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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїнсь-

ких, регіональних, обласних, міських) премій у галузі культури і мистецтва, ка-

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

При підготовці видання використано матеріали 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 біблі-

ографії відділу ДІФ Інформаційного центру з пи-

тань культури та мистецтва 
  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 
 

 

mailto:div@nplu.org;
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Міжнародна літературна премія ім. Івана Багряного  

(заснована Фундацією імені Івана Багряного, США) 
 

Короненко  

Світлана 

– поетеса, літературознавець, журналіст (м. Київ) – за лі-

тературні твори українською мовою, наукові дослі-

дження, визначний внесок у розбудову державної неза-

лежності України та консолідацію суспільства 

Міжнародна літературно-мистецька премія імені Генріха Бьолля 

(Німеччина) 
 

Будлянський Ми-

кола, 

– письменник, публіцист, краєзнавець, з.ж. України 

(м. Чернігів), 

Шупта Дмитро, – письменник, правозахисник, журналіст, з.п.к. України 

(м. Одеса), 

Запорожченко 

Галина, 

– поетеса, краєзнавець, громадський діяч (м. Миколаїв), 

Бойко Надія, – поетеса (м. Львів), 

Заржицька Еліна, – письменниця, журналіст, громадський діяч (м. Дніпро), 

Лойтра Петро, – композитор, педагог, автор та виконавець пісень 

(м. Мала Виска, Кіровоградська обл.), 

Раденко Борис – композитор, концертмейстер (м. Київ) – за визначну 

творчу діяльність; 

Хоменко  

Володимир 

– науковець, меценат (м. Київ) – за визначну міжнародну 

і громадську діяльність 

Премія «Книга року ВВС» 

Номінація «Книга року ВВС – 2020» 

Сергій  

Сергійович 

SAIGON  

(справж. –  

Лещенко Сергій) 

– письменник – за книгу «Юпак» 

Номінація «Дитяча книга ВВС – 2020» 

Чуба Уляна – письменниця – за книгу «Мед і Паштет - фантастичні ві-

трогони» 

Номінація «Книга року ВВС – Есеїстика – 2020» 

Забужко Оксана – письменниця, есеїстка – за книгу «Планета Полин. Виб-

рані есеї» 
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Міжнародна мистецька премія імені Сергія Васильківського 

(м. Київ) 
 

Савчин Ярослав – художник, фотохудожник, письменник, перекладач 

(м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська обл.) – за 

цикл живописних творів «Карпатські фрески»; 

Дзюба Тетяна – письменниця, перекладач, літературознавець, журна-

ліст, науковець (м. Чернігів) – за популяризацію кращих 

надбань українського мистецтва; 

Дзюба Сергій – письменник, перекладач, журналіст, редактор, науко-

вець, видавець, громадський діяч (м. Чернігів) – за по-

пуляризацію кращих надбань українського мистецтва; 

Хоменко  

Володимир 

– науковець, меценат (м. Київ) – за визначну благодійну 

та громадську діяльність, популяризацію мистецтва 

Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя  

(«Тріумф») 
 

Демиденко  

Андрій 

– поет-пісняр, н.а. України (м. Київ) – за книгу поезій «Ви-

бухають кульбаби» та визначну творчу діяльність; 

Слапчук Василь – письменник, літературний критик, науковець, з.д.м. Ук-

раїни (м. Луцьк) – за книгу «Роман & Роман»; 

Кремінь Дмитро 

(посмертно) 

– поет, публіцист, есеїст, перекладач, з.д.м. України 

(м. Миколаїв) – за визначний внесок в українську літе-

ратуру; 

Антонія Цвід 

(справж. – 

Цвид Антоніна) 

– письменниця (м. Київ) – за збірку поезій «Між двох ра-

пір»; 

Куліда Сергій – письменник, журналіст, редактор (м. Київ) – за двотом-

ник документально-художніх розслідувань «Червоні 

шпигуни» та оборону рідного слова в якості головного 

редактора «Літературної України»; 

Герега Галина, 

Герега  

Олександр  

– меценати (м. Київ) – за багаторічну доброчинну діяль-

ність, спрямовану на розбудову України; 

Яковчук  

Олександр 

– композитор, з.д.м. України (м. Київ) – за визначні дося-

гнення в музичній творчості; 

Коваль Юрій – письменник, головний редактор журналу «Дзвін» 

(м. Львів) – за подвижницьке творення всеукраїнського 

журналу «Дзвін», який вийшов на високий європейсь-

кий і світовий рівень;    

Чабан Інна,   

Чабан Тетяна  

– співачки, дует авторської пісні (м. Чернігів) – за значну 

творчу діяльність та популяризацію української пісні; 
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Запорожченко  

Галина 

– поетеса, краєзнавець, громадський діяч (м. Миколаїв) – 

за книгу поезій «Хай святиться надія» та значну творчу, 

просвітницьку й громадську діяльність, популяризацію 

українського поетичного слова; 

Музика Ярослав – поет, композитор, співак, з.а. України (м. Львів) – за збі-

рку віршів та поем «Горіхова осінь», а також за опоети-

зування вперше в українській літературі величних пос-

татей Івана Федорова та Іоана Георга Пінзеля; 

Ягодкін Генрі – живописець, педагог, з.х. України (м. Київ) – за визна-

чну творчу та педагогічну діяльність; 

Раденко Юлія – актриса театру і кіно, телеведуча, режисер, доцент кафе-

дри кіно-, телемистецтва Київського національного уні-

верситету культури і мистецтв, з.а. України (м. Київ) – 

за вагомий внесок у розвиток національної культури та 

театрального мистецтва;   

Медко Олександр – поет, перекладач (м. Запоріжжя) – за створення неліній-

ного поетичного простору: філософських узагальнень 

української ментальності, що об’єднує  зриме, осяжне і 

– глибинне, трансцендентне у книзі «Категорія sacrum»; 

Зима Василь – письменник, журналіст, телеведучий (м. Київ) – за книгу 

«Сільська любов та інші жахіття» 

Міжнародна літературна німецько-українська премія 

імені Олеся Гончара 

(м. Київ) 
Номінація «Збірка оповідань чи новел» 

Влад Сорд  

(справж. –  

Гранецький-Ста-

фійчук  

Владислав) 

– письменник, видавець (м. Вінниця) – за збірку оповідань 

«Безодня» 

Номінація «Поезія» 

Сажинська Ірина – поетеса, перекладач, ілюстратор (м. Запоріжжя) – за збі-

рку поезій «Cor humanum» 

Номінація «Літературна праця, присвячена творчості Олеся Гончара» 

Красножон  

Катерина 

– аспірантка Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (м. Вишневе, Києво-Свято-шинський 

р-н, Київська обл.) – за науково-популярну літературоз-

навчу працю «"Чорний яр" Олеся Гончара: ритміка кон-

трастів» 
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Міжнародна літературно-мистецька премія  

імені Ольги Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та 

готельним комплексом «Буковина», м. Чернівці) 

Номінація «Живопис» 

Фурлет Анатолій – живописець (м. Буча, Київська обл. – м. Чернівці) 

Міжнародна літературно-мистецька премія  

імені Пантелеймона Куліша 
 

Сапеляк Степан 

(посмертно) 

– письменник, публіцист, літературознавець, мистецтвоз-

навець, правозахисник,   громадський діяч (м. Харків) – 

за визначний внесок в українську літературу; 

Василь Трубай 

(справж. –  

Карасьов  

Василь)  

– письменник, драматург, публіцист (с. Халеп’я, Обухів-

ський р-н, Київська обл.) – за книгу «Сім оповідань»; 

Бондар Юрій – науковець, журналіст, видавець, педагог, з.п.к. України 

(м. Київ) – за дослідження генезису й розвитку видавни-

чої справи в цивілізаційному поступі у чотирьох томах 

серії «Видавництво трансформацій» (т. I – «Перша інфо-

рмаційна», т. II – «Друга видавнича», т. III – «Третя ко-

мунікаційна», т. IV – «Четверта українська»); 

Рута Вітер  

(справж. –  

Пігель Юлія) 

(посмертно) 

– поетеса, художник, науковець (м. Львів) – за симфоні-

чну творчість, яка «українізує космос»; 

Максимець  

Дарина 

– журналістка, видавець, меценат, громадський діяч, ди-

ректор «Видавничого дому "Букрек"»,  з.ж. України 

(м. Чернівці) – за значну видавничу і благодійну діяль-

ність; 

Фросевич  

Леонід,  

Фросевич  

Світлана 

– журналісти, засновники порталу «Український репор-

тер» (м. Київ) – за значну творчу діяльність; 

Хоменко  

Володимир 

– науковець, меценат (м. Київ)  – за визначну благодійну, 

громадську і міжнародну діяльність, популяризацію су-

часної української літератури; 

Божок Сніжана – письменниця, журналіст (м. Бобровиця, Чернігів-

ська обл.) – за публіцистичні матеріали; 

Новик Світлана – українська та білоруська письменниця, перекладач 

(м. Чернігів) – за значну творчу діяльність; 

Сорока Юрій – письменник (м. Хмельницький) – за романи «Куля для 

вовкулаки. Нотатки Семена Паливоди», «Хотин», «Іван 

Богун», «Арахнофобія»; 
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Полевіна Ольга – письменниця, головний редактор літературно-мистець-

кого та громадсько-публіцистичного журналу «Степ» 

(м. Кропивницький) – за багаторічний значний внесок у 

літературу України, популяризацію творчості майстрів 

слова Кіровоградщини та активну роботу з письменни-

ками-початківцями на базі Кіровоградського обласного 

літературного об’єднання «Степ» імені В. О. Погріб-

ного; 

Свінтковська 

Світлана 

 

 

– педагог, філолог, методист (м. Одеса) – за вагомий осо-

бистий внесок у збереження й популяризацію українсь-

кої мови та підтримку українського письменства на Оде-

щині; 

Зайдлер Наталія – літературознавець, філолог, науковець, педагог (м. Ме-

літополь, Запорізька обл.) – за багаторічну активну пе-

дагогічну та літературознавчу працю; 

Пухонська  

Оксана 

– поетеса, літературознавець, літературний критик (м. Ос-

трог, Рівненська обл.) – за новаторські праці про сучасну 

українську літературу та культуру пам’яті, зокрема мо-

нографію «Літературний вимір пам’яті»; 

Каленіченко  
Катерина 

– письменниця (м. Дніпро) – за збірки поезій «Переливи 

радості й печалі», «Красуня» та твори для дітей; 

Бойко Надія – поетеса (м. Львів) – за збірку поезій «Маруся» та акти-

вну життєву позицію; 

Музика Ярослав – поет, композитор, співак, з.а. України (м. Львів) – за збі-

рку поезій «Цілунок Дафни» та вагомий особистий вне-

сок у популяризацію українського поетичного слова; 

Запорожченко Га-

лина 

– поетеса, краєзнавець, громадський діяч (м. Миколаїв) – 

за книги поезій «СонЦе», «Мазепа» та значну просвіт-

ницьку роботу; 

Фарина Ігор – поет, літератор, журналіст, перекладач, критик 

(м. Шумськ, Тернопільська обл.) – за пропаганду укра-

їнської літератури в останні роки статтями і рецензіями 

в журналах, альманахах, газетах, на сайтах; 

Соловчук Роман – письменник, журналіст (м. Борислав, Львівська обл.) – 

за роман «Барабський міст» і книгу новел та оповідань 

«Дві брами»; 

Томенчук Богдан – письменник, педагог (м. Івано-Франківськ) – за збірку 

поезій «Ранкове місто пізніх ліхтарів»; 

Білокопитов  

Микола 

– письменник, гуморист-сатирик, критик, журналіст 

(м. Запоріжжя) – за книгу вибраних творів «А Вічний 

Час непоспіхом тече...»; 

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

збірки поезій «Сонцесвіт» та «Автограф вічної ріки»; 

 

 



 8 

Волга Микола – художник, письменник, архітектор, з.д.м. України  

(м. Київ) – за літературно-художній альбом «Версаль і 

Козинка»; 

Віхляєв  

Володимир 

– поет, журналіст, педагог, громадський діяч (м. Запорі-

жжя) – за твори громадянського звучання, спрямовані 

до читача, який прагне побудови справді незалежної, де-

мократичної Української держави; 

Грицан-Чонка 

Тетяна 

– письменниця, педагог, громадський діяч (с. Красна, Тя-

чівський р-н, Закарпатська обл.) – за книгу прози «Живі 

двері, або Я – спіле Яблуко віків. Я – Жінка»; 

Когут Людмила – письменниця (м. Львів) – за книгу прози «Чічка»; 

Бартошик  

Володимир 

– громадський діяч (м. Золочів, Львівська обл.) – за осо-

бистий внесок у розвиток книговидання та збереження 

пам’яті про лідера «Руської трійці» Маркіяна Шашке-

вича; 

Пікас Любов – письменниця, педагог (м. Моршин, Львівська обл.) – за 

книгу прози «Львів. Київ. Манчестер, або "Горщик з ор-

хідеями"»; 

Іськова-Микла-

щук Олена 

– поетеса, педагог (с. Вербівці, Шепетівський р-н, Хмель-

ницька обл.) – за збірку поезій «Світло на дні бліндажа»; 

Черненко  

Наталія 

– письменниця (Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) – за 

підготовку до видань альманаху «Ічнянська Криниця» 

та творчу і громадську діяльність;   

Ровенчак Оксана – журналістка, публіцист, есеїст (Івано-Франківська обл.) 

