н.а. України
(м. Тернопіль) – за виконання ролей: гетьмана Івана Мазепи у виставі «Мазепа» Б. Мельничука та О. Мосійчука
за творами Б. Лепкого, Автора у виставі «Тарас» Т. Шевченка та Б. Стельмаха, Тев’є у виставі «Поминальна
молитва» Г. Горіна за мотивами творів Шолом Алейхема Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка;
– художник-живописець (м. Тернопіль) – за створення серії графічних портретів родини Лепких та інших високохудожніх творів;
– письменниця, педагог (м. Тернопіль) – за збірки поезій
«Фестини», «Кохайте жінку», «Сонячний дзвіночок» та
літературознавчі статті у ЗМІ про творчість Богдана Лепкого;
– краєзнавець, науковець, видавець, громадський діяч
(м. Лохвиця, Полтавська обл.) – за видання понад тридцяти книг з історії національно-визвольної битви
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Літературна премія ім. М. Масла
(Черкаська обл.)
Номінація «Кращий художній твір»
– поет (с. Дзензелівка, Маньківський р-н, Черкаська обл.)
– за мистецьке зображення сільського світу, природи,
житейської мудрості хлібороба у ліричній збірці «Поезії»

Макаренко
Юрій

Премія Міста літератури ЮНЕСКО
(м. Львів)
Содомора Андрій

Спеціальна
відзнака журі

– перекладач, письменник, науковець, літературознавець
(м. Львів) – за переклад з давньогрецької творів Гесіода
«Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла» («Видавництво "Апріорі"», м. Львів)
– Калитко Катерина – письменниця, перекладач (Україна
– Боснія і Герцеговина) – за збірку поезій «Бунар» («Видавництво Старого Лева», м. Львів);
– Вовченко Анна – перекладачка (м. Київ) – за переклад з
англійської роману Д. Євгенідіса «Середня стать» («Видавництво Старого Лева», м. Львів)

Всеукраїнська премія ім. І. Огієнка
Номінація «Література»
Струцюк
Йосип

– письменник, з.д.м. України (м. Луцьк)
Номінація «Мистецтво»

Слєпченко
Володимир
Головатенко
Валерій
Медведюк
Олександр

– живописець, графік, педагог, н.х. України (м. Київ);
– архітектор, скульптор (м. Житомир);
– підприємець, меценат (м. Житомир)
Номінація «Наука»

Купріянович Гри- – український історик, громадський діяч (Польща)
горій
Номінація «Освіта»
Приступов
Петро

– український музикант, поет, композитор (Німеччина)
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Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність»
– науковець, педагог, громадський та політичний діяч
(м. Київ)

Куйбіда
Василь

Всеукраїнська літературна премія імені Олександра Олеся
(заснована ГО «Сумське земляцтво у м. Києві»)
Матюх Наталія
Бережко-Камінська Юлія
Лісненко Тетяна

– поетеса (м. Харків);
– письменниця, журналіст (м. Буча, Київська обл.);
– письменниця, педагог (м. Ромни, Сумська обл.)

Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото»
(Полтавська обл.)
Шевченко
Наталія

– співачка, студентка Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського;
– народний аматорський вокальний ансамбль «Старости»
Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії (Пирятинський р-н)

Всеукраїнська літературна премія імені Тодося Осьмачки
(Черкаська обл.)
Слюсаревський
Микола

– поет, науковець, з.п.о. України (м. Київ) – за збірку поезій «Під дахом милосердя»

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки
Матвієнко Ніна
Кононенко
Олексій
Загоровська
Любов

– співачка, Герой України, н.а. України;
– письменник, журналіст, режисер, сценарист, з.д.м. України;
– письменниця, журналіст

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського
І премія
ІІ премія

– Пасічник Михайло – письменник (м. Житомир) – за
книгу «Двовійна» (у 2-х томах)
– Береза Юрій – поет-сатирик, гуморист, журналіст (м. Рівне) – за книгу сатири і гумору «Що кому»
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– Катічева Марія – поетеса, бібліограф-краєзнавець Калинівської ЦРБ (Вінницька обл.) – за збірку поезій «Тобі
присвячую, земляче»

ІІІ премія

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка
Номінація «Краща перша поетична збірка»
Мітров Ігор

– поет, літературознавець (м. Київ) – за збірку поезій «Голландський кут»
Номінація «Кращий художній твір»

Шкляр Василь

– письменник (м. Київ) – за роман «Троща»

Всеукраїнська премія імені Героя України Михайла Сікорського
(краєзнавча)
Висоцька
Катерина
Нікітіна
Валентина
Срайчук Юрій

– історик, краєзнавець, директор Вінницького обласного
краєзнавчого музею;
– музеєзнавець, науковець, працівник Меморіального музею Г. С. Сковороди Національного історико-етно-графічного заповідника «Переяслав» (м. Переяслав, Київська обл.);
– краєзнавець, науковець, редактор, директор Історикомеморіального музею Олекси Довбуша (м. Івано-Франківськ)

Премія імені Ф. Соболєва
Самолевська
Ольга
Сирих Анатолій

– кінорежисер-документаліст, сценарист, поетеса – за
значний внесок у розвиток наукового та документального кіно, вагомі досягнення в неігровому кіно
– режисер-документаліст, з.д.м. України – за значний внесок у розвиток наукового та документального кіно, вагомі досягнення в неігровому кіно

Премія ім. В. Сосюри
Короненко
Світлана

– письменниця, журналіст – за збірку поезій «Дебора»
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ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ

Премія ім. В. Афанасьєва
Свіньїн
Олександр

– головний режисер Вінницького академічного обласного
театру ляльок, з.д.м. України – за вагомий внесок у розвиток мистецтва театру ляльок

Премія ім. С. Данченка
Дмитрієва
Оксана

– головний режисер Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, з.а. АРК – за
творчі досягнення, що наближають театр України до
кращих зразків світового мистецтва, естетичну довершеність

Премія ім. М. Заньковецької
Вороніна
Людмила

– актриса Дніпровського академічного театру драми і комедії, з.а. України – за створення ролей високого художнього рівня, що стали подією в театральному мистецтві України

Премія ім. М. Крушельницького
Звягін
Євген

– актор Дніпровського академічного театру драми і комедії
– за створення ролей високого художнього рівня, які
стали подією в театральному мистецтві України

Премія ім. Ф. Нірода
Зайцев
Станіслав

– головний художник Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Г. Водяного, з.х. України – за вагомий внесок у розвиток театрального сценографічного
мистецтва, визначні досягнення та високу мистецьку досконалість в цій галузі

Премія ім. М. Садовського
Білоус
Андрій

– директор – художній керівник Київського національного академічного Молодого театру, з.д.м. України – за
активну і плідну організацію театральної справи
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Премія ім. П. Саксаганського
Кужельний
Олексій

– директор – художній керівник Київської академічної
майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», н.а. України – за відчуття у творчості громадського пульсу часу,
утвердження принципів духовності та гуманізму

Премія в галузі театрознавства і театральної критики
Рубинський
Олексій

– художник-графік, педагог, науковець, кіноактор, акторляльковод Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, н.а. України – за кращі
роботи в галузі театрознавства і театральної критики,
які здобули широкий художній, науково-мистецький та
громадський резонанс

Премія «Наш Родовід»
Чайковська
Валерія

– актриса Київського театру юного глядача на Липках,
н.а. України – за високі мистецькі здобутки протягом багатьох років, розвиток і збагачення традицій театрального мистецтва України, передачу творчого досвіду молодим митцям

Премія за краще сценічне відтворення надбань українського народу
закладених у звичаях, обрядах, традиціях, фольклорі наших предків
Половинка
Наталія

– актриса, співачка (мецо-сопрано), педагог, художній керівник Львівського академічного муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру «Слово і голос»

***
Літературна премія імені Павла Тичини
Раїса Харитонова – письменниця (м. Київ) – за збірку поезій «Рівновелика
любові»
(Талалай)
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Всеукраїнська премія імені академіка Петра Тронька
Національної спілки краєзнавців України
Номінація «За видання краєзнавчої літератури»
Великочий
Володимир
Грідіна Ірина
Корнієнко Олег

– краєзнавець, науковець, історик, педагог, з.п.о. України;
– краєзнавець, історик, енциклопедист, науковець;
– краєзнавець, історик, публіцист, журналіст, громадський діяч

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність
в краєзнавстві»
Зоц Ігор
Петрова Наталія
Рафальський
Олег

– журналіст, редактор;
– краєзнавець, історик, науковець, педагог;
– історик, науковець, політичний діяч, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України

Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності
академіка П. Тронька»
Місінкевич
Леонід
Скорохватова
Алла

– історик, краєзнавець, науковець, педагог;
– генеральний директор Національної історичної бібліотеки України (м. Київ), з.п.к. України

Номінація «За внесок у музейну та пам’яткоохоронну справу»
Карась Ганна
Яблонська Алла

– мистецтвознавець, краєзнавець, науковець, педагог,
з.п.к. України;
– краєзнавець, науковець, публіцист, педагог

Премія імені Івана Франка
(у галузі інформаційної діяльності)
Номінація «Краща публікація в друкованих засобах масової інформації»
Романчук Олег

– письменник, журналіст, науковець (м. Львів) – за публікацію «Україна та Московія: проблема несумісності систем»

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері»
Загоскіна
Людмила

– тележурналіст, редактор авторських програм «Дніпро
TV» – за телевізійний фільм «Прадавнє небо України»
Номінація «Кращий твір у радіомовній сфері»

Даниленко Нелля – сценарист, режисер, з.ж. України – за цикл радіофільмів
«Світочі епохи» (радіопортрети видатних українців);
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Єфимчук Олена

– звукорежисер – за документально-художній радіофільм
«Валерій Марченко. Дорога до вічності»

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері»
Яценко Галина,
Яценко Андрій

– письменниця, публіцист, журналіст, науковець, педагог,
– публіцист, мовознавець, журналіст, науковець, педагог
– за навчальний посібник «Публіцистика Івана Франка»

Премія імені Богдана Хмельницького
(за краще висвітлення військової тематики
у творах літератури та мистецтва)
Номінація «Літературні твори військової тематики»
Савченко В’яче- – письменник – за роман «Морський вузол»
слав
Номінація «Музичні твори військової тематики»
Крищенко Вадим, – поет-пісняр, н.а. України,
– поет, літературознавець, культуролог, культурно-гроВознюк Віктор,
мадський діяч,
– композитор, співак, баяніст, реставратор музичних інКоляда
струментів,
Олександр,
– співак (баритон), н.а. України – за марш «Богунці»
Василенко
Олександр
Номінація «Твори театрального мистецтва військової тематики»
– драматург, автор сценарію,
Покришень
Анатолій,
– режисер-постановник, автор інсценізації, з.а. України –
Бакіров Андрій
за виставу «Балада про Крути» за однойменним твором
А. Покришеня Чернігівського обласного академічного
українського
музично-драматичного
театру
ім. Т. Г. Шевченка

Премія ім. В. Чорновола
(журналістика та публіцистика)
Топачевський
Андрій

– письменник, публіцист, науковець-біблеїст, мистецтвознавець, культуролог, редактор, сценарист, кінодраматург (м. Київ) – за науково-популярну книгу «Одним
життям. Публіцистика доби Незалежності» (вид-во «Веселка», м. Київ)

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича
(м. Коростень, Житомирська обл.)
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Хмелівський
Валерій
Сокольник
Сергій
Васильєва
Тамара
Драгун Юлія

– письменник, публіцист, драматург (м. Бердичів, Житомирська обл.) – за збірку поезій «Короновані любов’ю»;
– письменник (м. Київ) – за книгу «Горизонт подій»;

– письменниця (м. Кременчук, Полтавська обл.) – за збірку поезій «Мамина хустка»;
– письменниця (с. Новоселиця, Тячівський р-н, Закарпатська обл.) – за книгу «Ой у віночку з барвіночку»;
– поет, літератор, журналіст, перекладач (м. Шумськ, ТерФарина Ігор
нопільська обл.) – за книгу «Любов у негоду»;
Юрченко Євгенія – поетеса (смт Головине, Черняхівський р-н, Житомирська обл.) – за збірку поезій «Аритмія мовчання»;
– письменник, публіцист (м. Київ) – за книгу «Народжені
Мартинюк
перемагати»
Сергій

Премія ім. Д. Яворницького
(краєзнавча)
Вишневський
Валерій
Рафальський
Олег
Даниленко
Віктор

– історик, науковець, краєзнавець, публіцист;
– історик, науковець, політичний діяч, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України (м. Київ);
– історик, науковець, краєзнавець, завідувач відділу Інституту історії України НАН України (м. Київ)

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ
Обласна краєзнавча премія ім. В. Вовкодава
(м. Жмеринка, Вінницька обл.)
Номінація «Літературне краєзнавство»
Гудима Андрій

– поет (м. Біла Церква, Київська обл.) – за літературно-музичний роман у віршах «Браїлівська рапсодія»
Номінація «Народознавство»

Крижанівський
Микола

– письменник, публіцист, краєзнавець, скульптор, волонтер, громадський діяч (м. Могилів-Подільський) – за дослідницькі народознавчі нариси «По козацький скарб»
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Номінація «Історичне краєзнавство»
Антонюк Олег

– педагог, історик, краєзнавець, старший науковий працівник Міського історичного музею (м. Жмеринка) – за історичний альманах «Сторінки з історії Жмеринської землі»

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ,
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Премія ім. Й. Кондзелевича
Ядчук-Мачинська
Оксана

– живописець – за створення серії пейзажів, натюрмортів
і тематичних робіт на тему Волині

Премія ім. С. Кривенького
Зразковий амато- – за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва,
активну творчу діяльність, балетмейстерські роботи, вирський ансамбль
соку виконавську майстерність
народного
танцю
«Вертуни» БК с. Гірка
Поло-нка Гіркополон-ківської ОТГ
Луцького району
(керівник – В. Лопанова)

Премія ім. А. Кримського
Цюриць Сергій

– письменник – за активну участь у вітчизняному літературному процесі та видання книги «Вибране»

Премія ім. М. Куделі
Зек Богдан

– історик, провідний науковий співробітник Волинського
краєзнавчого музею (м. Луцьк) – за вагомий внесок у наукову, просвітницьку, пошукову, краєзнавчу роботу, детальне вивчення історії міста Луцька у роки Другої світової війни та монографію «Луцьк у роки нацистської
окупації (1941–1944)»
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Премія ім. І. Стравінського
Овсійчук Галина

– солістка Волинської обласної філармонії, з.а. України
(м. Луцьк) – за активну концертну діяльність, високий
професіоналізм, виконавську майстерність, вагомий
внесок у збагачення музичного життя краю

Премія ім. В. Хурсенка
Натанчук
Людмила

– артистка драми Волинського академічного обласного
українського
музично-драматичного
театру
ім. Т. Г. Шевченка (м. Луцьк) – за вагомі здобутки в розвитку пісенної творчості, виконання сучасної української пісні, акторську майстерність

Премія ім. М. Царенка
Корнилюк
Ярослав

– викладач-методист Волинського коледжу культури і
мистецтв ім. І. Ф. Стравінського, з.п.к. України (м. Луцьк) – за активну управлінську, просвітницько-виховну
діяльність, розвиток культурно-мистецької освіти та
профспілкового руху Волині

Премія ім. О. Цинкаловського
Баюк Віктор

Каліщук Оксана

– заступник директора Державного історико-культурного
заповідника у м. Луцьку – за вагомий внесок у наукову,
просвітницьку, пошукову, краєзнавчу роботу, популяризацію досягнень національної культурної спадщини,
відновлення роботи туристичного маршруту підземеллями кафедрального костелу Петра і Павла;
– історик, археолог, 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»
Новаковський
Георгій

– художній керівник, головний диригент естрадно-духового оркестру «Буковина» Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка, з.п.к. України
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Номінація «Педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах»
– викладач хорових дисциплін Чернівецького обласного
коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича

Гордей
Валентина

Номінація «Науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди
творчості С. Воробкевича та інших видатних митців Буковини»
Ріга Марина

– завідувач відділу обслуговування користувачів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.
Івасюка

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія ім. Л. Глібова
Мастєрова
Валентина
Шупта Дмитро
Громова
Валентина
Іваницька
Світлана,
Демченко
Тамара
Сидоренко
Сергій

– письменниця, журналіст (с. Красилівка, Козелецький рн, Чернігівська обл.) – за книгу прози «На тому боці»;
– письменник (м. Одеса) – за збірки поезій «Курінський
морок» та «Міні-міни»;
– поетеса, журналіст (м. Чернігів) – за збірку поезій «Автобіографія душі»;
– історик, науковець, педагог (м. Запоріжжя),
– історик, науковець, педагог, з.п.о. України (м. Чернігів)
– за упорядкування книги С. Єфремова «Публіцистика в
"Книгарі" доби війни та революцій (1917–1920)»;
– артист капели бандуристів ім. Остапа Вересая Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та
концертних програм – за талановите художнє читання у
концертах капели (як ведучий) творів М. Коцюбинського, О. Довженка, М. Шаповала та професійне виконання народних пісень

Обласна премія ім. П. Демуцького
(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.)
Номінація «Аматорські академічні, народні хори»
– Народний аматорський хоровий колектив народного
співу «Оберіг» Шполянського РБК
Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм»
– Народне аматорське вокальне тріо «Дожниця» Тальнівського РБК
Номінація «Фольклорні колективи»
– Народний аматорський аутентичний ансамбль «Барвінок» філії села Лебедин Центру культури та дозвілля
Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області

32

Премія ім. М. Дубова
(Рівненська обл.)
Рачковська
Ірина
Бадаліс Оксана
Садоха Каріна

– за книгу «Казки на шафі»;
– за збірку поезій «Слідами осені»;
– за збірку поезій «Читай і вір»

Обласна премія у галузі культури
«Духовний скарб Кіровоградщини»
(м. Кропивницький)
Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального,
хореографічного, фото- та кіномистецтва»
Скрипник Євген

– актор Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького (м. Кропивницький)

Номінація «За популяризацію національної культури,
фольклорної спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва»
Телков Анатолій

– керівник Народного аматорського театру МПК «Ювілейний» (м. Новоукраїнка)

Номінація «За вагомий внесок у збереження
та популяризацію культурної спадщини»
– краєзнавець, зберігач фондів Музею історії Долинського району, з.п.к. України

Маруценко
Віктор

Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи»
Тимків Світлана

– директор міської ЦБС м. Кропивницького

Обласна літературна премія ім. Д. Загула
(Чернівецька обл.)
Юрійчук
Ангеліна
Фока
Василина
Лижник
Ярослав
Гуцуляк
Світлана

– провідний спеціаліст відділу культури Вижницької
РДА;
– педагог Міліївської ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. Д. Загула;
– письменник, журналіст, головний редактор Сторожинецької районної газети «Рідний край»;
– педагог Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича
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ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА
(за 2018 рік)

Премія ім. Ф. Потушняка
(у галузі літератури)
Номінація «Проза»
– письменник, журналіст, історик, педагог – за книгу «Ковчег над Ужем. Історія Ужгорода в анекдотах і апокрифах»

Федака Сергій

Номінація «Поезія»
– письменниця – за збірку поезій «Колодязь часу»

Панчук Надія

Номінація «Драматургія»
– письменник, драматург, сценарист, з.ж. України – за
п’єсу «Дванадцять місяців – гуцулів»

Кешеля Дмитро

Номінація «Література для дітей»
– письменник, драматург, журналіст – за книгу «Закохані
казки»

Гаврош
Олександр

Номінація «Літературознавча праця»
– фольклорист, мистецтвознавець, літературознавець, бібліограф, педагог, провідний методист Обласного організаційно-методичного центру культури Закарпатської
обласної ради, з.д.м. України – за книгу «Відлуння літературного Закарпаття»

Хланта Іван

Номінація «Художній переклад»
– письменниця, перекладач – за переклад українською роману «Троль» М. Гворецького (Словаччина)

Малик Галина

Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі
(у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва)
Номінація «Живопис»
Ковач Павло

– художник – за твір «Холодний вітер nord vest»
Номінація «Графіка»

Малеш Маріанна

– художник – за твір «Композиція за мотивами вірша
В. Сосюри "Бабине літо"»
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Номінація «Скульптура»
– скульптор, педагог – за твір «Despite»

Тромпак
Елеонора

Номінація «Монументальне мистецтво»
– скульптор, педагог, з.х. України – за пам’ятник Адальберту Ерделі в селі Климовиця Іршавського району

Балог Адріан

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
– художник декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), педагог – за твір «Ноктюрн для маленького міста»

Дерда Олена

Номінація «Мистецтвознавча праця»
– мистецтвознавець, педагог, завідувач кафедри декоративно-ужиткового мистецтва Закарпатської академії
мистецтв (м. Ужгород) – за монографію «Церковне професійне малярство Закарпаття другої половини XVIII –
першої половини XX ст.»