– за книгу журналістських розслідувань «Кардіограма», 

публіцистику та есеїстику 

Міжнародна літературна премія  

імені Джека Лондона 

(Міжнародний артцентр «KLAS’S ARTSCENTER SAN FRANCISCO», 

м. Сан-Франциско, США) 
 

Чілачава Рауль, – грузинський та український письменник, перекладач, 

філолог, літературознавець, науковець, з.д.м. України 

(м. Київ), 

Блехман 

Михайло, 

– український письменник, перекладач, головний реда-

ктор журналу «Порт-Фоліо» (Канада), 

Савчин Ярослав – письменник, перекладач, художник, фотохудожник 

(м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська обл.) – за 

визначну літературну діяльність 
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Міжнародна літературна премія миру 

(Німеччина – США) 
 

Дзюба Тетяна, – письменниця, перекладач, літературознавець, журна-

ліст, науковець (м. Чернігів), 

Дзюба Сергій, – письменник, перекладач, журналіст, редактор, науко-

вець, видавець, громадський діяч (м. Чернігів), 

Сушинський Бог-

дан, 

– письменник, з.ж. України (м. Одеса), 

Работін Юрій, – редактор, з.ж. України (м. Одеса), 

Ананьєва Олена, – письменниця, журналіст, мистецтвознавець, громад-

ський діяч (Україна – Німеччина), 

Блехман 

Михайло, 

– український письменник, перекладач, головний реда-

ктор журналу «Порт-Фоліо» (Канада), 

Лань Олена – письменниця, журналіст (Україна – Чехія) – за визначну 

літературну, міжнародну, громадську діяльність  

Міжнародна літературно-мистецька  

премія імені Миколи Лисенка  

«Рапсодія» 

(Україна – Німеччина – США) 
 

Сандуленко  

Леонід 

– співак (баритон), н.а. України (м. Київ) – за визначний 

внесок у вокальне мистецтво України; 

Грицаєнко 

Олександр 

– скрипаль, концертмейстер (Україна – Швейцарія) – за 

визначний внесок у розвиток міжнародного симфоніч-

ного мистецтва; 

Яковчук  

Надія 

– піаністка, мистецтвознавець, науковець, педагог, 

з.а. України (м. Київ) – за багаторічну концертну діяль-

ність; 

Ананьєва 

Олена 

– письменниця, журналіст, мистецтвознавець, громад-

ський діяч (Україна – Німеччина) – за створення нових 

пісень та балад у творчій співдружності та популяриза-

цію української музичної культури; 

Чабан Інна, 

Чабан Тетяна 

– співачки, дует авторської пісні (м. Чернігів) – за значну 

творчу діяльність та популяризацію української пісні; 

Сухоніс Фідель – письменник, шеф-редактор, видавець літературно-мис-

тецького, публіцистичного та науково-популярного що-

місячника «Бористен» (м. Дніпро) – за впровадження та 

системність виходу рубрики «Дивосил» на шпальтах 

журналу «Бористен», яка на високому художньому і 

професійному рівні розповідає про сьогодення і минув-

шину вітчизняної музичної культури, а також за багато-

річне творення зазначеної рубрики в телевізійному фор-

маті на Дніпропетровському обласному телебаченні; 
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Савчин Ярослав – письменник, перекладач, художник, фотохудожник 

(м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська обл.) – за 

цикл ліричних пісень; 

Шупта Дмитро – письменник, правозахисник, журналіст, з.п.к. України 

(м. Одеса) – за цикл козацьких пісень; 

Лойтра Петро – композитор, педагог, автор та виконавець пісень 

(м. Мала Виска, Кіровоградська обл.) – за цикл козаць-

ких пісень; 

Куклова Олена – майстер художнього слова, артистка Одеської обласної 

філармонії – за значну творчу діяльність 

Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди  

«Сад божественних пісень» 
 

Сидоржевський 

Михайло 

– поет, публіцист, громадський діяч, голова НСПУ, голо-

вний редактор «Української літературної газети» 

(м. Київ) – за значну творчу діяльність; 

Терен Віктор – письменник (м. Київ) – за книгу поезій «Жити»  та роман 

«Ворожіння на ягнятку»; 

Леся Степовичка 

(справж. – 

Шуманн  

Олександра) 

– письменниця, перекладач, з.п.к. України (м. Дніпро)  – 

за двотомник прози «Німці в городі» та багатолітнє ре-

дакторство в літературно-мистецькому і публіцистич-

ному часописі «Січеслав»; 

Гусак Василь – директор видавництва «Рідна мова» (м. Київ) – за знач-

ний внесок у розвиток українського книговидання, лю-

бов до книги та популяризацію української і зарубіжної 

літератури в Україні; 

Гординський 

Святослав 

(посмертно) 

– український художник, графік, мистецтвознавець, по-

ет, перекладач (США) – за значну творчу діяльність; 

Костецький Ігор 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач, критик, режисер 

(Німеччина) – за значну творчу діяльність; 

Горбач Олекса 

(посмертно) 

– науковець, мовознавець-славіст, педагог, видавець (Ні-

меччина) – за значну творчу діяльність; 

Божок Сніжана   – письменниця, журналіст (м. Бобровиця, Чернігів-

ська обл.) – за значну творчу діяльність; 

Нікуліна  

Людмила 

– письменниця (м. Харків) – за значну творчу діяльність; 

Дичка Надія – письменниця, публіцист, журналіст (м. Долина, Калусь-

кий р-н, Івано-Франківська обл.) – за книги «Між злом і 

світлом», «За годинником серця», «Перехрестя» та зна-

чну творчу діяльність; 

Тютюнник 

Євдокія 

– письменниця, журналіст (м. Чернігів) – за книгу для ді-

тей «Іменини цибулини» та роман «Грабовський»; 

Різникова 

Ярослава 

– письменниця (м. Одеса) – за книгу прози «Радуниця»; 
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Моклиця Марія – письменниця, педагог (м. Луцьк) – за книгу прози «Три 

сходинки, п’ять свічок»; 

Качковський  

Лесь 

– прозаїк, науковець (м. Київ) – за книгу «Рюрик із роду 

Ск’єльдунгів»; 

Фарина Ігор – поет, літератор, журналіст, перекладач, критик 

(м. Шумськ, Тернопільська обл.) – за роман «Любов у 

негоду» та значну творчу діяльність; 

Гембара Віктор – співак, композитор (м. Львів) – за багаторічну мисте-

цьку діяльність та вагомий внесок у розвиток українсь-

кої пісні; 

Бошков Віталій – поет, перекладач, науковець (м. Одеса) – за значну тво-

рчу діяльність, зокрема переклади гагаузькою мовою; 

Віхляєв 

Володимир 

– поет, журналіст, педагог, громадський діяч (м. Запорі-

жжя) – за значний внесок у розвиток суспільства, літе-

ратури, журналістики, культури, української пісні, роз-

будову правової держави та  правозахисну, громадську, 

просвітницьку, патріотичну діяльність 

Міжнародна літературна премія імені Уласа Самчука 

(с. Тилявка, Шумський р-н, Тернопільська обл.) 
 

Синюк Сергій – письменник, літературознавець, краєзнавець, журналіст 

(м. Шумськ, Тернопільська обл.) – за книгу «Улас Сам-

чук: ескізи до творчого портрета»; 

Клименко Олег – письменник (м. Тернопіль) – за трилогію «За Збручем» 

Міжнародна літературно-мистецька премія  

«Світ Пограниччя» 
 

Голобородько  

Василь 

– письменник (м. Київ) – за визначну творчу діяльність; 

Горбач 

Анна-Галя  

(посмертно), 

– перекладачка, український літературознавець, видавець  

(Німеччина),  

Гординський 

Святослав 

(посмертно), 

– український художник, графік, мистецтвознавець, по-

ет, перекладач (США), 

Бойчук Богдан 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач, літературний кри-

тик, співзасновник легендарної Нью-Йоркської групи 

(США) – за визначний внесок в українську літературу; 

Крупчан  

Світлана 

– письменниця, головний редактор видавництва «Рідна 

мова» (м. Київ) – за долучення творів світового пись-

менства в контекст української літератури; 

Будлянський 

Микола 

– письменник, публіцист, краєзнавець, з.ж. України 

(м. Чернігів) – за значну творчу діяльність; 
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Медко 

Олександр 

– поет, перекладач (м. Запоріжжя) – за літературне відк-

риття величного храму Природи козацького краю у фо-

тоальбомі поезій «Прозора межа мови», на сторінках 

якого представлено філософські роздуми про сутність 

історичного та сакрального явища Запорозького фено-

мену; 

Лавров Сергій – фотохудожник (м. Запоріжжя) – за унікальне бачення 

величного храму Природи козацького краю у фотоаль-

бомі поезій «Прозора межа мови», на сторінках якого 

представлено філософські роздуми про сутність і непо-

вторність феномену Дикого Поля; 

Віхляєв 

Володимир 

 

– поет, журналіст, педагог, громадський діяч (м. Запорі-

жжя) – за вагомий внесок у розвиток літератури, публі-

цистики та української культури, книгу «Код Шевче-

нка», котра стала індикатором буття українського на-

роду і сучасного світу; 

Новик Світлана – українська та білоруська письменниця, перекладач 

(м. Чернігів) – за значну міжнародну діяльність, популя-

ризацію української літератури в Білорусі 

Міжнародна літературна премія  

імені Антуана де Сент-Екзюпері 

(Франція – Німеччина) 
 

Голобородько  

Василь 

– письменник (м. Київ) – за визначну творчу діяльність; 

Антонія Цвід 

(справж. – 

Цвид Антоніна) 

– письменниця (м. Київ) – за визначну творчу діяльність; 

Сидоренко 

Тетяна 

– письменниця, перекладач, журналіст, науковець (м. Ні-

жин, Чернігівська обл.) – за визначну творчу діяльність 

Міжнародна премія авторської пісні  

імені Василя Симоненка 

(м. Одеса) 
 

Струцюк Йосип – письменник, з.д.м. України (м. Луцьк) – за пісню «Нас 

весна не там зустріла» (слова) та значну творчу діяль-

ність; 

Гаркавий  

Олександр 

– український композитор, співак, священник (Канада) – 

за пісню «Нас весна не там зустріла» (музика та вико-

нання) та значну творчу діяльність; 

Савчин Ярослав – письменник, перекладач, художник, фотохудожник 

(м. Долина, Калуський р-н, Івано-Франківська обл.) – за 

пісню «Йду, спішу до тебе» (слова) та значну творчу ді-

яльність; 
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Ведмедеря 

Микола 

– композитор, педагог (м. Лозова, Харківська обл.) – за пі-

сню «Йду, спішу до тебе» (музика) та значну творчу ді-

яльність; 

Бойко Надія – поетеса (м. Львів) – за пісню «Я поверну» (слова) та по-

пуляризацію української пісенної творчості; 

Музика Ярослав – поет, композитор, співак, з.а. України (м. Львів) – за пі-

сню «Я поверну» (музика та виконання) та розвиток ук-

раїнської авторської пісні; 

Каленіченко 

Катерина 

– письменниця (м. Дніпро) – за книгу пісенної лірики 

«Впивайся музикою, ліро…» та розвиток української ав-

торської пісні 

Міжнародна премія імені Івана Франка 

Номінація «За вагомі досягнення у галузі гуманітаристики» 

Сердюк 

Ігор 

– історик, науковець, педагог (м. Полтава) – за моногра-

фію «Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Геть-

манщині ХVІІІ ст.» 