Приймич
Михайло

Премія імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв
(у галузі театрального мистецтва)
Номінація «Режисерсько-постановочна група»
Режисерсько-постановочна група
Мукачівського
драматичного
театру:
Крилівець Юрій,
Шітік Віра,
Баранов Іван

– режисер-постановник,
– художник-постановник,
– сценограф, художник по костюмах – за виставу «Тев̕ ємолочник» Г. Горіна за мотивами творів Шолом-Алейхема

Номінація «Актрисі – за краще втілення сценічного образу»
Волковська–Мос- – актриса Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та
калик
Є. Шерегіїв (м. Ужгород) – за роль Ази у виставі «Крок
Лариса
від любові» за мотивами п’єси М. Старицького «Циганка Аза»
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Номінація «Актору – за краще втілення сценічного образу»
– актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Ю.-А. та
Є. Шерегіїв (м. Ужгород) – за роль Ганса Кіфера у виставі «Краще залишайся мертвим» за п’єсою К. Ветлінгера «Чи знаєте ви чумацький шлях?»

Дзуринець
Рудольф

Номінація «Актрисі – за краще втілення сценічного образу
у виставі для дітей»
Григор’єва Елла

– актриса Закарпатського академічного обласного театру
ляльок «Бавка» (м. Ужгород), з.а. України – за роль
Зайця у виставі «Трям! Привіт!» С. Козлова
Номінація «Критик-театрознавець»
– письменник, журналіст, історик, педагог – за книгу театральних рецензій «Закарпатський театр на порозі ХХІ
ст.»

Федака Сергій

Премія ім. К. Балог
(у галузі хореографічного мистецтва)
Номінація «Балетмейстер»
Шютів Михайло

– хореограф, викладач-методист Ужгородського коледжу
культури і мистецтв, з.п.к. України

Номінація «Хореографічний колектив»
– танцювальна група Заслуженого академічного Закарпатського народного хору (м. Ужгород, директор – художній керівник – з.п.к. України Петій-Потапчук Наталія)

Премія ім. Д. Задора
(у галузі музичного і виконавського мистецтва)
Номінація «Композитор»
Гайдук Василь

– хоровий диригент, композитор, викладач Ужгородського музичного коледжу ім. Д. Є. Задора, з.д.м. України
– за хорові твори «Мій рідний край»
Номінація «Музикознавець»

Волонтир
Оксана,

– викладач-методист Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків, хормейстер хору хлопчиків та юнаків,
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– композитор, музично-громадський діяч, художній керівник і диригент хору хлопчиків і юнаків, директор Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків, з.д.м. України – за навчальний посібник-практикум «Співає дитячий хор»

Волонтир
Володимир

***
Обласна літературна премія ім. В. Земляка
(м. Житомир)
Гресь Світлана
Крикливець
Людмила

– письменниця, громадський діяч, начальник управління
національно-патріотичного виховання молоді та спорту
Житомирської ОДА;
– письменниця

ПРЕМІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Київська обласна премія в галузі народного мистецтва ім. П. Верни
Статива-Жарко
Наталія

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (петриківський розпис), педагог (м. Біла Церква) – за високий
професіоналізм і вагомий внесок у розвиток народного
мистецтва Київщини

Київська обласна літературна премія імені Григорія Косинки
Шевченко Сергій – письменник, публіцист, редактор, з.ж. України (м. Переяслав, Київська обл.) – за збірку публіцистики «Наганкраїна»

Київська обласна премія в галузі образотворчого мистецтва
ім. І. Сошенка
Могилевський
Костянтин

– живописець, монументаліст, педагог, з.х. України
(м. Буча) – за високий професіоналізм і вагомий внесок
у розвиток образотворчого мистецтва Київщини

***
Обласна премія ім. О. Киселиці
(у галузі образотворчого мистецтва, Чернівецька обл.)
Заяць Ярослав,
Косович Віталій,

– графік, з.х. України,
– живописець,
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– скульптор – за створення високохудожніх творів

Піонтковський
Анатолій

Премія ім. Н. Косарєвої
(Хмельницька обл.)
Величко Микола

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (гончарство), поет, журналіст, педагог (м. Старокостянтинів)

Обласна премія ім. І. Котляревського
(Полтавська обл.)
Номінація «Поетичний твір»
Вернигора Леонід – прозаїк, поет-пісняр, публіцист – за творчий доробок
Номінація «Театральна діяльність»
Боцула Світлана

– сценарист, викладач-методист Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського – за популяризацію українського театрального мистецтва

Номінація «Музично-пісенна творчість»
Тищик Олег

– директор Полтавської обласної філармонії – за пропаганду кращих зразків українського класичного і сучасного
мистецтва
Номінація «Медіапроєкт»

Макаренко
Олександр,
Корнєва
Вікторія

– директор ПП «Зоря Полтавщини»,
– журналіст ПП «Зоря Полтавщини» – за цикл публікацій
рубрики «Будеш, батьку, панувати!..»

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія
ім. М. Коцюбинського
Номінація «Поезія»
Будлянський Ми- – письменник, публіцист, краєзнавець, з.ж. України
(м. Чернігів) – за книгу поезій «Смак пізнього яблука»
кола
Номінація «Проза»
Дячишин Богдан

– письменник, літературознавець, науковець (м. Львів) –
за книги «Крихти живого часу Андрія Содомори», «Думне слово Богдана Смоляка», «Пережите-перечи-тане»
Номінація «Народознавство»

Леп'явко
Сергій

– історик, науковець, педагог (м. Чернігів) – за книгу
«Ілюстрована історія Чернігова»
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Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво»
– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (художня
обробка дерева, м. Ніжин) – за відродження і розвиток
чернігівського традиційного народного мистецтва

Святний
Сергій

Номінація «Театральне мистецтво»
Веселова Любов

– актриса Чернігівського обласного молодіжного театру,
з.а. України – за роль Швейка у виставі «Бравий вояка
Швейк» за романом Я. Гашека «Пригоди бравого вояка
Швейка»
Номінація «Музичне мистецтво»

Суховерський
Володимир

– директор
Чернігівського
музичного
коледжу
ім. Л. М. Ревуцького, з.д.м. України – за особистий внесок у розвиток та популяризацію музичного мистецтва
Чернігівщини та України

Літературно-мистецька премія «Кришталева вишня»
(Вінницька обл.)
Номінація «Поезія, проза»
Крупка Віктор
Федорчук Ірина

– поет, літературознавець (м. Вінниця) – за збірку поезій
«Прозорі»;
– поетеса, культурний діяч (м. Вінниця) – за збірку поезій
«Хочеться дощу»

Номінація «Літературні дослідження,
краєзнавство, громадська, літературна, видавнича та
культурно-просвітницька діяльність, переклади»
Сичко Лариса

– письменниця, краєзнавець (м. Вінниця) – за книги прози
«Невигадані історії мого дитинства» та «В’яр»
Номінація «Театральне мистецтво»

Ревенко Марина

– режисер, культурний діяч (м. Вінниця) – за театральні
вистави останніх років
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ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА,
ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ

Премія ім. А. Вахнянина
(народна творчість)
Кравчук Іван

– за роботи з житньої соломи

Премія ім. Б. Возницького
(збереження культурної спадщини)
Лильо-Откович
Зоряна

– за вагомий внесок у збереження, дослідження і популяризацію українського мистецтва та мистецький альбом
«Богородиця-Одигітрія середини XIII століття з церкви
Успіння Пресвятої Богородиці з Дорогобужа»

Премія ім. М. Возняка
(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади)
Швець Алла

– за монографію «Жінка з хистом Аріадни: життєвий світ
Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і
творчому вимірах»

Премія ім. С. Гординського
(мистецтвознавство і культурологія)
Береговська
Христина

– за монографію «Святослав Гординський. Творчість за
півстоліття»

Премія ім. О. Кульчицької
(дизайн)
Крукевич Юрій

– за серію дизайнерських розробок різних жанрів
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Премія ім. Б. Лепкого
(проза)
Леся Холодюк
(справж. –
Федорів Лариса)

– за історичну трилогію «Корнякт»

Премія ім. С. Людкевича
(музичне мистецтво)
– за збірку фортепіанних творів «Світло пробудження
мрій» та збірку бандурних творів «Україно, моя Україно!»

Герасименко
Оксана

Премія ім. В. Пилип’юка
(фотографія)
Огородник Олег

– за виставкові проєкти та промоцію українського мистецтва за кордоном

Премія ім. Б. Романицького
(драматургія, театральне мистецтво)
Баша Олена

– актриса, з.а. України – за роль у виставі «Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи» Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва (м. Львів, режисер –
Р. Саркісян)

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких
(музейна справа і збереження культурної спадщини)
Тихолоз Богдан, – за проєкт «Франко: наживо»
Кобрин Михайло,
Волошанська Марта,
Продан Тетяна,
Мартинюк
Віктор
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Премія ім. І. Труша
(образотворче мистецтво)
– за серію живописних робіт

Гавришкевич
Ігор

Премія ім. З. Флінти
(декоративно-ужиткове мистецтво)
Риботицька
Оксана
Ярошевич Уляна

– за вироби в галузі художнього текстилю;
– за вироби з кераміки

Премія ім. В. Чорновола
(журналістика та публіцистика)
Лизанчук Василь

– за книгу «Так! Я – Українець»

Премія ім. М. Шашкевича
(поезія)
Лана
Перлулайнен

– за збірку поезій «Правила ходіння проти вітру» (у 2-х
томах)

***
Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича
(Черкаська обл.)
Номінація «Індивідуальна краєзнавча праця»
Чигирик
Наталія

– екскурсовод Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» – за книгу «Загублені села»
Номінація «Колективна краєзнавча праця»

Корновенко
Сергій,
Клименко
Тетяна,
Мельниченко
Василь,
Пасічна Юлія

– авторський колектив науковців Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – за
книгу «Селянство Черкащини в добу Української революції 1917–1921 рр.»
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Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка
(Кіровоградська обл.)
Номінація «Поезія»
Гармазій Надія

– поетеса, критик – за книгу «Попелище для феніксів»
Номінація «Проза»
– письменник – за книгу «Ворожіння на ягнятку»

Терен Віктор

Номінація «Літературознавство та публіцистика»
Базилевський Во- – письменник, літературознавець, публіцист, перекладач,
критик – за статті у літературному часописі «Вежа»
лодимир

Обласна літературна премія ім. К. Мандрик-Куйбіди
(за кращий літературний твір на патріотичну тематику,
м. Львів)
– Яворська Ольга – письменниця, педагог (с. Тур'є, Старосамбірський р-н) – за збірку поезій «Сльоза-живиця»
– Хмелевський Юрій – поет (м. Тульчин, Вінницька обл.)
– за збірку поезій «Ключі до вічності»
– Вовк Ірина – поетеса, драматург, театральний критик,
сценарист, релігієзнавець, актриса (м. Львів) – за збірку
поезій «Туга за Єдинорогом»

І премія
ІІ премія
ІІІ премія

Номінація «Молода надія»
Данчишин Назар

– поет, літературознавець (м. Львів) – за збірку поезій
«Постання у повстанні»

Премія імені Панаса Мирного
(Полтавська обл.)
Номінація «Журналістика, публіцистика»
Кудряшов Гліб

– філолог, науковець, педагог – за книгу «Любове ніжна
моя, не відлітай…» (публіцистичні нариси, статті, діалоги та спогади про Раїсу Кириченко)

Номінація «Література, літературознавство»
Кльокта Тетяна
Матущак
Валентина

– поетеса – за збірку поезій «Між Богом і травою»;
– поетеса – за збірку поезій «Усе, що маю»
Номінація «Мистецтво»

Грибан Микола

– графік, монументаліст, з.п.к. України – за цикл робіт
«Земля Полтавська»
43

Номінація «Народна творчість, народні ремесла»
– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (народна
лялька), з.м.н.тв. України – за творчий доробок

Свиридюк
Наталія

Обласна мистецька премія ім. Д. Нарбута
(у галузі образотворчого мистецтва, Черкаська обл.)
Номінація «За кращу роботу художнику, виконану у різних видах
образотворчого та декоративного мистецтва»
– живописець (м. Черкаси) – за роботу «Портрет Д. Г. Нарбута»

Нестеров
Володимир

Номінація «За творчість обдарованим учням мистецьких шкіл,
гуртків та студій образотворчого мистецтва»
– учень Уманської ДШМ – за роботу «Неначе степом чумаки…»;
– учень Черкаської дитячої художньої школи ім. Д. Нарбута – за роботу «Вісники весни»;
Літвінов Ярослав – учень Черкаської дитячої художньої школи ім. Д. Нарбута – за роботу «Козак Мамай»
Черненко
Володимир
Щербатюк Назар

Премія ім. О. Осмьоркіна
(у галузі образотворчого мистецтва
та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.)
Номінація «Національна традиція»
– графік, живописець, з.х. України (м. Одеса) – за творчі
Кравченко
доробки останніх років: серії «Кіровоградщина», «КіроАнатолій
воград», «Кропивницький» та «Моя Україна», які пропагують Кіровоградщину в сучасному українському та
світовому образотворчому мистецтві
Номінація «Новітні спрямування»
– живописець, графік (смт Олександрівка) – за ілюстрації
Лагно Федір
до серії дитячих книжок П. Мельника «Дивовижна подорож Соні й Асі до Скандинавії», «Дивовижна подорож Соні й Асі до Давнього Єгипту», «Дивовижна подорож Соні й Асі на Козацьку Січ»
Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв»
Авторський
колектив:
Надєждін Андрій, – живописець, графік, з.х. України (м. Кропивницький),
– спеціальний кореспондент газети «Народне слово»
Демчук Ігор,
(м. Кропивницький),
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Саміляк Тамара

– директор поліграфічно-видавничого центру ТОВ
«Імекс-ЛТД» (м. Кропивницький) – за створення фотоальбому «Місто о п’яти іменах. На перехресті стилів та
епох. Архітектурні образи міста Кропивницького у фотооб’єктиві Ігоря Демчука»

Обласна премія в галузі архітектури, геральдики та вексилології та
декоративно-прикладного мистецтва ім. Я. Паученка
(Кіровоградська обл.)
Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (печворк,
Кривенко
артквілт) – за творчі роботи, в основі яких народні траЛюдмила
диції текстильної мозаїки, що активно впроваджуються
в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві як
фольклорний романтизм, оригінальні композиції, виконані з тканини різноманітних фактур з використанням
традиційних прийомів старовинних народних, новітніх
та авторських технік, які неодноразово презентувалися
на всеукраїнських, міжнародних та зарубіжних виставках і фестивалях печворку та текстильного мистецтва

Обласна краєзнавча премія ім. Є. Паранюка
(м. Івано-Франківськ)
– краєзнавець, педагог, відповідальний секретар Тлумацької районної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;
Паньків Михайло – краєзнавець, історик, науковець, з.п.к. України (м.
Івано-Франківськ);
– краєзнавець, майстер народної творчості (писанкарсФедоришин
тво), відповідальний секретар Долинської районної орОльга
ганізації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
Дземан Михайло

Премія за досягнення в галузі музичного мистецтва
ім. І. Паторжинського
(м. Запоріжжя)
Номінація «За видатні досягнення у створенні музичного проєкту»
Гринь Лілія

– керівник проєкту, художній керівник Академічного козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії, з.д.м. України – за музично-пізнавальну програму для дітей «Будьмо козаками!»
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Номінація «За видатні досягнення
у професійному виконавському мистецтві»
– соліст-інструменталіст (скрипка) Запорізької обласної
філармонії

Галіченко
Володимир

Номінація «За видатні досягнення
у сфері професійної композиторської творчості»
Савенко Дмитро

– композитор, з.д.м. України (м. Запоріжжя)

Обласна просвітянська премія імені Марійки Підгірянки
(у галузі літератури та мистецтва, м. Івано-Франківськ)
Номінація «Література»
– поет, гуморист, публіцист, громадський діяч (с. Космач,
Богородчанський р-н) – за книгу «Українцю, у себе повір...»;
Данилюк Наталія – поетеса, педагог (смт Перегінське, Рожнятівський р-н)
– за книгу «Світи Ти мусиш»;
Мартинець
Нестор

Номінація «Мистецтво»
– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка,
м. Івано-Франківськ) – за серію альбомів «Вишивані
скарби» (Центральна Бойківщина);
– художник декоративно-ужиткового мистецтва (живопис на склі), педагог (с. Копачинці, Городенківський р-н) – за серію робіт

Петречко Дарія
Теремко Галина

Номінація «Просвітянська діяльність»
Луців Євген
Яремин Наталія

– письменник (м. Надвірна) – за книгу «Просвіта Надвірнянщини»;
– завідувач Ланчинської міської бібліотеки для дітей (Надвірнянський р-н) – за матеріал «Про зразкову дитячу
бібліотеку»

Премія ім. В. Полєка
(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.)
Вуянко Марія
Райківський Ігор
Тимків Василь

– краєзнавець, історик, завідувач відділу археології ІваноФранківського краєзнавчого музею;
– краєзнавець, історик, науковець, педагог;
– краєзнавець, науковець, директор Івано-Франківської
обласної філармонії імені Іри Маланюк
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Обласна літературно-мистецька премія ім. П. Ребра
(Запорізька обл.)
Номінація «Літературні твори»
Гончаренко Олег

– письменник, перекладач, критик (м. Мелітополь) – за
книгу «Нова братина»

Номінація «Літературознавство і публіцистика»
– педагог (с. Білоцерківка, Більмацький р-н) – за документальний фільм «Стежками Петра Ребра»

Романенко
Тетяна

Номінація «Виконавська майстерність»
Академічний ко- – за виконання творів П.Ребра на всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких заходах
зацький ансамбль
пісні і танцю «Запорожці» Запорізької обласної філармонії
(художній керівник – з.д.м. України Л. Гринь)
Номінація «Початківець»
Бойко Катерина

– педагог (с. Велика Білозерка) – за добірку віршів у збірці
«Обпалені крила. Поезія сучасної України»

Премія ім. І. Рєпіна
(у галузі образотворчого мистецтва, Харківська обл.)
Номінація «Скульптура»
Кущ Анатолій

– скульптор, н.х. України (м. Київ) – за серію робіт «Коло
Свороже»

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво»
Шаповалов
Володимир

– художник-кераміст, педагог (м. Харків) – за серію керамічних творів «Людина, природа, Всесвіт»
Номінація «Монументальне мистецтво»

Авторський
колектив:
Чернявський
Костянтин,
Колесников
Володимир

– живописець, мистецтвознавець, педагог (м. Київ),
– живописець, педагог (м. Київ) – за серію мозаїк

47

Премія ім. Ф. Рогового
(Полтавська обл.)
Номінація «Сучасна проза»
Тетяна Горицвіт – письменниця, педагог (м. Полтава) – за збірку есе «Те,
що можна написати тільки аквареллю»
(справж. –
Луньова)
Номінація «Громадська діяльність»
– поетеса, літературознавець, публіцист, громадський
діяч, з.ж.України (м. Полтава) – за книгу «Про що гомонить Соборний майдан» та багаторічну громадську діяльність, спрямовану на утвердження в українському суспільстві ідеалів свободи, незалежності, правди і справедливості;
– громадський діяч (с. Козубівка, Хорольський р-н) – за
вагомий особистий внесок у збереження історії рідного
краю, активну популяризацію краєзнавчої роботи серед
молоді та успішну реалізацію суспільно значущих ініціатив на місцевому рівні

Антипович
Ганна

Крутько
Едуард

Премія імені Олекси Романця
(за розвиток краєзнавства, збереження культурної спадщини Буковини,
м. Чернівці)
Номінація «За публікацію наукових, науково-популярних та
публіцистичних праць, статей з краєзнавчої проблематики,
популяризацію історії та культури»
Рудько Іванна

– завідувач редакційно-видавничого відділу Чернівецької
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка

Номінація «За створення музеїв, стаціонарних експозицій,
виставок на основі досліджених, науково описаних та взятих на облік
історико-краєзнавчих, етнографічних, мистецьких цінностей»
– завідувач відділу етнографії та експозиції Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту

Бордіян
Валентина

Номінація «За збереження і відродження
нематеріальної культурної спадщини Буковини»
Коваль Домна

– керівник Народного аматорського вокального гурту
«Козацька берегиня» Центрального ПК м. Чернівці
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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»
– протоієрей, науковець, педагог (м. Івано-Франківськ) –
за навчальний посібник «Партикулярне право УГКЦ:
джерела, історія, кодифікація»

Каськів Олег

Номінація «Реставрація сакральних об’єктів»
Релігійна громада – за реставрацію храму УГКЦ «Пресвятої Трійці»
храму
УГКЦ
«Пресвятої
Трійці»
с. Нова
Липівка (Тисменицький р-н)
Номінація «Образотворче та народне сакральне мистецтво»
Сивак Дмитро

– майстер художньої обробки дерева, іконопису та малярства, з.м.н.тв. України (м. Івано-Франківськ) – за творчий доробок

Номінація «Новостворені сакральні об’єкти»
Релігійна
гро- – за новозбудований храм Святих Рівноапостольних Кирила і Методія УГКЦ
мада храму Святих Рівноапостольних Кирила і
Методія, УГКЦ
м.
Івано-Франківська (с. Крихівці)

Премія ім. П. Ротача
(Полтавська обл.)
Номінація «Історичне краєзнавство»
Авторський коле- – за книгу «Звід пам’яток історії та культури України:
Полтавська область. Котелевський район»
ктив науковців
Полтавського
краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського
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Номінація «Літературне краєзнавство»
– краєзнавець, історик, письменник, журналіст (м. Полтава) – за творчий доробок