Канадська літературна премія ім. Ернеста Хемінгуея 

(м. Торонто) 

Номінація «Публіцистика» 

Амчиславський 

Борис,  

Амчиславський 

Едуард 

– українські письменники, публіцисти, журналісти 

(США) – за книгу «Черное море Леонида Утёсова» 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Номінація «Література» 

Кіяновська 

Маріанна 

– письменниця, перекладач, літературознавець (м. Львів) 

– за книгу поезій «Бабин Яр. Голосами»; 

Прохасько 

Тарас 

– письменник, журналіст (м. Івано-Франківськ) – за книгу 

есеїв «Так, але…» 

Номінація «Візуальне мистецтво» 

Глядєлов  

Олександр 

– фотограф-документаліст, фотожурналіст, художник 

(м. Київ) – за мистецький проєкт «Карусель» 

Номінація «Публіцистика, журналістика» 

Подобна Євгенія – журналістка, воєнний кореспондент, медіатренер, педа-

гог (м. Київ) – за книгу «Дівчата зрізають коси» 
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Номінація «Музичне мистецтво» 

Гурт  

«ДахаБраха»: 

Галаневич  

Марко, 

 

 

– 

 

 

актор, музикант, фотограф (м. Київ), 

Гаренецька Ніна, – актриса, музикант (м. Київ), 

Коваленко Ірина, – актриса, музикант (м. Київ), 

Цибульська  

Олена 

– актриса, музикант (м. Київ) – за музичний альбом 

«Шлях» 

Номінація «Театральне мистецтво» 

Троїцький  

Владислав, 

– режисер, актор, драматург, телеведучий (м. Київ),  

Григорів Роман, – композитор, музикант, диригент (м. Київ), 

Разумейко Ілля – музикант, композитор (м. Київ) – за оперу-реквієм 

«ЙОВ» (IYOV) 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки  

за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

 – ігровий фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Коза-

цьке». Автор сценарію – Сашко Лірник (справж. – Вла-

сюк Олександр) 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Дара Корній 

(справж. – 

Замойська 

Мирослава) 

– письменниця (м. Львів) – за книги «Чарівні істоти укра-

їнського міфу: духи природи», «Чарівні істоти українсь-

кого міфу: домашні духи», «Чарівні істоти українського 

міфу: духи-шкідники» (ТОВ «Видавництво "Віват"», 

м. Харків) 

Номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 

 – вистава «Снігова королева» за казкою Г. К. Андерсена 

Національного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка (м. Київ). Режисер-постановник – Петро-

сян Давид, сценограф – Богомазов Петро, композитор – 

Кохановський Олександр 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Рейда Катерина – художник-ілюстратор – за художнє оформлення книги 

«Байки Езопа: у переказі Олександра Виженка» (ТОВ 

«Час майстрів», м. Київ) 
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Премія Кабінету Міністрів України  

імені Максима Рильського 

Номінація «За переклад українською мовою  

творів видатних зарубіжних авторів» 

Лучук Тарас – поет, літературознавець, науковець, перекладач, педагог 

(м. Львів) – за переклад з давньогрецької  на українську 

книги «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої 

поезії» (ТЗОВ –  Видавництво «Астролябія», м. Львів) 

Номінація «За переклад творів українських класиків та сучасних авторів 

мовами народів світу» 

Кіор Валерій – поет, перекладач, філолог, педагог (м. Марiуполь, Доне-

цька обл.) – за переклад з української на  грецьку (урум-

ську) мову «Кобзаря» Тараса Шевченка (Приватне акці-

онерне товариство «Газета "Приазовський робочий"», 

м. Марiуполь, Донецька обл.) 

Премія імені Івана Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «Краща публікація  

в друкованих засобах масової інформації» 

Махун Сергій – письменник, з.ж. України (м. Київ) – за публікацію 

«Fakebook. Гібридна війна у світі постправди точиться 

й на історичному полі» 

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері» 

Кіпіані Вахтанг, 

Мовчан Ольга, 

Коровицька  

Дарія,  

Колодій Петро, 

Ільчишин Богдан 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

автори проєкту – за телепрограму «Історична правда. 

Українська ідентичність» (телеканал «Еспресо», м. 

Київ) 

Номінація «Кращий твір у радіомовній сфері» 

Шелудько Юлія, – автор, керівник проєкту, 

Молоцька Ольга, 

Сидоренко  

Вікторія, 

Шеметуха Софія 

 

 

 

 

– 

 

 

 

автори – за програму «Вся країна» (Українське радіо) 

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері» 

Куйбіда Василь, – науковець (м. Київ),  
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Бебик Валерій 

 

– педагог, журналіст, науковець (м. Київ) –  за моногра-

фію «Національна безпека в умовах інформаційних та 

гібридних війн» 

Премія імені Богдана Хмельницького 

 (за краще висвітлення військової тематики  

у творах літератури та мистецтва) 

Номінація «Літературні твори військової тематики» 

Макеєв Валерій – письменник, журналіст, громадський діяч (м. Черкаси) 

– за роман «Вірний присязі!» 

Номінація «Музичні твори військової тематики» 

Кобзаренко Юрій – композитор, поет, виконавець, студент Інституту мис-

тецтв Київського університету імені Бориса Грінченка – 

за пісню «Мужні слова» 

Номінація «Твори театрального мистецтва військової тематики» 

Колектив постановників і виконавців – за оперу «Мазепа» П. Чайковського 

Харківського національного академічного театру опери та балету іме- 

ні М. В. Лисенка: 

Гаркуша  

Володимир, 

– диригент-постановник, н.а України, 

Калоян Армен, – режисер-постановник, головний режисер театру, 

з.д.м. України, 

Швець Надія, – художник-постановник, головний художник театру, 

з.х. України,  

Чернікін Олексій, – хормейстер-постановник, головний хормейстер театру, 

з.д.м. України, 

Лапін Олександр,  

Козлов  

Володимир 

– виконавці партії Мазепи (баритони), заслужені артисти 

України  

Номінація «Твори кіномистецтва військової тематики» 

Олесь Янчук 

(справж. –  

Янчук 

Олександр) 

– режисер, продюсер, сценарист, н.а. України (м. Київ) – 

за історично-біографічний фільм «Таємний щоденник 

Симона Петлюри» 

Номінація «Твори образотворчого мистецтва військової тематики» 

Гай-Курило  

Олеся 

(посмертно) 

– графік, ілюстратор, письменник  (м. Київ) – за буклет з 

репродукціями художніх робіт «Під знаменом Волі» 

Премія імені В’ячеслава Чорновола  

за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики  
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Світлана Орел 

(справж. –  

Бондар Світлана) 

– журналістка, публіцист, краєзнавець, засновник і редак-

тор сайту «Кропивницький час-time», член правління 

Кіровоградської обласної організації Національної спі-

лки журналістів України (м. Кропивницький) – за книгу 

«Ті, хто не хотів помирати мовчки…» (Комунальне під-

приємство «Регіональна інформаційно-поліграфічна 

агенція», м. Кропивницький) 

* * *  

Премія імені Катерини Білокур 

(за визначні твори традиційного народного мистецтва) 
 

Коваль Олексій – художник-емальєр, живописець, етнознавець, колекціо-

нер (м. Київ) – за цикл творів «Українська серія» 

Премія імені М. Г. Дерегуса 

(за визначні живописні та графічні твори, що відзначаються  

високим професіоналізмом) 
 

Фурлет Анатолій – живописець (м. Буча, Київська обл. – м. Чернівці) – за 

серію живописних робіт «Моя Україна» 

 

Премія імені В. С. Косенка 

(за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості 

для дітей та юнацтва) 
 

Манокіна Ганна – композитор, мистецтвознавець (м. Київ) – за твори: 

«П’ять фортепіанних п’єс для дітей та юнацтва "Подо-

рожі уві сні"», «Дитячий цикл для голосу або вокаль-

ного дуету і фортепіано на слова Катерини Станіславсь-

кої "Пісні-танці"», «П’ять обраних пісень для голосу і 

фортепіано "Ігрові пісні для найменших"» 

Премія імені Леся Курбаса 

(за вагомий внесок у розвиток сучасного 

театрального мистецтва України) 
 

Лавренчук Євген – театральний режисер, драматург, актор, педагог 

(м. Одеса) – за постановку опери «La Traviata» Дж. Ве-

рді Одеського національного академічного театру опери 

та балету 

Премія імені А. Ф. Шекери 

(за видатні досягнення у сфері хореографічного мистецтва) 
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Шошин Артем – артист балету, балетмейстер-постановник, провідний 

майстер сцени Академічного театру «Київ Модерн-ба-

лет», з.а. України (м. Київ) – за постановку балетних ви-

став: «Історії у стилі танго» на музику А. П’яццолли та 

інших композиторів, «Легенда про вічне кохання» на 

музику Ф. Шуберта в аранжуванні В. Самофалова, «Лу-

скунчик» П. Чайковського 

Премія за збереження та охорону  

нематеріальної культурної спадщини 

 
 – проєкт «Живий музей» Одеського обласного центру ук-

раїнської культури (керівник – В. Вітос) 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРЕМІЇ  

Літературна премія «Благовіст» 

Номінація «Проза» 

П’янкова Тетяна – письменниця, видавець, філолог (м. Трускавець, Львів-

ська обл.) – за книгу «Чужі гріхи» 

Номінація «Поезія» 

Цушко Сергій – письменник, перекладач, літературний редактор (м. 

Київ) – за збірку поезій «Метелик у місті»; 

Бенедишин  

Любов 

– поетеса, перекладач (м. Сокаль, Червоноградський р-н, 

Львівська обл.) – за збірку віршів «Шлях до воскре-

сіння» 

Номінація «Твори для дітей» 

Загоровська  

Любов 

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

рку оповідань «На їхніх маленьких плечах…» 

Номінація «Есеїстика, публіцистика» 

Мартинюк  

Сергій 

(псевдонім –  

Світогор Лелеко) 

– письменник, публіцист, журналіст, краєзнавець, меце-

нат, громадський та політичний діяч (м. Київ) – за книгу 

«Маю честь бути Українцем» 

 

 

Літературна премія імені Остапа Вишні 
 

Ревчун Борис – письменник-гуморист (м. Кропивницький) – за книгу 

іронічно-сатиричних мініатюр «Осінні осяяння» 
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Всеукраїнська літературна премія імені Олекси Влизька 

 (м. Шпола, Черкаська обл.) 
  