Титаренко
Григорій

Обласна премія ім. І. Свєшнікова
(у галузі охорони культурної спадщини краю, Рівненська обл.)
Войтюк Олексій

– художник-реставратор Культурно-археологічного центру «Пересопниця» (Рівненський р-н)

Обласна літературна премія імені Світочів
(Рівненська обл.)
Лящук Василь

– поет, перекладач, журналіст, педагог (м. Рівне) – за
книгу перекладів «Сонети Вільяма Шекспіра»

Премія ім. В. Стефаника
(Івано-Франківська обл.)
Номінація «Поезія»
Війтенко
Іван

– поет (с. Коршів, Коломийський р-н) – за книги «Блискавка на остриві осені» та «Дорога на узвишшя»

Премія ім. В. Смоляка
(у галузі театрального мистецтва, Івано-Франківська обл.)
Професійне театральне мистецтво
Номінація «Театральна вистава»
– мюзикл «Гуцулка Ксеня» Я. Барнича Івано-Франківського національного академічного драматичного театру
ім. І. Франка (режисер – Р. Держипільський)
Номінація «Режисерська робота»
Гнатковський
Олексій

– актор, режисер-постановник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, з.а. України – за постановку вистави «На Західному
фронті без перемін» за однойменним романом Е. М. Ремарка
Номінація «Акторська робота»

Бабинська Ганна

– актриса Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, з.а. України – за
роль Катерини Андріївни у виставі «Чи падає влітку
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сніг» за мотивами п’єси П. Гладиліна «Вийшов Янгол з
туману» (режисер – А. Кирильчук)
Номінація «Сценографічна робота»
– художник театру – за сценографію до вистави «Дорога
до Вифлеєму» С. Ковальова Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки (режисер – О. Гнатюк)

Кушніренко
Дар’я

Народні аматорські драматичні колективи
Номінація «Театральна вистава»
– вистава «Янгол у пітьмі (сповідь втраченого дитинства)» за однойменною п’єсою Т. Лютої Дитячої театральної школи «ЖИВБУВПЕС» (м. Івано-Франківськ, режисери – І. Захарчук, О. Лейбюк)

Сумська обласна літературно-краєзнавчо-мистецька премія
Номінація «Художня література»
– письменник, журналіст – за особистий внесок у розвиток художньої літератури

Житник Іван

Номінація «Культура і народна творчість»
– майстер народної творчості (ткацтво, лялька-мотанка),
педагог – за високу майстерність, популяризацію, розвиток та збереження традиційного народного мистецтва
України

Дмитренко
Ірина

Номінація «Мистецтво»
– режисер-постановник Сумського обласного театру для
дітей та юнацтва, з.а. України – за високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток театрального мистецтва

Микитенко
Валерій

Номінація «Краєзнавство»
– краєзнавець, фольклорист, поет, художник, педагог, журналіст, науковець, громадський діяч – за значний внесок у розвиток краєзнавства Сумщини, популяризацію
історії рідного краю

П’ятаченко
Сергій

Обласна мистецька премія імені Сіді Таль
(Чернівецька обл.)
Леончик Дмитро

– артист драми Чернівецького академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської;
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Микитенко Леся
Моісеєва Ірина

– керівник Зразкового аматорського театру юного глядача
Хотинського районного будинку народної творчості та
дозвілля;
– керівник вокальної студії «Притендес» Чернівецького
міського палацу дітей та юнацтва

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,
МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ

Премія ім. І. Блажкевич
(твір для дітей та юнацтва)
Любарська Леся

– письменниця, журналіст, громадський діяч – за книгу
«Був 2014 рік…»

Премія ім. М. Бойчука
(образотворче мистецтво)
Кравченко
Ярослав

– мистецтвознавець – за книгу «Тимофій Бойчук»

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

– методист Тернопільського комунального методичного
центру науково-освітніх інновацій і моніторингу – за
монографію «Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдана
Рудницького»

Премія ім. В. Здоровеги
(журналістика)
Крохмальний
Анатолій

– журналіст, літератор, телеведучий, співак (м. Тернопіль) – за публіцистичні фільми «Життя на чистовик»
(Казимир Сікорський), «Тривалий рваний зойк» (Степан
Сапеляк), «Одинокий сиджу над рікою» (Богдан Лепкий)

Премія ім. С. Крушельницької
(музичне мистецтво)
Футорський
Володимир,

– чоловічий вокальний квартет «Акорд» (м. Тернопіль) –
за вокальну програму «З любов’ю до пісні»
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Гапій Володимир,
Якимчук
Ярослав,
Затонський
Андрій

Премія імені Леся Курбаса
(театральне мистецтво)
Лацік Євген

– актор, педагог – за майстерне виконання ролі Тараса у
виставі «Тарас» Т. Шевченка і Б. Стельмаха та інших ролей у виставах Тернопільського академічного обласного
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка

Премія ім. Б. Лепкого
Клименко Олег

– письменник – за роман «Там, за Збручем…» (у 2-х книгах)

Премія ім. П. Медведика
(краєзнавство)
Тимошик
Михайло

– фалерист – за довідково-енциклопедичні каталоги фалеристики «Медалі Тернопільщини» та «Значки та медалі
Тернопілля»

Премія ім. Я. Стецька
(публіцистика)
Андріїшин
Володимир

– журналіст, видавець – за цикл телевізійних програм «Тернопіль. 1991. Завтра була Україна»

Премія ім. Я. Музики
(декоративно-ужиткове мистецтво)
Шерстій
Володимир

– художник, з.м.н.тв. України – за серію ікон до 1030річчя Хрещення Київської Русі-України

***
Обласна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки
(у рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв
«Лесині джерела», м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.)
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Номінація «Література»
– письменник, журналіст (м. Радомишль)

Ярмолюк
Микола

Номінація «Образотворче мистецтво»
Ямчинська
Галина
Дзюрбей Ольга

– майстер народної творчості, педагог, з.п.к України
(м. Житомир);
– художник, мистецтвознавець, з.м.н.тв. України (м. Бердичів)

Номінація «Музична культура та виконавська майстерність»
Бурдейна Інна

– хореограф, педагог, керівник і балетмейстер Центру
танцю «AVANTE» (м. Житомир)

Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки»
– директор міської ЦБС, завідувач центральної міської бібліотеки ім. Ю. Ковальського (м. Новоград-Воли-нський);
– директор Школи мистецтв (м. Новоград-Волинський)

Онищук
Людмила
Полтавченко
Лілія

Обласна літературна премія ім. М. Федунця
(Хмельницька обл.)
Яніцька Неоніла

– поетеса, журналіст, художник (м. Хмельницький) – за
книгу «Автограф вічної ріки»

Літературно-мистецька премія імені Марка Черемшини
(Івано-Франківська обл.)
Номінація «Література і літературознавство»
– письменник, публіцист, літературознавець, літературний критик, есеїст, з.п.к. України (м. Івано-Франківськ)
– за освітньо-просвітницьку і науково-дослідницьку
працю, дослідження творчості та епістолярію Марка Черемшини, видання книги «Говорить Євген Баран»

Баран Євген

Номінація «Журналістика, видавнича справа»
Самуляк Надія

– журналіст, громадський діяч – за журналістську та громадську діяльність, висвітлення у ЗМІ матеріалів з етнографії Покуття, видання книги спогадів про Наталію
Семанюк «Шляхами Віри і Надії»
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Номінація «Концертно-виконавська та композиторська діяльність»
– за виконавську майстерність, участь у районних та обНародний
ласних культурно-мистецьких заходах, збереження муаматорський
зичних традицій Гуцульщини та Покуття
оркестр народних
інструментів
с. Залуччя
(керівник – Я. Гунько)
Номінація «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво,
народні промисли, архітектура і дизайн»
– художник (м. Львів) – за активну виставкову діяльність,
оформлення книг, популяризацію образотворчого мистецтва

Солтис Микола

Номінація «Краєзнавство»
– краєзнавець, голова Снятинської районної ради – за активну просвітницько-дослідницьку працю, організацію
краєзнавчо-пошукової роботи та видавничої роботи на
Снятинщині, видання книги «Повстанський рух на Снятинщині»;
– головний редактор журналу «Снятин» та газети «Снятинська вежа» – за науково-просвітницьку та краєзнавчу
працю, видання (у співавторстві) книги «Повстанський
рух на Снятинщині»

Угрин Іван

Слободян Ольга

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка
(Хмельницька обл.)
Юрков Іван
Мартиник Тарас

– художник декоративно-ужиткового мистецтва (художня обробка металу, ювелірне мистецтво);
– головний диригент академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії

Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова
(Кіровоградська обл.)
Номінація «Наукові дослідження з історії та етнографії краю»
Бабенко Оксана,
Білоус Віктор

– за книгу «Флюгер репресій: Обличчя, або "Наша" "Ве""Ка"-"Пе" та ще маленька "бе"»

Номінація «Популяризація історико-культурної
та природничої спадщини краю, розвиток музейної справи»
Степанова Ольга

– за публікації краєзнавчого характеру в друкованих та
електронних ЗМІ
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МІСЬКІ ПРЕМІЇ
Літературна премія ім. А. Батухи
(м. Нова Каховка, Херсонська обл.)
Номінація «Художня література – поезія»
– поетеса

Єгорова Надія

Номінація «Художня література – проза»
– письменник

Кириченко
Дмитро

Міська премія ім. С. Величка
(м. Полтава)
Номінація «Дослідження в царині історії України»
– історик, науковець, завідувач відділу актової археології
Інституту української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ)

Брехуненко
Віктор

Номінація «Дослідження в царині історії Полтавщини»
Кулатова Ірина

– археолог-скіфолог, дослідник пам'яток та об'єктів культурної спадщини Полтавщини і Дніпровського лісостепового Лівобережжя, пам’яткоохоронець (м. Полтава)

Номінація «Відображення національної історії
у засобах масової інформації»
Бобошко
Олександр

– редактор редакції радіо філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Полтавської регіональної дирекції «Лтава»

Номінація «За збереження історико-культурної спадщини
Полтавського краю»
Бєлявська
Оксана

– архітектор, науковець, член Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті
культури та туризму Полтавської обласної державної
адміністрації, експерт з питань культурної спадщини
Українського культурного фонду

Номінація «За сприяння розвитку Державному історико-культурному
заповіднику "Поле Полтавської битви"»
Репало Юрій

– громадський діяч, заступник голови ГО «ВелоПолтава»

Номінація «Відображення історії України в художній літературі»
Ротач Олександр

– літературознавець, краєзнавець;
56

– письменник, краєзнавець (смт Нові Санжари, Полтавська обл.)

Коцегуб Юрій

Номінація «Відображення доленосних подій у творах мистецтва»
– графік, живописець, педагог Полтавської дитячої художньої школи, з.х. України

Бенфіалов
Володимир

Міська молодіжна літературно-мистецька премія
ім. М. Вінграновського
(м. Біла Церква, Київська обл.)
– артист драми Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м.
Біла Церква) – за творчі здобутки на ниві театрального
мистецтва;
– за високий рівень виконавської майстерності та активну
Театральна
участь у культурно-мистецькому житті міста
студія «Пролог»
Центру
позашкільної
освіти та
професійного
самовизначення
учнівської молоді
«Соняшник»,
м. Біла Церква
(керівник –
Т. Яковенко)
Молодика
Микола

Літературна премія ім. Я. Дорошенка
(м. Івано-Франківськ)
Номінація «За збірку сонетів»
Мойсієнко
Анатолій

– за книгу сонетів «Синьоліт ліхтарів синьоирій»
Номінація «За цикл сонетів»

Гриценко Віктор

– за цикл сонетів зі збірки «Останнє побачення»

Номінація «За співаний сонет (сонет, покладений на музику)»
Терлецька
Галина
Пастернак
Мирослав

– за співаний сонет на слова Я. Дорошенка «Віконце»;
– за співаний сонет на слова Я. Дорошенка «Веселка»
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Міська премія «Кам’янське мистецьке перевесло»
(у галузі культури, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.)
– скрипаль, концертмейстер оркестру Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки
м. Кам’янського, з.а. України – за популяризацію музичного і театрального мистецтва, створення низки сольних концертів для скрипки з оркестром, театралізованих
концертних програм для струнних інструментів, високу
виконавську майстерність, активну участь у культурному житті міста;
Михальчук Алла – художник-постановник Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки м. Кам’янського – за
значний особистий внесок у розвиток національної культури і образотворчого мистецтва, творчі здобутки,
професійну майстерність, активну участь у культурному
житті міста, області, України;
– краєзнавець, письменник, публіцист, громадський діяч
Слонєвський
– за видання біографічної повісті на тлі історичних поОлександр
дій «Ельна», відродження історичної пам’яті, популяризацію культурної спадщини міста Кам’янське, просвітницьку діяльність;
Ансамбль банду- – за втілення творчих інноваційних проєктів у культурному просторі міста, популяризацію українського меристів «Оксамит»
лосу та національної музичної творчості;
Кам’янського музичного коледжу
(керівник –
А. Сорока)
Творчий колек- – за вагомий внесок у розвиток самодіяльної художньої
творчості в місті, активну участь у культурно-мистецьтив «Баглійські
ких заходах, збереження національних традицій, попувізерунки»
ляризацію української пісні, значні творчі здобутки
Приватного акціонерного товариства «Южкокс»
(керівник –
Г. Ярошенко)
Володін
Олександр

Мистецька премія «Київ»
Премія ім. Є. Плужника
(у галузі літератури)
Слабошпицький
Михайло

– письменник, літературознавець, громадський діяч, з.п.к.
України – за книги «Протирання дзеркала», «Тіні в дзеркалі»
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Премія ім. І. Миколайчука
(у галузі кіномистецтва)
– кінооператор, режисер, педагог, з.д.м. України – за вагомий внесок у скарбницю вітчизняного кінематографа,
багаторічну плідну роботу з підготовки молодих кадрів

Лисецький
Сергій

Премія ім. А. Веделя
(у галузі музичної композиції)
– композитор, з.д.м. України – за музику до документального кінофільму «Серце мами. Гонгадзе», художніх фільмів «Таємний щоденник Симона Петлюри» та «Передчуття»

Гронський
Володимир

Премія ім. А. Бучми
(у галузі театрального мистецтва)
Струтинський
Богдан,
Литвиненко
Святослав,
Прокопенко
Вадим

– режисер-постановник, педагог, продюсер, н.а. України,
– диригент-постановник, педагог, н.а. України,
– балетмейстер-постановник, з.а. України – за вистави
«Графиня Маріца» на музику І. Кальмана, «Севільський
цирульник» на музику Дж. Россіні, «Скрипаль на даху»
на музику Дж. Бока Київського національного академічного театру оперети

Премія ім. С. Шишка
(у галузі образотворчого мистецтва)
Бринюк Світлана – живописець – за роботи: диптих «Той, що хотів попередити», «Одного разу в Турині», «Іди, іди дощику»

Премія ім. А. Москаленка
(у галузі журналістики)
Проненко
Володимир

– журналіст-дослідник – за книгу «Що серцем сприйняв»

Премія ім. С. Колоса
(у галузі народного декоративного мистецтва)
Влененко Тетяна, – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство),
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Ктиторова Любов – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (писанкарство) – за серію творів «Традиційні писанки Київщини і
писанки за розписами стародавніх храмів часів Київської Русі»

Премія ім. П. Вірського
(у галузі хореографічного мистецтва)
Гутник Ірина

– хореограф, балетмейстер-постановник, педагог – за хореографічну композицію «Пливи, вінок»

Премія імені братів Василя та Олександра Ялових
(у галузі циркового мистецтва)
– автор ідеї і проєкту, мистецтвознавець, культуролог,
Корнієнко
з.д.м. України,
Владислав,
– артдиректор, режисер-організатор,
Гумарова
Вероніка,
Недзельський Ро- – музичний продюсер-постановник, музикант-гітарист,
з.д.м. України – за естрадно-циркове шоу «Академія беман
шкетників»

Театральна премія «Київська пектораль»
Номінація «Краща драматична вистава»
– вистава «Коріолан» В. Шекспіра Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер – Д. Богомазов)
Номінація «Краща музична вистава»
– мюзикл «Скрипаль на даху» на музику Дж. Бока Київського національного академічного театру оперети (режисер – Б. Струтинський)
Номінація «Краща дитяча вистава»
– вистава «Король Дроздобород» Ю. Шевченка за однойменною п’єсою Б. Стельмаха за мотивами казки братів
Грімм Київського муніципального академічного театру
опери і балету для дітей та юнацтва (режисер – Д. Тодорюк)
Номінація «Краща камерна вистава (вистава малої сцени)»
– вистава «Війна» Л. Нурена Національного академічного
драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер –
Д. Петросян)
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Номінація «Краща режисерська робота»
– театральний режисер, н.а. України – за виставу «Коріолан» В. Шекспіра Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ)

Богомазов
Дмитро

Номінація «Краща чоловіча роль»
Печериця
Олександр

– актор, з.а. України – за роль Мишкіна Лева Миколайовича у виставі «Ідіот» за однойменним романом Ф. Достоєвського Національного академічного драматичного
театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер – Ю. Одинокий)
Номінація «Краща жіноча роль»

Хохлаткіна
Олена

– актриса, н.а. України – за роль Памели у виставі «Дорога
Памела» Д. Патрика Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер –
Д. Чирипюк)
Номінація «Краща чоловіча роль другого плану»
– актор, н.а. України – за роль Сіцінія Велута у виставі
«Коріолан» В. Шекспіра Національного академічного
драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ, режисер –
Д. Богомазов)

Ступка
Остап

Номінація «Краща жіноча роль другого плану»
Рубашкіна
Катерина

– актриса – за роль Вчительки у виставі «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня…» П. Ар’є за мотивами роману В. Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» Київського академічного драматичного театру на Подолі (режисер – С. Жирков)

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави»
Івлюшкін
Павло

– хореограф – за виставу «Фрекен Юлія» А. Стріндберґа
Київського академічного театру «Золоті ворота» (режисер – І. Уривський)
Номінація «Краща музична концепція вистави»

Хоменко Юліана, – композитори – за музику до вистави «Людвіг ХІV»
Я. Екхольма Київського академічного театру юного гляКучма Марія
дача на Липках (режисер – А. Вервейко)
Номінація «Краща сценографія»
Данько
Микола

– художник театру – за постановку вистави «Кайдашева
сім’я» І. Нечуя-Левицького Київського державного академічного театру ляльок «Замок на горі» (режисер –
І. Федірко)
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Номінація «Кращий акторський дебют»
Шостак
Вероніка

– актриса – за роль Валентини у виставі «Валентинів
день» за п’єсою І. Вирипаєва Українського малого драматичного театру (режисер – М. Лук’янова)
Номінація «Кращий режисерський дебют»

Лук’янова
Марія

– режисер – за виставу «Валентинів день» І. Вирипаєва
Українського малого драматичного театру
Номінація «Кращий народний театр»

– за виставу «Мавка» за мотивами п’єси Лесі Українки
Народний
«Лісова пісня» (художній керівник та режисер – А. Летеатр-студія
люх)
«Данко» Центру
художньої
студентської
творчості
Відкритого
університету
розвитку людини
«Україна»
(м. Київ)
Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва»
Кадирова
Лариса

– актриса театру і кіно, президент Міжнародного театрального фестивалю жіночих монодрам «Марія», н.а. України
Номінація «Подія року»

Струтинський
Богдан

– театральний режисер, педагог, продюсер, голова Національної спілки театральних діячів України, н.а. України
– за потужну активізацію діяльності Національної спілки театральних діячів України

– Національного академічного драматичного театру
Спеціальна
ім. І. Франка,
премія керівникам київських те- – Національного академічного театру російської драми
ім. Лесі Українки,
атрів:
– Київського академічного театру юного глядача на Липках,
– Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра,
– Київського академічного Молодого театру,
– Київського академічного театру «Колесо»,
– Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»,
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– Київського національного академічного театру оперети,
Київського муніципального академічного театру опери і
– балету для дітей та юнацтва,
Київського муніципального академічного театру ляльок
– на лівому березі Дніпра,
Київського державного академічного театру ляльок «За– мок на горі»,
Київського камерного театру-студії «Дивний замок»,
– Театру української традиції «Дзеркало»
– – за започаткування свята відкриття театрального сезону «Дефіле театрального костюма»

***
Міська мистецька премія ім. Г. Косміаді
(у галузі образотворчого мистецтва, м. Рівне)
Галайчук
Оксана,
Кляповська
Алевтина

– художниці декоративно-ужиткового мистецтва – за роботи, виконані у різних техніках художнього текстилю

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика
(м. Лубни, Полтавська обл.)
Номінація «Краєзнавство та народна творчість»
Козинець
Олександр
Кльокта Тетяна

– письменник, музикант, педагог, науковець (м. Київ) – за
поетичну тетралогію «Сезони днів»;
– поетеса, педагог (с. Малі Будища, Зіньківський р-н) – за
збірку поезій «Між Богом і травою»

Номінація «Краєзнавство та народна творчість»
Скирда Олег

– науковий співробітник відділу музеєзнавства Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського –
за книгу «У вересні 41-го. Київське оточення: спогади,
свідчення, документи»