Короненко 

Світлана 

– поетеса, літературознавець, журналіст (м. Київ)  – за збі-

рку поезій «Дебора» 

Всеукраїнська літературна премія імені Романа Гамади  

(м. Львів) 

Номінація «Переклад» 

Лучук Тарас – поет, літературознавець, науковець, перекладач, педа-

гог (м. Львів) – за переклад з давньогрецької на україн-

ську книги «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жі-

ночої поезії» (ТЗОВ –  Видавництво «Астролябія», 

м. Львів) 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Івана Дробного 

(м. Золотоноша, Черкаська обл.) 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Чупак Таміла – самодіяльний композитор, заступник директора Кам’ян-

ського державного історико-культурного заповідника 

(Черкаська обл.) – за пісні на слова І. Дробного «Виш-

нева гілка», «Дві свічки дитинства»  

Номінація «Поезія» 

Бережко-Камін-

ська Юлія 

– письменниця, журналіст (м. Буча, Київська обл.)  – за 

збірку поезій «Пошепки і вголос» 

Номінація «Проза» 

Побиванець  

Володимир 

– письменник (м. Золотоноша)  – за книгу «Веселка над 

явором» 

ІV Національна кінопремія України  

«Золота дзиґа» 

(за професійні досягнення у розвитку українського кіно) 

Номінація «Кращий фільм» 

 – фільм «Мої думки тихі». Режисер – Лукіч Антоніо 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Алієв Наріман – за фільм «Додому» 

Номінація «Краща робота художника-постановника» 

Одуденко  

Владлен 

– за фільм «Захар Беркут» (Україна – США). Режисери – 

Сеітаблаєв Ахтем, Вінн Джон (США) 
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Номінація «Кращий сценарій» 

Кальченко 

Валерія, 

Лукіч Антоніо 

– за фільм «Мої думки тихі». Режисер – Лукіч Антоніо 

Номінація «Краща операторська робота» 

Ільков Вадим – за фільм «Вулкан» (Україна – Німеччина – Монако). Ре-

жисер – Бондарчук Роман 

Номінація «Краща музика» 

Полянський 

Тимур, 

фрік-кабаре  

Dakh Daughters 

– у фільмі «Гуцулка Ксеня». Режисер – Дем’яненко Олена 

Номінація «Краща пісня» 

 – пісня «Мавка-Русалка» до фільму «Гуцулка Ксеня» у 

виконанні фрік-кабаре Dakh Daughters 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Ірма Вітовська 

(справж. – 

Вітовська-Ванца 

Ірина) 

– актриса театру та кіно, телеведуча, з.а. України – за роль 

у фільмі «Мої думки тихі». Режисер – Лукіч  

Антоніо 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Сумська Наталія – актриса театру та кіно, телеведуча, н.а. України – за роль 

ворожки Явдохи у фільмі «Чорний ворон». Режисер – 

Ткаченко Тарас 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Сеітаблаєв 

Ахтем 

– актор театру та кіно, кінорежисер, з.а АРК – за роль у 

фільмі «Додому». Режисер – Алієв Наріман 

Номінація «Краща чоловіча роль другого плану»  

Жданов Віктор – актор театру та кіно, з.а. України – за роль у фільмі «Ву-

лкан» (Україна – Німеччина – Монако). Режисер – Бон-

дарчук Роман 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго». Ре-

жисер – Парфан Надія 

Номінація «Кращий короткометражний анімаційний фільм» 

 – фільм «Кохання». Режисер – Лиськов Микита 

Номінація «Кращий короткометражний ігровий фільм» 

 – фільм «У нашій синагозі». Режисер – Орленко Іван 
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Номінація «Кращий монтаж» 

Ходаківська  

Тетяна,  

Запрягалов 

Володимир 

– за фільм «Фокстер і Макс». Режисер – Матешко Анато-

лій 

Номінація «Кращий грим» 

Леонова Алла – за фільм «Захар Беркут» (Україна – США). Режисери – 

Сеітаблаєв Ахтем, Вінн Джон (США) 

Номінація «Кращий звук» 

Петер Борис – за фільм «Вулкан» (Україна – Німеччина – Монако). Ре-

жисер – Бондарчук Роман 

Номінація «Кращий дизайн костюмів» 

Белінська 

Антоніна 

– за фільм «Захар Беркут» (Україна – США). Режисери – 

Сеітаблаєв Ахтем, Вінн Джон (США) 

Номінація «Кращі візуальні ефекти» 

Сушильников 

Артем,  

Овчаренко 

Дмитро 

– за фільм «Фокстер і Макс». Режисер – Матешко Анато-

лій 

Номінація «Відкриття року» 

Лукіч Антоніо – кіно- та телережисер (м. Київ) 

Премія «За внесок у розвиток українського кінематографа» 

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

(м. Київ) 

* * *  

ІІІ Національна премія кінокритиків України  

«КІНОКОЛО» 

Номінація «Кращий повнометражний ігровий фільм» 

 – фільм «Атлантида». Режисер – Васянович Валентин 

Номінація «Кращий короткометражний ігровий фільм» 

 – фільм «Нетерпимість». Режисер – Битюцький Станіслав 

Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» (Україна – Лит-

ва). Режисер – Цілик Ірина 



 22 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – анімаційний фільм «Віктор_Робот». Режисер – Лаврені-

шин Анатолій 

Номінація «Відкриття року» 

 – фільм «Погані дороги». Режисер – Ворожбит Наталія 

Номінація «Кращий режисер» 

Васянович  

Валентин 

– режисер, сценарист, кінопродюсер – за фільм «Атлан-

тида» 

Номінація «Кращий актор» 

Кулініч Юрій – актор – за роль у фільмі «Погані дороги». Режисер – Во-

рожбит Наталія 

Номінація «Краща актриса» 

Черкашина  

Оксана 

– актриса – за роль у фільмі «Погані дороги». Режисер – 

Ворожбит Наталія 

Всеукраїнська літературна  

премія імені Анатолія Криловця 

(м. Рівне) 

Номінація «Любовна лірика» 

І премія – Татчин Сергій – поет, художник (м. Вінниця); 

ІІ премія – Козинець Олександр – письменник, науковець, педагог 

(м. Київ); 

ІІІ премія – Хмелівський Валерій – письменник, публіцист, драма-

тург (м. Бердичів, Житомирська обл.) 

Номінація «Філософська лірика» 

І премія – Серго Сокольник (справж. – Сокольник Сергій) – пись-

менник (м. Київ); 

ІІ премія – Бережко-Камінська Юлія – письменниця, журналіст 

(м. Буча, Київська обл.); 

ІІІ премія – Михайлів Любомир, Данилюк Наталя, Шмигальська 

Леся – поети (смт Рожнятів, Івано-Франківська обл.) 

Всеукраїнська літературна премія імені Михайла Коцюбинського 

Номінація «Науково-популярна література» 

Любацька  

Людмила 

– письменниця, краєзнавець (м. Вінниця) – за дослі-

дження «Михайло Каменюк: post scriptum» 

Номінація «Художня література» 

Шкляр Василь – письменник (м. Київ) – за роман «Характерник» 



 23 

Номінація «Дитяча література» 

Володимир  

Арєнєв  

(справж. –  

Пузій 

Володимир) 

– письменник, літературний критик, журналіст (м. Київ) – 

за повість «Дитя песиголовців» 

Премія імені М. Д. Леонтовича  

(за популяризацію творчості М. Д. Леонтовича 

у різних мистецьких напрямах, м. Вінниця) 

Номінація «Професійні композитори» 

Мануляк Остап – композитор, аранжувальник, виконавець, педагог, нау-

ковець, мистецтвознавець (м. Львів) 

Номінація «Професійні хорові колективи» 

 – Академічний хор імені В’ячеслава Палкіна Харківської об-

ласної філармонії 

Номінація «Учбові та аматорські хорові колективи» 

 – хор Вінницького фахового коледжу мистецтв ім. М. Д. Ле-

онтовича 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів  

Богдана та Левка Лепких 

(м. Тернопіль) 
 

Палинський 

Віктор 

– письменник, есеїст, публіцист, літературний критик, 

з.п.к. України (м. Львів) – за книги «Час творити. Есеї 

про поетів, прозаїків, митців», «Замок Золотої Липи»; 

Кузів Михайло, – художник, архітектор, з.д.м. України (м. Тернопіль), 

Кузів Олег – художник (с. Біще, Бережанський р-н, Тернопіль-

ська обл.) – за вагомий внесок в українське образотво-

рче мистецтво, популяризацію імені та творчості Бог-

дана Лепкого в малярстві, активну громадсько-культу-

рну діяльність; 

Стоцький  

Ярослав 

– історик, релігієзнавець, науковець, журналіст, літера-

тор, громадський діяч (м. Тернопіль) – за серії наукових 

і науково-популярних книг з релігієзнавства, краєзнавс-

тва і поетичних збірок, в тому числі добірки віршів, на-

віяних творчістю Богдана Лепкого; 
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Тимошик  

Михайло 

– краєзнавець, педагог, науковець (м. Тернопіль) – за іні-

ціативу прийняття звернення обласної ради до Верхов-

ної Ради України про відзначення 150-річчя Богдана Ле-

пкого на державному рівні, промоцію цієї визначної 

дати власними ресурсами, постійну фінансову і творчу 

допомогу обласному комунальному музею Богдана Ле-

пкого в м. Бережани, укладання і видання довідково-ен-

циклопедичного каталогу «Значки і медалі Тернопілля» 

Премія Львова – міста літератури ЮНЕСКО 

 (м. Львів) 
 

Луцишина  

Оксана 

– письменниця, літературознавець, перекладач (Україна – 

США) – за роман «Іван і Феба» («Видавництво Старого 

Лева», м. Львів); 

Спеціальна  

відзнака журі 

– Сливинський Остап – поет, літературознавець, перекла-

дач (м. Львів) – за переклад з польської роману О. Тока-

рчук «Книги Якова» (ТОВ «Темпора», м. Київ); 

 – Олена О’Лір (справж. – Бросаліна Олена) – поетеса, пе-

рекладач, літературознавець, філолог, критик, редактор 

(м. Київ) – за переклад з англійської роману Дж. Кон-

рада «Ностромо: Приморське сказання» (ТЗОВ –  Вида-

вництво «Астролябія», м. Львів) 

Літературна премія імені Михайла Масла 

(Черкаська обл.) 
Номінація «Кращий художній твір» 

Побиванець  

Володимир 

– письменник (м. Золотоноша)  – за збірку прозових тво-

рів «Люди землі» 

Всеукраїнська премія імені Івана Огієнка 
Номінація «Література» 

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

(м. Львів) 

Номінація «Мистецтво» 

Андрійчук Петро – диригент, композитор, педагог, науковець, з.п.к. Укра-

їни (м. Київ)  

Номінація «Наука» 

Скорик Михайло – журналіст, редактор (м. Дніпро)  

Номінація «Освіта» 

Микитюк  

Володимир 

– доцент кафедри української літератури імені академіка 

Михайла Возняка Львівського національного універси-

тету імені Івана Франка 
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Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність» 

Майборода В’яче-

слав 

– режисер, оператор, завідувач відділу «Кіно-, телемисте-

цтво» Житомирського фахового коледжу культури і ми-

стецтв імені Івана Огієнка; 

Купрійчук  

Василь 

– громадський діяч, доктор наук з державного управління, 

професор кафедри соціальної і гуманітарної політики 

Національної академії державного управління при Пре-

зидентові України (м. Київ), засновник ГО «Чесність, 

порядність і відповідальність» (м. Коростишів, Жито-

мирська обл.), з.п.к. України 

Літературно-мистецька премія імені Дмитра Луценка  

«Осіннє золото» 

 (м. Пирятин, Полтавська обл.) 
 

Тріо бандуристок 

Національної сус-

пільної телерадіо-

компанії України 

(м. Київ):  

Маломуж Тетяна, 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

музикант, н.а. України, 

Нищота Ольга, – музикант, з.а. України, 

Коврик  

Катерина, 

– співачка, поетеса, музикант, 

Лисич Олександр – керівник оркестрової групи ансамблю пісні і танцю «Че-

рвона калина» факультету мистецтв ім. Анатолія Авді-

євського Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова (м. Київ) – за кращі літературно-ми-

стецькі твори, що наслідують традиції творчості видат-

ного поета-пісняра – з.д.м. України Дмитра Луценка 

Всеукраїнська літературна премія  

імені Тодося Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 

Ткаченко Сергій – поет (м. Шпола, Звенигородський р-н) – за збірку поезій 

«Поважчали слова» 

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки 
 

Щукіна Ірина – завідувач Музею Лесі Українки (керівник науково-дос-

лідного відділу з вивчення життя та творчості Лесі 

Українки) Музею видатних діячів української культури 

Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксагансь-

кого, Михайла Старицького (м. Київ) – за науково-попу-

лярну розповідь «"Книжка-різдвянка" Олени Пчілки: 
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презентація через століття» та багатолітню плідну 

працю з дослідження життя та творчості Лесі Українки, 

Олени Пчілки, Климента Квітки та інших членів родини 

Драгоманових – Косачів, науково-просвітницьку та по-

пуляризаторську діяльність; 

Колектив  

Гадяцької  

публічної  

бібліотеки імені 

Лесі Українки 

(Полтавська обл.) 

– за роботу зі збереження та вивчення української культу-

рної спадщини, національно-патріотичне виховання мо-

лодого покоління, зокрема за популяризацію творчості 

Ольги Драгоманової (Косач), активну участь у проєкті 

Полтавської обласної організації НСПУ «Літературно-

краєзнавчі маршрути "Лесиними стежками"», організа-

цію масових заходів, присвячених історії Гадяцького 

краю 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія  

імені Степана Руданського 
 

Юрчишин  

Микола 

– фейлетоніст журналу «Перець. Весела республіка», пра-

цівник всеукраїнської газети «Сільські вісті» (м. Київ) – 

за збірку гумористичних та сатиричних творів «Нічний 

приблуда»; 

Вітенко 

Олена 

– письменниця, громадський діяч (м. Вінниця) – за книги 

гумору й сатири «У своїй Європі», «Всяко жнеться»; 

 

Коваль  

Сергій 

– письменник-сатирик, публіцист (м. Київ) – за книгу 

«ПереВибране» 

Всеукраїнська літературна премія  

імені Василя Симоненка 

Номінація «Краща перша поетична збірка» 

Шийчук Андрій – письменник, науковець (м. Чернівці – м. Познань, 

Польща) – за збірку поезій «Кахлі» 

Номінація «Кращий художній твір» 

Кичинський Ана-

толій 

– письменник, художник (м. Херсон) – за книгу «Сотво-

ріння цвіту» 

Всеукраїнська премія  

імені Героя України Михайла Сікорського 

(краєзнавча) 

Коломієць Олег 

(псевдонім –  

Олег Князенко) 

– краєзнавець, поет, публіцист, науковець, перекладач, 

редактор (м. Переяслав, Бориспільський р-н, Київ-

ська обл.); 
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Скрипник Ганна – етнолог, науковець, редактор, директор Інституту мис-

тецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ) 

 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія імені Віктора Афанасьєва 

Попов Леонід – режисер, викладач кафедри акторського мистецтва та 

режисури театру ляльок Київського національного уні-

верситету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпе-

нка-Карого, з.а. України – за вагомий внесок у розвиток 

мистецтва театру ляльок 

Премія імені Сергія Данченка 

Чирипюк Дмитро – режисер Національного академічного драматичного те-

атру імені Івана Франка (м. Київ), н.а. України – за тво-

рчі досягнення, що наближають театр України до кра-

щих зразків світового мистецтва, естетичну доверше-

ність 

Премія імені Марії Заньковецької 

Федоришина 

Алла 

– актриса Львівського академічного духовного театру 

«Воскресіння», з.а. України – за створення ролей висо-

кого художнього рівня, що стали подією в театральному 

мистецтві України 

Премія імені Мар’яна Крушельницького 

Шаварський 

Олег 

– актор Національного академічного драматичного театру 

імені Івана Франка (м. Київ), професор кафедри Київсь-

кого національного університету театру, кіно і телеба-

чення імені І. К. Карпенка-Карого, н.а. України – за ство-

рення ролей високого художнього рівня, які стали подією 

в театральному мистецтві України 

Премія імені Федора Нірода 

Прокоф’єва  

Світлана 

– головний художник Одеського академічного обласного 

театру ляльок, з.д.м. України – за вагомий внесок у роз-

виток театрального сценографічного мистецтва, за ви-

значні досягнення та за високу мистецьку досконалість 

в цій галузі 
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Премія імені Миколи Садовського 

Бордюг Ірина – комерційний директор Херсонського обласного акаде-

мічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша – 

за активну і плідну організацію театральної справи 

Премія імені Панаса Саксаганського 

Коваль Ігор – директор, головний режисер Харківського академічного 

театру музичної комедії, з.д.м. України – за відчуття у 

творчості громадського пульсу часу, утвердження прин-

ципів духовності та гуманізму  

Премія в галузі театрознавства і театральної критики 

Фіалко Валерій – театрознавець, завідувач кафедри театрознавства Київ-

ського національного університету театру, кіно і телеба-

чення імені І. К. Карпенка-Карого, з.д.м. України – за 

книгу «Театр України ІІ половини ХХ століття: образна 

лексика» 

Премія «Наш Родовід» 

Кадирова Лариса, – актриса Національного академічного драматичного теа-

тру імені Івана Франка (м. Київ), Київської академічної 

майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», н.а. Укра-

їни, 

Коливанова  

Світлана 

– балерина, головний балетмейстер Харківського націо-

нального академічного театру опери і балету іме- 

ні М. В. Лисенка, н.а. України – за високі мистецькі здо-

бутки протягом багатьох років, розвиток і збагачення 

традицій театрального мистецтва України, передачу 

творчого досвіду молодим митцям 

* * *  

Літературна премія імені Павла Тичини 
 

Боровко Микола – поет, педагог, з.п.о. України (Київська обл.) – за збірку 

поезій «Пришестя Слова»; 

Ковальчук Інна – письменниця, перекладач, літературний критик  

(м. Київ) – за збірку поезій «Пора індульгенцій» 
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Всеукраїнська премія імені академіка Петра Тронька 

Національної спілки краєзнавців України 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури» 

Голиш Григорій – історик, краєзнавець, науковець, педагог, директор На-

укової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкась-

кого національного університету імені Богдана Хмель-

ницького; 

 

Самойленко  

Григорій 

 

– 

 

літературознавець, філолог, науковець, професор Ніжи-

нського державного університету імені Миколи Гоголя, 

з.д.н. і т. України (Чернігівська обл.) 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність  

в краєзнавстві» 

Соловка Любов – історик-джерелознавець, краєзнавець  (м. Івано-Фран-

ківськ) 

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

Федорак  

Володимир 

– історик, краєзнавець, науковець, педагог, начальник уп-

равління культури, національностей та релігій Івано-

Франківської обласної державної адміністрації 

 

Всеукраїнська літературна премія імені Василя Юхимовича 

 (м. Коростень, Житомирська обл.) 
 

Камерон  

Людмила 

– письменниця (м. Житомир) – за книгу «Твої долоні у 

моїх»; 

Корнівська  

Наталія  

– письменниця (смт Крижопіль, Вінницька обл.) – за три-

логію дитячих оповідок «Ласочка», «Віра та Багіра», 

«Вірочка на Святій Землі»; 

Жигун  

Олександр 

– хоровий диригент, художній керівник Народної акаде-

мічної хорової капели «Почайна» при Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), 

н.а. України – за виконання симфонії-реквієму «Три-

дцять третій» на слова В. Юхимовича; 

Зеленська  

Соломія 

– письменниця, актриса (м. Київ) – за роман «Сповідь свя-

щенника»; 

Крупка Віктор – поет, літературознавець, філолог, педагог, науковець (м. 

Вінниця) – за збірку поезій «Химерник»; 

Жайворон  

Михайло 

– поет, публіцист, з.ж. України (м. Житомир) – за збірку 

поезій «Біла книга пророцтв»; 

Павленко  

Микола 

– письменник, публіцист (м. Київ) – за історико-пригод-

ницьку кіноповість «Холодноярські тризуби, або При-

годи Якоба Штофке в Україні»; 
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Таранюк  

Владислав 

– сценарист, режисер (м. Київ) – за сценарій ігрового по-

внометражного фільму «Чорна акула» за романом 

С. Стеценка «Чорна акула в червоній воді» 

Премія імені Дмитра Яворницького  

Національної спілки краєзнавців України 

(краєзнавча) 
 

Григор’єв Віталій – краєзнавець, публіцист, громадський діяч (с. Землянки, 

Глобинський р-н, Полтавська обл.); 

Офіцинський  

Роман 

– історик, поет, журналіст, науковець, заступник голови 

правління Закарпатської обласної організації Націона-

льної спілки краєзнавців України (м. Ужгород, Закар-

патська обл.); 

Цепенда Ігор – науковець, публіцист, політолог, ректор Прикарпатсь-

кого національного університету імені Василя Стефа-

ника, організатор міжнародних науково-практичних 

конференцій, всеукраїнських наукових форумів 

(м. Івано-Франківськ) 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Обласна премія імені Миколи Аркаса 

(м. Миколаїв) 

Номінація ««Традиційна народна творчість та аматорське мистецтво» 

Творча група Миколаївського обласного центру народної творчості та ку-

льтурно-освітньої роботи – за проєкт «Таврійський розпис Миколаївщини», 

створений з метою збереження, популяризації і охорони унікальної нематеріа-

льної спадщини Миколаївської області: 

Паранюк Любов, 

 

 

Божкова Ганна, 

 

Бабуріна  

Світлана, 

Панченко Ігор 

– 

 

 

– 

 

– 

 

– 

автор проєкту – художник, етнодослідник, майстер з та-

врійського розпису Миколаївщини, викладач Куцуруб-

ської школи мистецтв (Очаківський р-н), 

куратор проєкту, кандидат історичних наук, етнодослі-

дник, 

етнодослідниця, 

 

автор, дизайнер, укладач, редактор збірки 

Номінація «Просвітницька діяльність» 

Петренко Ольга – кандидат мистецтвознавства, доцент (м. Миколаїв) – за 

вагомий внесок у примноження духовних цінностей мі-

ста Миколаєва та Миколаївської області; 

Требух Олег – директор Баштанського краєзнавчого музею (Миколаїв-

ська обл.) – за особистий внесок з популяризації творчої 
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спадщини заслуженого художника УРСР, художника-

монументаліста Г. Довженка 

Номінація «Професійне мистецтво» 

Добровольська 

Марина 

– старший викладач Миколаївського фахового коледжу 

культури і мистецтв – за значний особистий внесок у ро-

звиток і збагачення української національної культури 

Номінація «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження,  

охорона культурної спадщини» 

Авторський колектив Миколаївської обласної універсальної наукової біб-

ліотеки – за проєкт «Музей книги – початок цифрової історії», створений з ме-

тою нових форматів роботи з рідкісними виданнями, комфортних умов для ко-

ристувачів та доступу до рідкісних видань в електронному форматі широких 

верств населення: 

Агаркова  

Вікторія, 

Трегуб Лариса, 

 

Серебрякова  

Тетяна 

– 

 

– 

 

– 

виконувач обов’язків директора, 

 

заступник директора з організації бібліотечно-інформа-

ційного сервісу, 

завідувач відділу науково-дослідної роботи з рідкісними 

і цінними виданнями  

Обласна краєзнавча премія ім. В. Вовкодава 

(м. Жмеринка, Вінницька обл.) 

Номінація «Історичне краєзнавство» 

Реєнт Олександр – науковець, голова Національної спілки краєзнавців Ук-

раїни, заступник директора Інституту історії України 

НАН України, член-кореспондент НАН України 

(м. Київ) – за збереження та розвиток краєзнавчого руху 

на Поділлі 

 

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія імені Йова Кондзелевича 
 

Литвин Леонід – живописець, з.х. України – за високу професійну майс-

терність, вагомий особистий внесок у мистецьке життя 

Волині, активну організаційно-виставкову діяльність 

Премія імені Степана Кривенького 
 

Народний  

аматорський 

фольклорний  

колектив  

– за розвиток та збереження народних звичаїв та обрядів, 

пісенних традицій рідного краю, активну творчу діяль-

ність, високу виконавську майстерність 
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«Криниця»  
БК с. Видерта 

Камінь-Кашир-

ського району 

(керівник –  

В. Зубач)  

 

Премія імені Агатангела Кримського 
 

Єфіменко Оксана – артистка розмовного жанру, режисер-постановник Во-

линської обласної філармонії (м. Луцьк) – за реалізацію 

музично-просвітницьких та патріотичних творчих проє-

ктів, багатий досвід концертної діяльності як артистки 

розмовного жанру, активну участь у культурно-мисте-

цьких заходах, що відбуваються на Волині 

Премія імені Миколи Куделі 
 

Марчук Галина – краєзнавець, кампанолог (м. Луцьк) – за вагомі досяг-

нення у проведенні просвітницької, пошукової, краєзна-

вчої роботи, у дослідженні та популяризації досягнень 

національної культури, зокрема дзвонового мистецтва 

на Волині, проведення виставок, фестивалів, конферен-

цій та видання книги «Дзвони: повернення до витоків» 

Премія імені Ігоря Стравінського 
 

Малашевська 

Ірина 

– солістка-вокалістка академічного камерного оркестру 

«Кантабіле» Волинської обласної філармонії (м. Луцьк) 

– за активну участь у музичних фестивалях «Стравінсь-

кий та Україна», багаторічну концертну діяльність, ви-

сокий професіоналізм, вагомий внесок у збагачення му-

зичного життя краю та популяризацію творчості Ігоря 

Стравінського 

Премія імені В’ячеслава Хурсенка 
 

Баранюк Ігор – завідувач сектору музично-хорового мистецтва та мис-

тецьких шкіл області відділу аматорського мистецтва та 

народної творчості Обласного науково-методичного 

центру культури (м. Луцьк) – за вагомі досягнення в 

композиторській та поетично-пісенній творчості, знач-

ний внесок у розвиток аматорського вокально-хорового 

мистецтва області 

Премія імені Миколи Царенка 
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Поштарук  

Данило 

– директор – художній керівник Волинського академіч-

ного обласного театру ляльок, з.д.м. України (м. Луцьк) 

– за вагомий внесок у розбудову галузі культури, розви-

ток театрального мистецтва, утвердження позитивного 

іміджу України у світі 

Премія імені Олександра Цинкаловського 
 

Дмитренко Алла 

 

 

 

 

– історик, краєзнавець, доцент Волинського національ-
ного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) – за 
участь у створенні і розвитку Музею етнографії Волині 
та Полісся Волинського національного університету 
імені Лесі Українки, участь в етнографічних експеди-
ціях Міністерства надзвичайних ситуацій України і за 
цикл публікацій з етнографії Волині та Полісся 

* * *  
Обласна літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича 

(Чернівецька обл.) 