Номінація «Мистецтво та монументальна скульптура»
Гончарова Аліна

– художник, голова правління ГО «Художників Лубенщини "Пектораль"» (м. Лубни) – за альбом творчих робіт художнього текстилю «У глибині своїх дум розчиняючись…» (гарячий батик, валяння)
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Міська літературна премія ім. Ю. Мейгеша
(м. Мукачево, Закарпатська обл.)
Рибар Наталія

– поетеса, живописець – за збірку поезій «Де янголи
знімають крила»

Міська літературна премія ім. Т. Мельничука
(м. Коломия, Івано-Франківська обл.)
Нагірний Василь

– краєзнавець, літератор, тележурналіст – за книгу «Дім
на кляшторному узвозі»

Міська літературно-мистецька премія імені Івана Нечуя-Левицького
(м. Біла Церква, Київська обл.)
Кириченко
Андрій
Коробко
Валентина

– за книгу «Гільзи у кишені»;
– за творчий доробок, виставкову діяльність та популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва

Міська літературна премія імені Уласа Самчука
(м. Рівне)
Баковецька-Рачковська Ірина

– письменниця, журналіст, краєзнавець, композитор, громадський діяч – за книгу «Пластилін» (детектив з елементами психологізму)

Міська премія ім. П. Скунця
(м. Ужгород)
Пекар Олена
Товтин
Володимир

Номінація «Художня література»
– поетеса, педагог – за книгу «Мереживо осені»;
– письменник – за книгу «Ріка травневої пори»

Мистецькі премії у галузі театрального мистецтва
(м. Дніпро)
Премія ім. І. Кобринського
(для режисерів і постановників)
Петренко
Володимир

– режисер, директор – художній керівник Дніпровського
драматичного молодіжного театру «Віримо», з.д.м. України
64

Премія ім. М. Стороженка
(для акторів)
Звягін Євген

– актор, провідний майстер сцени Дніпровського академічного театру драми та комедії

Премія ім. З. Хрукалової
(для актрис)
Чепурна Вікторія – актриса, провідний майстер сцени Дніпровського академічного театру драми та комедії;
Фетісова Наталія – актриса-ляльковод Дніпровського міського театру ляльок «Театр актора і ляльки»

***
Міська премія ім. І. Франка
(м. Івано-Франківськ)
Номінація «Література»
Романюк Василь
Гаврилович Іван

– письменник-публіцист, краєзнавець, педагог, культурно-громадський діяч – за збірку поезій «Сіймо, а збирати будем...»;
– поет, з.ж. України – за збірку поезій «Поміж землею і
небом»
Номінація «Журналістика»

Кучер
Богдан-Михайло

– поет-пісняр, композитор, виконавець власних творів, ведучий духовно-публіцистичних, мистецьких і культурологічних програм обласного радіо, з.ж. України – за телевізійні проєкти «І..де..я», «Говорить Івано-Франківськ» та «Саме так»

Міська премія імені Богдана Хмельницького
(у галузі культури і мистецтва, м. Хмельницький)
Номінація «Літературна діяльність, популяризація української мови»
Сорока Юрій

– письменник (м. Хмельницький) – за роман «Куля для
вовкулаки. Нотатки Семена Паливоди»
Номінація «Журналістика»

Токар Раїса

– журналіст, редактор радіопрограм філії Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція "UA: Поділля "» – за високу професійну майстерність, вагомі здобутки у медіасфері
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Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво»
Борецька Надія

– живописець, графік, майстер декоративно-ужиткового
мистецтва (ткацтво, художній розпис тканини, авторська лялька), педагог (м. Хмельницький) – за високу
професійну майстерність, вагомий особистий внесок у
розвиток та популяризацію образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва у місті Хмельницькому

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор»
Сідлецька
Ульяна

Безнюк Тарас

– викладач музичного відділення класу народного співу
та музики, керівник Зразкового дитячого фольклорного
гурту «Берегиня» Хмельницької ДШМ – за високу професійну майстерність, естетичне виховання підростаючого покоління, вагомий особистий внесок у розвиток та
популяризацію музичного мистецтва та фольклору у місті Хмельницькому;
– директор – художній керівник, головний диригент Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру – за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію музичного
мистецтва у місті Хмельницькому
Номінація «Хореографія»

Петрина Оксана

– головний балетмейстер, керівник Народного аматорського ансамблю народного танцю «Веселка» Хмельницького МБК – за вагомий особистий внесок у розвиток
та популяризацію народного хореографічного мистецтва у місті Хмельницькому

Міська премія ім. М. Ярошенка
(м. Полтава)
Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис»
– живописець, художник-реставратор, педагог

Лавренко
Анатолій

Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка»
Рідна Галина

– живописець, графік, з.х. України

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура»
Олешко Сергій

– скульптор
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Номінація «Громадська діяльність.
Організація і проведення мистецьких акцій»
Колектив Народ- –
ного
аматорського ансамблю
скрипалів – викладачів Полтавської ДМШ № 1
ім. П. І. Майбороди
Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва»
Луньова Тетяна

– мистецтвознавець, педагог, науковець

Номінація «Сприяння розвитку музею та поповнення колекції
Полтавського художнього музею (Галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка»
Грицай Тетяна

– заступник голови правління наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Завод "Лтава"»,
з.п.п. України – за фінансову підтримку одного із найвагоміших ювілейних видавничих проєктів музею, сприяння виходу у світ каталогу виставки «Портретний живопис ХVІІІ–ХХ століття»

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ
Літературна премія журналу «Березіль»
І премія
ІІ премія
ІІІ премія

– Лана Перлулайнен – за роман «Імператриця смути» та
оповідання «Щонічник осінніх снів»»
– Гуменюк Борис – за поетичний цикл «Сповивання в
біле»
– Вировець Лариса – за поетичну добірку;
– Гаврилів Тимофій – за оповідання «Даринка»;
– Матюх Наталія – за ліричні поезії

Премія професора Андрія Бокотея
(для молодих художників-склярів, м. Львів)
І премія
ІІ премія

– Лучко Руслан (м. Львів) – за композицію «Суб’єктивні
тіла»
– Турецька Ольга (м. Львів) – за композицію «На хвилі»
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– Сіра Наталія (м. Львів) – за композицію «Золото»

ІІІ премія

Літературна премія ім. А. Бортняка
(заснована ГО «Вінницьке земляцтво», м. Київ)
Клічак Василь

– письменник, видавець, з.ж. України (м. Київ) – за збірку
поезій «Копана Гора»

Міжнародна грантова премія Говорунів
на підтримку молодих керамістів
(заснована О. Говорун (США) та Національним музеєм-заповідником
українського гончарства в м. Опішному, Полтавська обл.)
Проценко
Валентина

– художник-кераміст (м. Київ) – за мистецький проєкт
«ПраОлень»

Театральна премія «Дзеркало сцени»
(заснована інформаційно-аналітичним тижневиком
«Дзеркало тижня. Україна»)
«Акторська харизма»
Біблів Віталіна

– актриса – за роль фрекен Юлії у виставі «Фрекен Юлія»
А. Стріндберґа Київського академічного театру «Золоті
ворота» (режисер – І. Уривський)

Літературна премія ім. Н. Забіли
(заснована дитячим журналом «Малятко», м. Київ)
Правоторова Віра – поетеса (м. Рівне) – за вірші «Мороз», «Каченятко»,
«Гречаний мед», «Бабусині окуляри» та оповідання «Рожеві рукавички»

Премія ім. І. Калинець
(заснована Міжнародним благодійним фондом імені Ярослава Мудрого)
Номінація «За наполегливість та мужність
у відстоюванні українських державницьких позицій,
висвітленні "Білих плям" в історії України»
Овдієнко Марія

– поетеса, перекладач, краєзнавець, видавець, громадський діяч, старший науковий співробітник Броварського
краєзнавчого музею (Київська обл.)
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Номінація «За низку наукових, науково-публіцистичних,
публіцистичних публікацій по утвердженню авторитету України
та дослідження "Білих плям" в історії України»
Могильницька
Галина

– поетеса, публіцист, педагог (м. Одеса)

Номінація «За виявлення та популяризацію героїчних сторінок
історії України»
Стратан Ауріка

– журналіст (м. Львів)

Українська музична премія M1 Music Awards. П'ять
(заснована телеканалом «М1», м. Київ)
Номінація «Кліп року»
MONATIK

– співак, композитор, автор пісень, танцівник, продюсер –
за пісню «Каждый раз» (режисер – Т. Муіньо)
Номінація «Хіт року»
(спільно з радіостанцією Хіт FM)

Музичний гурт – за пісню «Дим»
«Врємя і Стєкло»
Номінація «Співачка року»
NK/Настя
Каменських

– співачка, актриса, телеведуча
Номінація «Співак року»

MONATIK

– співак, композитор, автор пісень, танцівник, продюсер
Номінація «Гурт року»
– музичний гурт «Врємя і Стєкло»
Номінація «Прорив року»

MELOVIN

– співак, музикант, композитор – за кліп на пісню «Ти»
Номінація «Золотий грамофон»
(спільно з радіостанцією Русское Радио. Україна)

Тіна Кароль

– співачка, н.а. України – за пісню «Сила висоты»
Номінація «Червона Рута»
(спільно з радіостанцією Русское Радио Україна)

NK/Настя
Каменських

– співачка, актриса, телеведуча – за пісню «Обіцяю»
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Номінація «Dance Parade»
(спільно з радіостанцією Kiss FM)
– співак, композитор, автор пісень, танцівник, продюсер
– за пісню «Love ІТ ритм»
Номінація «Рок. Тільки рок!»
(спільно з радіостанцією Радіо Рокс)

MONATIK

– гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – за сингл «Зорі запалали»
Спеціальна номінація
«За внесок у розвиток національної музичної індустрії»
– артист естради, співак, сценарист, телеведучий, композитор, н.а. України

Данилко Андрій

Спеціальна номінація «Фаворит року»
– музичний гурт «Врємя і Стєкло»

***
Премія ім. Дж. Мейса
(заснована головним редактором газети «День» Л. Івшиною)
Бутусов Юрій

– журналіст, головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» – за
громадянську позицію у галузі публіцистики

Літературна премія ім. Дж. Конрада-Коженьовського
(заснована Польським Інститутом у Києві)
Артем
(справж. –
Чередник)

Чех

– письменник, журналіст (м. Київ)

Літературна премія ім. І. Корсака
(м. Луцьк)
Суховецький Ми- – письменник, критик (м. Одеса) – за історичну трилогію
«Зустріч у Лаврі», «Дівчина з голубом» та «Сніг на
кола
фортеп’яні» (про Кирило-Медофіївське товариство)