Славінська  

Олена 

– методист Буковинського центру культури і мистецтв (м. 

Чернівці), викладач Чернівецького обласного фахового 

коледжу мистецтв ім. С. Воробкевича – за значні  дося-

гнення у розвитку культури та мистецтва краю 

Обласна премія імені Георгія Гараса  

за збереження, відродження та розвиток 

народного мистецтва Буковини 

(Чернівецька обл.) 

Запорожець  

Володимир 

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева, м. Чернівці) 

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія  

імені Леоніда Глібова 
 

Шкуліпа  

Анатолій 

– письменник (м. Ніжин) – за книгу поезій «Озноб»; 

Арсенич-Баран 

Ганна 

– письменниця, голова Чернігівської обласної організації 

НСПУ (м. Чернігів) – за роман «Муська»; 

Гарачковська 

Оксана 

– літературознавець, філолог, науковець (м. Київ) – за 

книгу «На бистрині часу: літературно-критичні студії» 

та вагомі літературознавчі статті про журнал «Літерату-

рний Чернігів» і його авторів, що увійшли в окремі ви-

дання та друкувалися на сторінках цього часопису; 

Обєдніков  

Дмитро 

– головний режисер Чернігівського обласного філармо-

нійного центру фестивалів та концертних програм – за 

постановки театралізованих концертних програм, що 
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мали великий успіх у глядачів, як в Україні, так і за її 

межами;   

Сушко  

Михайло 

– поет, гуморист (м. Чернігів) – за книгу гумору і сатири 

«У полоні часоплину» 

Обласна премія  

в галузі народного хорового мистецтва  

імені Федора Гощука  

(Рівненська обл.) 
 

Воробей  

Мирослава 

– солістка Народного аматорського хорового колективу 

імені Федора Гощука Центру дозвілля відділу культури 

та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради 

Обласна премія імені Порфирія Демуцького  

у галузі аматорської художньої творчості 

 (Черкаська обл.) 

Номінація «Аматорські академічні, народні хори» 

 – Народний аматорський хор Центру культури і дозвілля 

Драбівської селищної ради (керівник – П. Отвиновсь-

кий) 

Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм» 

 – Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль 

«ВЕСНЯНКА» Ватутінського міського Палацу куль-

тури (керівник – О. Матвійчук) 

Номінація «Фольклорні колективи» 

 – Народний аматорський фольклорний колектив «КА-

ЛИНА» Гельмязівського сільського БК Золотоніського 

району (керівник – В. Лобунець)  

Обласна премія у галузі культури  

«Духовний скарб Кіровоградщини» 

(м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, 

хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Хілобокова  

Наталія 

– викладач-методист циклової комісії оркестрових струн-

них інструментів Кропивницького музичного фахового 

коледжу, з.д.м. України 

Номінація «За популяризацію національної культури,  

фольклорної спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Параниця  

Олександр 

– соліст Аджамського Центрального сільського БК Кро-

пивницького району  
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Номінація «За вагомий внесок у збереження  

та популяризацію культурної спадщини» 

Собчук 

Валентин 

– керівник науково-дослідницького приватного підприєм-

ства «Археолог» (м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Григір Валентина – директор Новгородківської ЦБС (Кіровоградська обл.)     

Обласна літературна премія  

імені Дмитра Загула 

(м. Вижниця, Чернівецька обл.) 
 

Гафюк Любов – філолог, педагог Міліївського закладу середньої освіти 

І–ІІІ ступенів ім. Дмитра Загула (Вижниць- 

кий р-н); 

Прокопчук Юлія – викладач кафедри української літератури Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Обласна премія імені Одарки Киселиці  

за створення високохудожніх творів  

у галузі образотворчого мистецтва 

(Чернівецька обл.) 

Рибачук Марина – живописець (м. Чернівці) 

Обласна премія імені Ніни Косарєвої 

(Хмельницька обл.) 
 

Марчук Олена – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (бісеропле-

тіння, витинанка, батик), живописець, педагог, мето-

дист (м. Городок) 

Премія Полтавської обласної ради 

імені І. П. Котляревського 

Номінація «Поетичний твір» 

Стиркіна Юлія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологіч-

них дисциплін і методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету іме- 

ні В. Г. Короленка – за збірки поезій «Малявки міської 

мавки» та «Віршовані невитримані вина» 
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Номінація «Театральна діяльність» 

Радько Ганна, 

 

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри українсь-

кої літератури Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені В. Г. Короленка, керівник і сце-

нарист студентського театру «Факультет – F», 

Журавель  

Михайло  

– директор – художній керівник Одеського культурного 

центру – за популяризацію українського театрального 

мистецтва, вагомий внесок у справу збереження україн-

ської національної культури 

Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Колектив  

симфонічного  

оркестру  

Полтавського фа-

хового  

коледжу  

мистецтв імені  

М. В. Лисенка 

– за популяризацію класичних та сучасних українських 

музичних творів 

Номінація «Медіапроєкт» 

Колектив  

Полтавської  

обласної  

універсальної  

наукової  

бібліотеки  

імені І. П. Котля-

ревського 

– за літературно-мистецькі заходи з відзначення 250-річ-

чя з дня народження І. П. Котляревського 

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія 

імені Михайла Коцюбинського 

Номінація «Поезія» 

Батьковська 

Ольга 

– поетеса (м. Бахмач, Ніжинський р-н) – за книгу поезій 

«Домінанта» 

Номінація «Проза» 

Божок Віталій – письменник, журналіст (м. Корюківка) – за книгу «Аф-

ганська жара» 

Номінація «Народознавство» 

Кузьменко- 

Лісовенко  

Катерина 

– письменниця, педагог (м. Київ) – за книгу «Затоплена 

придніпровська цивілізація. Історія. Людські долі» 
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Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Корнієнко 

Оксана 

– живописець (м. Чернігів) – за цикл робіт «Мандри UA» 

Номінація «Театральне мистецтво» 

Атрощенко Інна – актриса Чернігівського обласного молодіжного театру – 

за втілення образу жінки – матері, сестри, нареченої, по-

други у виставі «Прощена неділя» (монологи) за одной-

менною книгою Л. Бондаревич-Черненко та серію про-

ведених благодійних заходів з цією виставою у Прилу-

ках та Чернігові 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Теребун Сергій – генеральний директор – художній керівник Чернігівсь-

кого обласного філармонійного центру фестивалів і кон-

цертних програм, з.д.м. України – за значний особистий 

внесок у розвиток та популяризацію музичного мистец-

тва Чернігівщини 

Премія імені Ярослава Лукавецького 

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

Номінація «Архітектура та дизайн» 

Романець Василь – художник-архітектор, археолог, реставратор, директор 

Музею мистецтв Прикарпаття (м. Івано-Франківськ) – 

за реставрацію об’єктів культурної спадщини 

Номінація «Образотворче і народне мистецтво» 

Гурмак Василь – скульптор, педагог, професор кафедри монументально-

декоративної скульптури Львівської національної ака-

демії мистецтв, з.д.м. України – за створення монумен-

тальних композицій 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА,  

ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

Премія імені Анатолія Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Мимрик Дмитро – за роботи виконані у техніці витинання у  

2018–2020 роках 

Премія імені Михайла Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
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Лучук Тарас – за книгу «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіно-

чої поезії» 

Премія імені Святослава Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 
 

Луковська Ольга – за монографію «Арттекстиль України у контексті євро-

пейських експериментальних тенденцій другої поло-

вини ХХ – початку ХХІ століття» 

Премія імені Олени Кульчицької 

(дизайн) 
 

Лобас-Заяць 

Оксана 

– за розробку авторських колекцій одягу в 2018–2020 ро-

ках 

Премія імені Івана Левинського 

(архітектура) 
 

Федик Михайло – за значний особистий внесок і досягнення в галузі архі-

тектури та високу професійну майстерність 

Премія імені Богдана Лепкого 

(проза) 
 

Береза Роман – за біографічний роман «Отелло родом з України» 

Премія імені Станіслава Людкевича 

(музичне мистецтво) 
 

Сегін Богдан – за творчий доробок 2018–2020 років    

Премія імені Василя Пилип’юка 

(фотомистецтво) 
 

Дубас Володимир – за виставкові фотопроєкти та промоцію українського 

мистецтва за кордоном 

Премія імені Іларіона і Віри Свєнціцьких 

(музейна справа) 
 

Жеплинська  

Оксана 

– за підготовку та реалізацію культурно-мистецького 

проєкту «Корнило Устиянович (1839–1903). Художник 

Українського відродження в Галичині» 

Премія імені  Івана Севери 

(скульптура) 
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Скакун Ярослав – за досягнення в галузі скульптури і роботи, виконані  

у 2018–2020 роках 

Премія імені Івана Труша 

(образотворче мистецтво) 
 

Салій Теодозій – за серію живописних полотен 2018–2020 років 

 

Премія імені Зеновія Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
 

Краковецька  

Зеновія 

– за виготовлення художніх прикрас у 2018–2020 роках 

Премія імені В’ячеслава Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 
 

Данилець Андрій – за творчий доробок 2018–2020 років під назвою «Війна 

якої немає» 

Премія імені Маркіяна Шашкевича 

(поезія) 
 

Тимчук  

Володимир 

– за збірки поезій «Зі сходом сонця», «Озбручитися (з) 

Україною», «Відчути місто стопою (з Тобою)» 

 

* * *  

Обласна краєзнавча премія імені Михайла Максимовича 

(Черкаська обл.) 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури» 

Козоріз Віктор – журналіст, редактор – за книгу «Драбів і Драбівщина. 

Нариси з історії рідного краю»; 

Поліщук  

Володимир 

– літературознавець, критик, педагог, науковець – за під-

бірку із 7 книг, виданих ним в останні п’ять років: «Мій 

Михайло Максимович», «Мій Василь Доманицький», 

«Мій Павло Филипович», «Мій Тодось Осьмачка», 

«Шевченківські студії», «Слово до високих літ», 

«Майже столітня історія… Кафедра української літера-

тури в Черкасах: історичний шлях і персоналії» 



 40 

Номінація «За особливий внесок у розвиток музеїв, що функціонують  

та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій» 

 

 

– Музейний комплекс історії рідного краю Тернівського 

ліцею Тернівської сільської ради Смілянського району 

Черкаської області (керівник – А. Шулежко)  

 

 

 

 

Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Яремчук  

Володимир 

– поет, фольклорист, етнограф, композитор, педагог – за 

збірку сонетів «Між квіту й лез» 

Номінація «Проза» 

Немирована Інна – письменниця – за роман «Неспокій» 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Задоя Іван – прозаїк, літературознавець – за книгу «"…Сонечку мого 

життя": штрихи до біографії Сергія Тасіна (Гончарова)» 

Обласна літературна премія імені Катерини Мандрик-Куйбіди 

(у галузі національного державотворення  

за кращий літературний твір на патріотичну тематику,  

м. Львів) 
 

І премія – Бігун Оксана – українська поетеса, науковець (США) – 

за збірку поезій «Відстань до кордону»; 

ІІ премія – Савчук Микола – краєзнавець, журналіст, видавець, 

фольклорист, письменник-гуморист, з.а. України 

(м. Коломия, Івано-Франківська обл.) – за збірку поезій 

«Огневерги арканів родинних»; 

ІІІ премія – Людкевич Марія – поетеса (м. Львів) – за книгу поезій 

«Порив і подив» (у 2-х томах) 

Номінація «Молода надія» 

Мельник Ірина – поетеса (м. Рівне) – за збірку поезій «Вікна. Книга пе-

рша» 
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Премія Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного 

Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Філоненко  

Валентина 

– журналістка, поетеса, педагог (с. Садки, Кременчуць- 

кий р-н) – за художньо-публіцистичне видання «Благо-

словенна Богом і людьми» 

Номінація «Література, літературознавство» 

Коцегуб Юрій – письменник, краєзнавець (смт Нові Санжари) – за книги: 

«Болбочан. Поміж двох вогнів», «З Україною в серці, з 

шаблею в руці»; 

Штейнбук Фелікс – літературознавець, педагог (м. Київ) – за збірку есеїв-мі-

ніатюр «Інкубація "Яєць динозавра"» 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Тихонов Геннадій – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

кераміка, м. Полтава) – за творчий доробок 

Обласна премія  

імені Данила Нарбута 

(Черкаська обл.) 