Літературна премія імені Дмитра Нитченка
(Ліги українських меценатів)
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Гримич Марина
Жупанський
Олег

– письменниця, історик, науковець, директор видавництва «Дуліби» (м. Київ) – за оборону українського друкованого слова, подвижницькі діяння в ім’я нашої мови;
– поет, перекладач, засновник «Видавництва Жупанського» (м. Буча, Київська обл.) – за оборону українського
друкованого слова, подвижницькі діяння в ім’я нашої
мови

Незалежна театральна премія ім. В. Панченка
(м. Харків)
Номінація «Яскравий адміністратор»
– директор Муніципального центру культурних ініціатив
(м. Харків)

Настаченко
Тетяна

Номінація «Ветеран сцени»
– солістка балету, майстер сцени Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка – за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва, вірність традиціям та багаторічну працю на театральній ниві

Василянська
Ольга

Номінація «Театральна подія сезону»
Харківський дер- – за яскраву прем’єру – виставу «Діти райка» Ж. Превера;
жавний академічний театр ляльок
ім. В. А. Афанасьєва

Театр одеського – за виставу «Моня» за твором Е. Севели «Моня Цацкес –
знаменосец»
розливу «Ланжеронъ» (м. Харків)
Номінація «Актор року»
Озеров Михайло

– за створення образу Еріка Краузе у виставі «Сiмейка,
добрий вечiр!» Roman Panchenko Theatre Company
(м. Харків)

Номінація «Кращий працівник закулісся»
Федіна Наталя

– балетмейстер Харківського академічного російського
драматичного театру ім. О. С. Пушкіна – за введення нової естетики пластично-хореографічного рішення вистав
Номінація «Соліст балету»

Рязанов Артем

– соліст балету Харківського національного академічного
театру опери та балету ім. М. В. Лисенка – за втілення
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незабутнього образу Меркуціо в балеті «Ромео та Джульєтта» С. Прокоф’єва
Номінація «Артист-вокаліст»
– артист-вокаліст Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка – за створення яскравого образу Труффальдіно в опері «Любов
до трьох апельсинів» С. Прокоф’єва

Золотаренко
Олександр

Номінація «Премія у галузі образотворчого мистецтва і сценографії»
Борисова Ірина

– художник Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва – за створення незабутнього художнього образу вистави «Лускунчик» за казкою Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»
Номінація «Яскравий дебют»
– художній керівник балету Харківського національного
академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка,
з.а. України – за створення яскравого лібрето на сюжет
міфу про чарівну Пандору у балеті «Містерії Пандори»
на музику Р. Вагнера

Радієвська
Антоніна

Номінація «Дебют року»
Петренко Лілія

– режисер – за низку вистав Творчого об’єднання «Інакше»

– Клепікова Ірина – балетмейстер, з.а. України – за вагомий внесок у розвиток Харківської балетної школи
Приз на пiдтри- – Сторожук Оксана – художник театру
мку молодi
– Творче об’єднання ART Production AltBier
За внесок у
розвиток
індустрії мюзиклу
як професійного
театрального
бізнесу
Особиста премiя

Літературно-мистецька премія
«Благодійного фонду Віктора Романюка»
(м. Стрий, Львівська обл.)
Черепанин Надія
Рішко Левко

– завідувачка відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки ім. М. Шашкевича Стрийської міської
ЦБС, ведуча літературного театру «Слово»;
– фотодокументаліст, громадський діяч (м. Стрий)
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Літературна премія видавництва «Смолоскип»
(м. Київ)
Номінація «Поезія»
І премія
ІІ премія
ІІІ премія

– Крамарь Ольга – за збірку поезій «От і живи з цим»
– Жарікова Єлизавета – за збірку поезій «Мурахи Йоганна
Себастьяна»;
– Павлова Олена – за збірку поезій «Шкіра міст»
– Антощак Микола – за збірку поезій «Лики Бізонів»;
– Євтушенко Елла – за збірку поезій «Трансформації звичного простору»;
– Мандрицька Наталія – за збірку поезій «Сіль – вода»;
– Качан Ярослава – за збірку поезій «Геометричні»;
– Грувер Анна – за збірку поезій «За вашим запитом нічого не знайдено»;
– Пелешенко Олена – за збірку поезій «Бестіарій»

ІІ премія

–

ІІІ премія

–
–
–

ІІІ премія

ІІІ премія

Номінація «Проза»
Ольга Божко (справж.– Волинська) – за роман «Любов
за гріш»
Восковнюк Єлизавета – за роман «Місто-привид»;
Шиян Дмитро – за роман «Ордо аб Хао»;
Синьоок Тетяна – за збірку оповідань «Філоло»

Номінація «Дитяча книжка»
– Третяк Наталія – за твір для дітей «Казки-перевертні»;
– Мусієнко Катерина та Леонідова Тетяна – за твір для дітей «Ніті-гріті»
Номінація «Драматургія»
– Андрішко Олег – за п’єсу «ВУВЧП»

Премія ім. Г. Сковороди
(заснована Посольством Франції в Україні
за кращий переклад творів з французької мови на українську)
Серебрякова
Ірина
Спеціальна
відзнака

– за переклад книги «Ніжність» Д. Фоенкіноса («Видавництво Старого Лева», м. Львів)
– Славінська Ірина – за майстерне відображення духу часу
в перекладі книги «Чекаючи на Боджанґлза» О. Бурдо
(«Видавництво Старого Лева», м. Львів)
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Літературна премія ім. М. Стельмаха
(заснована журналом «Вінницький край»
та ГО «Вінницьке земляцтво», м. Київ)
Вертипорох
Василь
Афанасієва
Оксана

Номінація «Поезія»
– поет (смт Брацлав, Немирівський р-н, Вінницька обл.) –
за збірку поезій «На Наливайковій горі»
Номінація «Проза»
– письменниця (с. Бабчинці, Чернівецький р-н, Вінницька
обл.) – за уривок з історичної повісті «Орлиний огнецвіт»

Номінація «Публіцистика і краєзнавство»
– письменник, краєзнавець, публіцист, з.ж. України
Малюта Іван
(м. Київ) – за публіцистичне дослідження «Заприсягла
народній пісні» (про Настю Присяжнюк);
– український журналіст, публіцист (США) – за публікаЯнківер Пилип
цію «Яблуко розбрату»

Премія ім. В. Стуса
(заснована Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції)
Троїцький
Владислав

– театральний актор і режисер, драматург, телеведучий,
з.д.м. України (м. Київ) – за особливий внесок в українську культуру та активну громадянську позицію

Літературна премія ім. М. Томенка
(заснована Шполянською райдержадміністрацією та
Шполянською районною радою)
Демиденко
Андрій
Гургула Ігор

Номінація «Поезія, дитяча поезія»
– поет-пісняр, н.а. України (м. Київ) – за книгу поезій «Вибухають кульбаби»
Номінація «Проза, драматургія»
– письменник, драматург, публіцист, редактор, видавець
(м. Львів) – за книгу «Мапуче»

Премія Олега Чорногуза
(заснована Вінницькою обласною організацією НСПУ,
редакцією журналу «Вінницький край»
та Видавничим домом «Моя Вінниччина»)
Номінація «За кращий гумористичний (сатиричний) роман
українською мовою»
– письменник (м. Городище, Черкаська обл.) – за романи
Осипенко Юрій
«Любик» і «Повитиця»
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Номінація «За створення пам’ятників, меморіальних дощок героям
гумористичних чи сатиричних творів»
– скульптор, письменник, публіцист, з.в. України (с.
Крижанівський
Сліди, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.) – за
Микола
пам’ятник Євграфу Сідалковському (головний герой роману О. Чорногуза «Аристократ із Вапнярки»)

Премія ім. Ю. Шевельова
(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,
Києво-Могилянською Бізнес-школою, видавництвом «Дух і Літера» та
Українським науковим інститутом Гарвардського університету)
– мистецтвознавець, редактор, перекладач (м. Київ) – за
книгу «65 українських шедеврів. Визнані й неявні»
(ТОВ «Видавництво ArtHuss, м. Київ)

Клочко Діана

Музична премія «Yuna»
(заснована меценатом, власником ISTIL GROUP М. Захуром
та фахівцем телерадіосфери П. Шильком)
Номінація «Кращий виконавець»
– співак, композитор, автор пісень, танцівник, продюсер
– співачка, н.а. України

MONATIK
Джамала

Номінація «Кращий попгурт»
– гурт KAZKA
Номінація «Кращий рокгурт»
– гурт The Hardkiss
Номінація «Краща пісня»
– за пісню «Плакала»

гурт KAZKA
MARUV

Номінація «Краща пісня іншою мовою»
– за пісню «Drunk Groove»
Номінація «Кращий дует»
– MARUV & Boosin

Номінація «Кращий альбом»
гурт The Hardkiss – за музичний альбом «Залізна ластівка»
MONATIK feat.
Надя Дорофеєва
MARUV

Номінація «Кращий відеокліп»
– за пісню «Глубоко» (режисер – Т. Муіньо)
Номінація «Відкриття року»
– співачка, поетеса, композитор, продюсер
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Номінація «Краще концертне шоу»
гурт The Hardkiss – «Залізна ластівка»
Номінація «Кращий естрадний хіт»
NK/Настя
Каменських

– за пісню «Тримай»

Номінація «Кращий електронний хіт»
MARUV & Boosin – з треком «Drunk Groove»
Alina Pash

Номінація «Кращий хіп-хоп-хіт»
– за пісню «Bitanga»
Номінація «За особливі досягнення у музиці»
– гурт «Бумбокс»
Номінація «Кращий менеджмент артиста»
– лейбл Юрія Нікітіна mamamusic
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Автономна Республіка Крим
будинок культури
громадська організація
дитяча музична школа
дитяча школа мистецтв
заслужений артист (при прізвищах)
заслужений діяч мистецтв (при прізвищах)
заслужений діяч науки і техніки (при прізвищах)
заслужений журналіст (при прізвищах)
засоби масової інформації
заслужений майстер народної творчості
(при прізвищах)
заслужений працівник культури (при прізвищах)
заслужений працівник освіти (при прізвищах)
заслужений працівник промисловості (при
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культури і мистецтв
міський будинок культури
міський палац культури
народний артист (при прізвищах)
Національна академія наук України
Національна спілка письменників України
народний художник (при прізвищах)
обласна державна адміністрація
об’єднана територіальна громада
публічне акціонерне товариство
приватне підприємство
приватне сільськогосподарське підприємство
район
районний будинок культури
районна державна адміністрація
сільський будинок культури
товариство з обмеженою відповідальністю
Українська греко-католицька церква
централізована бібліотечна система
центральна районна бібліотека
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