Номінація «За кращу роботу художнику,  

виконану у різних видах  

образотворчого та декоративного мистецтва» 

Гладько Максим – живописець, педагог, з.х. України (м. Черкаси) – за ро-

боту «Портрет Тодося Осьмачки» 

Номінація «За творчість обдарованим учням  

мистецьких шкіл, гуртків та студій 

образотворчого мистецтва» 

Таран Владислав – учень Черкаської дитячої художньої школи ім. Данила 

Нарбута – за роботу «Тепла осінь»; 

Сергієнко Поліна – учениця Уманської дитячої школи мистецтв – за роботу 

«Тарасове дитинство»; 

Гилюк Ілля – учень Народного художнього колективу артстудії «Гло-

рія» – за роботу «Дух гір» 

Обласна премія  

у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства  

імені Олександра Осмьоркіна 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Демиденко  

Олександр 

– художник, педагог (м. Кропивницький) – за створення 

монументальних розписів вівтаря собору Святого Воло-

димира в м. Кропивницькому 
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Номінація «Новітні спрямування» 

Остроухов  

Володимир 

– живописець (с. Аджамка, Кропивницький р-н) – за се-

рію творів останніх років 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв» 

Гуренко Олена – мистецтвознавець, педагог (м. Кропивницький) – за 

книгу «Дерево життя Надії Падурської: нарис життєвого 

і творчого шляху художниці» 

 

Премія імені Євгена Паранюка  

Івано-Франківської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 
 

Фабрика Роман – краєзнавець, журналіст, фотограф, з.ж. України (м. 

Івано-Франківськ); 

Янковський  

Степан 

– краєзнавець, педагог-ветеран (м. Івано-Франківськ); 

Качкан 

Володимир 

– письменник, фольклорист, педагог, науковець (м. Івано-

Франківськ) 

Премія за досягнення в галузі музичного мистецтва  

імені Івана Паторжинського 

(Запорізька обл.) 

Номінація «За видатні досягнення у створенні музичного проєкту» 

Мітнік Дмитро – 

 

артист Академічного симфонічного оркестру Запорізь-

кої обласної філармонії, керівник колективу «Дикси-

ленд» артистів Академічного симфонічного оркестру  

Номінація «За видатні досягнення  

у професійному виконавському мистецтві» 

Турчанінова-Не-

треба Ілона 

– 

 

артистка Академічного симфонічного оркестру Запорі-

зької обласної філармонії, з.а. України 

Номінація «За видатні досягнення  

у сфері професійної композиторської творчості» 

Попов Микола – композитор, викладач циклової комісії «Хорове диригу-

вання» Запорізького фахового музичного коледжу 

ім. П. І. Майбороди, з.д.м. України 

Обласна премія  

імені Володимира Полєка 

(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.) 
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Киселюк Роман, – письменник, краєзнавець, голова Яремчанської міської 

організації Товариства української мови ім. Т. Шевче-

нка, 

Беднарчик 

Галина,  

Рега Надія,  

Смирнов 

Володимир, Шти-

ркало 

Ярослав, 

– колектив Івано-Франківського краєзнавчого музею, 

 

 

 

 

 

 

 

Савчук Микола – краєзнавець, журналіст, видавець, фольклорист, пись-

менник-гуморист, з.а. України (м. Коломия) – за ваго-

мий внесок у справу вивчення, збереження і популяри-

зації історико-культурної спадщини рідного краю При-

карпаття, особливий внесок у розвиток різних напрямів 

краєзнавчих досліджень                                     

Обласна премія  

імені Левка Миколайовича Ревуцького 

(у галузі музичного мистецтва, Чернігівська обл.) 

Осадча  

Людмила, 

– директор Музею-садиби Л. М. Ревуцького (с. Іржавець, 

Ічнянський р-н), 

Демиденко  

Маргарита 

– композитор, музикознавець, педагог Чернігівського фа-

хового музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького – за 

сприяння розвитку української музики та національної 

культури 

Премія імені І. Ю. Рєпіна 

(Харківська обл.) 

Номінація «Живопис» 

Гуйда Михайло – живописець, графік, н.х. України (м. Київ) – за серію ро-

біт «В єдиному просторі» 

Номінація «Графіка» 

Христенко  

Владислав 

– графік, дизайнер, педагог, науковець (м. Харків) – за се-

рію офортів «Козацькі хрести» 

Номінація «Мистецтвознавство» 

Коваль Олег – мистецтвознавець, культуролог, семіотик, лінгвіст, пе-

дагог, науковець (м. Харків) – за цикл статей «Класичні 

(«рєпінські») традиції та неоавангардне спрямування у 

творчості сучасних митців Слобожанщини» і моногра-

фічне дослідження «Творення знаку: начерки лінгвоес-

тетики та семіотики мистецтва» 
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Премія Полтавської обласної ради імені Феодосія Рогового 

Номінація «Сучасна проза» 

Карпенко  

Володимир  

(псевдонім –  

Влад Землянин) 

– письменник (с. Розсошенці, Полтавська обл.) – за епіч-

ний роман «Амба» (у 3-х томах); 

Шкурупій  

Володимир  

(Преосвященний 

Афанасій) 

– письменник, архієрей ПЦУ, архієпископ Харківський і 

Ізюмський Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ (м. 

Полтава) – за книгу прози «Останній поріг»     

Номінація «Громадська діяльність» 

Кірячок Наталія 

 

– письменниця, голова Полтавської обласної організації  

НСПУ (м. Полтава) – за вагомий особистий внесок у 

збереження та популяризацію літературної спадщини 

письменників-полтавців шляхом створення літерату-

рно-краєзнавчих туристичних маршрутів «Земляки» на 

Полтавщині, проєкти «Поет і місто. Кільцевий марш-

рут», «Голоси. Загублений світ» та літературний кон-

курс «Собори душ своїх бережіть» 

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» 

Романюк Василь 

(посмертно) 

– письменник-публіцист, краєзнавець, педагог, культур-

но-громадський діяч (м. Івано-Франківськ) – за книгу 

«Патріарх Мстислав: призабуті сторінки» 

Номінація «Реставрація сакральних об’єктів» 

Отець Андрій 

Танасійчук 

– протосинкел Одеського екзархату Української греко-ка-

толицької церкви (м. Коломия) – за реставрацію ікони 

«ОДЕГІТРІЯ», написаної у 1730-х роках 

Номінація «Образотворче та народне сакральне мистецтво» 

Кульчицький  

Назар 

– художник-вітражист та іконописець (м. Львів) – за ком-

плекс вітражних ікон «Ангел Божий», «Пресвята Євха-

ристія», «Різдво Пресвятої Богородиці», «Благовіщення 

Пресвятої Богородиці» та ікону «Святі Папа Іван Павло 

ІІ та Священномученик Йосафат» 

Номінація «Новостворені сакральні об’єкти» 

 – релігійна громада храму Святого Духа ПЦУ (м. Івано-

Франківськ) – за новозбудований храм Святого Духа 
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ПЦУ, який є прикладом архітектури бойківських де-

рев’яних храмів 

Премія Полтавської обласної ради 

імені Петра Ротача 

Номінація «Історичне краєзнавство» 

Міщанин Віктор – краєзнавець, керамолог, етнолог, історик, науковець 

(смт Опішня) – за книги: «Мотрона Назарчук: життя і 

творчість», «Віра Мордіна: про гончарство, вишивання 

і не тільки…» 

Номінація «Літературне краєзнавство» 

Степаненко 

Микола 

– літературознавець, учений-мовознавець, педагог, публі-

цист, ректор Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка – за енциклопедичні 

видання: «Літературно-мистецька Полтавщина», «Мо-

вознавча Полтавщина», «Літературознавча Полтав-

щина» та довідник «Сучасні письменники Полтавщини» 

Обласна літературна премія імені Світочів 

(Рівненська обл.) 

Баковецька-Рач-

ковська 

Ірина 

– письменниця, журналіст, краєзнавець, композитор, ет-

нороквиконавець, громадський діяч (м. Березне, Рівнен-

ська обл.) – за плідну творчу і культурно-просвіт-ницьку 

діяльність, зокрема написання книги «Торчки, або Ґрант 

на контрабанду» 

Премія імені Василя Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Лазаренко 

Дмитро 

– поет, графік, філософ, мистецтвознавець (м. Снятин, Ко-

ломийський р-н) – за збірку поезій «На самоті з Твор-

цем» 

Номінація «Документальна і науково-критична література  

(естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство,  

художня публіцистика, критика, мемуаристика)» 

Луців Євген – письменник, краєзнавець, педагог (м. Надвірна) – за 

книги «Замовлені від кулі і шаблі», «Гуцульська магія» 
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Обласна мистецька премія імені Сіді Таль  

за створення творчих акторських робіт, концертних програм,  

спрямованих на утвердження ідей добра, злагоди та взаєморозуміння  

(Чернівецька обл.) 

Циганок Андрій – артист драми Чернівецького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені Ольги 

Кобилянської 

 

 

 

Обласна літературно-мистецька премія  

імені Лесі Українки 

(у рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв  

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

Номінація «Література» 

Ярмолюк 

Наталія 

– письменниця, журналіст (м. Радомишль); 

Петрук Ніна – письменниця, методист Районного методичного центру 

народної творчості відділу культури і туризму Новог-

рад-Волинської райдержадміністрації 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Вербицька  

Марина 

– живописець, дизайнер, графік Житомирських худож-

ньо-виробничих майстерень Художнього фонду Укра-

їни; 

Осовський Франц – живописець, скульптор, поет (м. Житомир) 

 

Номінація «Музична культура та виконавська майстерність» 

Довбиш Галина – співачка (сопрано), музикант, викладач Житомирського 

музичного фахового коледжу ім. В. С. Косенка  

Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини  

Лесі Українки» 

Покраса Тетяна – режисер Народного аматорського театру та Молодіж-

ного театру Палацу культури імені Лесі Українки 

(м. Новоград-Волинський) 

Обласна літературна премія імені Миколи Федунця  

за кращу поетичну збірку 

(Хмельницька обл.) 
 

Міхалевський 

Віталій 

– поет, педагог, громадський діяч (м. Хмельницький) – за 

книгу «Цукерково-букетні вірші» 
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Обласна літературна премія імені Пауля Целана  

за новаторство, оригінальність в сучасній поезії, 

популяризацію кращих зразків літератури 

(Чернівецька обл.) 

Бунчук Борис – поет, літературознавець, філолог, науковець, професор 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 
 

Трунова Ірина  – начальник управління інформаційної діяльності, куль-

тури, національностей та релігій Хмельницької обласної 

державної адміністрації;  

Діденко Зоя – голова Хмельницького міського товариства української 

мови імені Тараса Шевченка «Просвіта», громадський 

діяч 

Обласна премія імені Назарія Яремчука  

за творчі досягнення молодих естрадних виконавців, 

розвиток та популяризацію української естрадної пісні 

(Чернівецька обл.) 

Данилюк  

Валентина 

– естрадна співачка, викладач вокалу Молодіжного цен-

тру «Вікторія» (м. Чернівці) 

Літературна премія імені Юрія Яновського 

(смт Компаніївка, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Гуменюк Борис – письменник (м. Київ) – за книгу «Вірші з війни» 

Номінація «Мала проза» 

Трайста Михайло – українсько-румунський письменник, драматург, журна-

ліст, редактор – за книгу повістей «Між коханням і сме-

ртю» 

Номінація «Романи, повісті» 

Баковецька-Рач-

ковська 

Ірина 

– письменниця, журналіст, краєзнавець, композитор, ет-

нороквиконавець, громадський діяч (м. Березне, Рівнен-

ська обл.) – за книгу «Пластилін» 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 
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Міська премія імені Самійла Величка 

(м. Полтава) 

Номінація «Дослідження в царині історії України» 

Сокирко Олексій – історик, науковець, доцент кафедри давньої та нової іс-

торії України історичного факультету Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка 

Номінація «Дослідження в царині історії Полтавщини» 

Яремченко  

Віталій 

– краєзнавець, старший науковий співробітник науково-

дослідного експозиційного відділу історії пізнього сере-

дньовіччя і нової історії Полтавського краєзнавчого му-

зею імені Василя Кричевського 

Номінація «Відображення національної історії  

у засобах масової інформації» 

Бобрищев  

Костянтин 

– журналіст, фотохудожник, письменник (м. Кобеляки, 

Полтавська обл.) 

Номінація «За збереження історико-культурної спадщини  

Полтавського краю» 

Оніщук Лариса 

 

 

 

– виконувач обов’язків директора туристичного компле-

ксу «Турист», автор нового туристичного маршруту 

«Шляхами полтавської галушки», ініціатор створення у 

2018 році «Інтерактивного музею народної гастроно-

мії»; 

Курчакова Ольга 

 

 

– мистецтвознавець, директор Полтавського художнього 

музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, з.п.к. 

України 

Номінація «За сприяння розвитку Державному історико-культурному 

заповіднику "Поле Полтавської битви"» 

Шаменков Сергій – художник, ілюстратор військово-історичних видань, до-

слідник мілітарної та матеріальної культури, публіцист 

(м. Одеса) 

Номінація «Відображення історії України в художній літературі» 

Ганна Кревська  

(справж. – 

Кононенко  

Марина) 

– письменниця, журналіст (м. Лубни, Полтавська обл.) 

 

 

 

Номінація «Відображення доленосних подій у творах мистецтва» 

Голуб Василь – актор, провідний майстер сцени Полтавського академі-

чного обласного українського музично-драматичного 

театру ім. М. В. Гоголя, н.а. України 
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Літературна премія  

імені Ярослава Дорошенка 

 (м. Івано-Франківськ) 

Номінація «За збірку сонетів» 

Леся  

Шмигельська  

(справж. –  

Варварук  

Олександра) 

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

тів «Поміж миттю і вічністю» 

Номінація «За цикл сонетів» 

Горішна Наталія – поетеса, перекладач (м. Черкаси) – за вінок сонетів з 

книги «Крик дощу»; 

Людкевич Марія – поетеса (м. Львів) – за цикл сонетів «Вінок сонетів», 

«Сонети пізньої години», «Тривожні сонети» з книги 

поезій «Порив і подив» (у 2-х томах) 

Номінація «За співаний сонет (сонет, покладений на музику)» 

Литвинчук  

Любов 

– скрипаль, композитор, педагог, методист (м. Івано-Фра-

нківськ) – за музичну інтерпретацію циклу сонетів на 

слова Я. Дорошенка «Весла часу» 

Мистецька премія «Київ» 

Премія імені Євгена Плужника 

(у галузі літератури) 
 

Розуменко  

Валентина 

– письменниця, журналіст – за книгу «Нескорені» 

Премія імені Івана Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Ірма Вітовська 

(справж. – 

Вітовська-Ванца 

Ірина) 

– актриса театру та кіно, телеведуча,  з.а. України – за роль 

у фільмі «Мої думки тихі». Режисер – Лукіч  

Антоніо; 

Лідаговський Ан-

дрій 

– актор – за роль у фільмі «Мої думки тихі». Режисер – 

Лукіч Антоніо 

Премія імені Артемія Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Колодуб  

Жанна 

– композитор, педагог, н.а. України – за збірку колядок і 

щедрівок «Сяють весело зірки» та концерт «Con Anima» 

для трьох флейт з оркестром 
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Премія імені Амвросія Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 
 

Скляренко  

Олексій 

– актор театру та кіно, режисер, балетмейстер, хореограф, 

художник по костюмах – за вистави «Білоксі-блюз» Н. 

Саймона, «Бережіть Флоренс» Н. Саймона, «Кураж» за 

п’єсою Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти», «Нетутеш-

ній» за п'єсою К. Ветлінгера «Чи знаєте ви чумацький 

шлях?», «Соломон у спідниці» за п’єсою Л. Уліцької 

«Мій онук Веніамін» 

Премія імені Сергія Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 
 

Гурін Володимир – живописець, педагог – за серію живописних творів «Ки-

ївські мотиви» 

Премія імені Анатолія Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Пасак Віктор – громадський діяч, з.ж. України – за книгу «Ратай укра-

їнського ефіру» (спогади про Миколу Охмакевича) 

Премія імені Сергія Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 
 

Білоус Оксана – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (писанкар-

ство, художнє декорування яєць), з.м.н.тв. України – за 

серію творів «Традиційні писанки Київщини» 

Премія імені Павла Вірського 

(у галузі хореографічного мистецтва) 
 

Грищенко  

Людмила, 

– хореограф, балетмейстер-постановник, педагог, 

Желяк  

Наталія 

– хореограф, балетмейстер-постановник, педагог – за хо-

реографічну композицію «На Івана Купала» 

Премія імені братів Василя та Олександра Ялових  
(у галузі циркового мистецтва) 

 

Кіпніс  

Ольга, 

– автор, режисер, провідний редактор Національного ци-

рку України, 

Філіпенко  

Станіслав 

– педагог, постановник, режисер Народного цирку 

«Юність Києва» – за вагомий внесок у розвиток цирко-

вого мистецтва столиці та цикл телевізійних програм 
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про циркове мистецтво «Антракт» та фільм «Антракт. 

Брати Ялові» 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінація «Краща драматична вистава»  

 – вистава «Сірі бджоли» за однойменним романом А. Ку-

ркова Київського академічного драматичного театру на 

Подолі. Режисер – Малахов Віталій 

Номінація «Краща музична вистава»  

 – мюзикл «Сімейка Аддамсів» на музику Е. Ліппи Київсь-

кого національного академічного театру оперети. Режи-

сер – Кестутіс Стасіс Якштас (Литва) 

Номінація «Краща дитяча вистава» 

 – вистава «Казка для маленького зайчика» О. Дмитрієвої 

за казками С. Козлова Київського академічного театру 

ляльок. Режисер – Дмитрієва Оксана 

 

Номінація «Краща камерна вистава (вистава малої сцени)» 

 – вистава «Лимерівна» Панаса Мирного Національного 

академічного драматичного театру імені Івана Франка 

(м. Київ). Режисер – Уривський Іван 

Номінація «Краща режисерська робота»  

Уривський Іван – театральний режисер – за виставу «Лимерівна» Панаса 

Мирного Національного академічного драматичного те-

атру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Халаімов Роман – актор – за роль Олександра Тарасовича Аметистова, ад-

міністратора у виставі «Зойчина квартира» М. Булга-

кова  Київського академічного драматичного театру на 

Подолі. Режисер – Голенко Максим 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Прасолова  

Оксана 

– актриса, з.а. України – за роль Мортиції Аддамс у мю-

зиклі «Сімейка Аддамсів» на музику Е. Ліппи Київсь-

кого національного академічного театру оперети. Режи-

сер – Кестутіс Стасіс Якштас (Литва) 
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Номінація «Краща чоловіча роль другого плану» 

Костишин  

Костянтин 

– актор – за роль Калеві у виставі «Гарантія 2 роки» за 

п’єсою С. Пелтоли «Людяна людина» Київського акаде-

мічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. 

Режисер – Трунова Тамара 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Трояновська  

Лариса 

– актриса, з.а. України – за роль Манюшки, покоївки Зої у 

виставі «Зойчина квартира» М. Булгакова  Київського 

академічного драматичного театру на Подолі. Режисер 

– Голенко Максим 

 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Поклітару Раду – балетмейстер, з.д.м. України – за виставу (балет) «Вій» 

на музику О. Родіна за мотивами однойменної повісті 

М. Гоголя Академічного театру «Київ Модерн-балет» 

(лібрето, хореографія, постановка – Р. Поклітару) 

Номінація «Краща музична концепція вистави» 

Бегма Олександр – актор, автор музичного оформлення, акордеоніст, вока-

ліст, концертмейстер – за музику до вистави «VERBA» 

за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» 

Національного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка (м. Київ). Режисер – Маслобойщиков Сер-

гій 

Номінація «Краща сценографія» 

Маслобойщиков 

Сергій 

– сценограф, кіно- та театральний режисер, сценарист, 

графік, з.д.м. України – за постановку вистави 

«VERBA» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лі-

сова пісня» Національного академічного драматичного 

театру імені Івана Франка (м. Київ). Режисер – Масло-

бойщиков Сергій 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Плендер Артем – актор – за низку ролей у виставі «Бери од жизні всьо» за 

текстами сучасних авторів і блогерів Татусі Бо (справж. 

– Комлик Тетяна) та Руслана Горового Київського ака-

демічного театру «Золоті ворота». Режисер – Губрій Те-

тяна 

Номінація «Кращий режисерський дебют» 

Матасова Тетяна – режисер – за виставу «Тіні забутих предків» за одной-

менною повістю М. Коцюбинського Київського акаде-

мічного театру українського фольклору «Берегиня» 
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Міська мистецька премія  

імені Георгія Косміаді 

(у галузі образотворчого мистецтва, м. Рівне) 
 

Лукашевич  

Тетяна 

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (текстиль), 

художник, педагог – за видатні твори, що відзначаються 

високим професіоналізмом, глибоким розкриттям змі-

сту та образів, якістю та майстерністю виконання 

 

 

Коломийська міська літературна  

премія імені Тараса Мельничука 

(Івано-Франківська обл.) 
Боєчко Марія – письменниця, автор пісень, журналіст, видавець – за 

книги «Сад моєї любові», «У світі дивоквітів» 

Міська літературна премія імені Уласа Самчука 

(м. Рівне) 
 

Мазаний Віктор – письменник, публіцист, перекладач, краєзнавець, 

з.ж. України – за книгу публіцистики «Кров репортера»  

Міська премія імені Петра Скунця 

(м. Ужгород) 

Номінація «Художня література» 

Густі Василь – поет, публіцист, перекладач – за книгу «Притча про ща-

стя»; 

Ребрик Іван – поет, видавець – за книгу «Переднівок. Зібрані тексти» 

Міська премія імені Івана Франка  

в галузі літератури і журналістики 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Батіг Михайло – поет, журналіст, публіцист (м. Тлумач, Івано-Фран-ків-

ська обл.) – за книгу «Ті, що спалахнули в небі зірками» 

(публіцистика, поезія); 

Симчич  

Микола-Зеновій 

– письменник, журналіст (с. Погоня, Тисменицький р-н, 

Івано-Франківська обл.)  – за книгу «Скеля українського 

духу» 

Номінація «Журналістика» 

Яковина Юліан – кінооператор, режисер, автор документальних фільмів, 

фотохудожник, колекціонер, громадський діяч (м. 
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Івано-Франківськ) – за книгу «З кіноархівів моєї 

пам’яті» 

Міська премія імені Богдана Хмельницького  

(м. Хмельницький) 

Номінація «Літературна діяльність, популяризація української мови» 

Воробей Петро – письменник, журналіст (м. Хмельницький) – за роман 

«Гонитва»; 

 – Хмельницька міська ЦБС (директор – Т. Козицька) – за 

популяризацію української мови та літератури, підтри-

мку літературної творчості місцевих авторів 

Номінація «Журналістика» 

Коваль Людмила – редактор радіопрограм філії Публічного акціонерного 

товариства  «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» «Хмельницька регіональна дирекція "UA: По-

ділля "» – за високу професійну майстерність, вагомі 

здобутки у медіасфері 

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Боярчук  

Світлана 

– викладач Хмельницької дитячої школи образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва, член Хмельни-

цької міської народної художньої студії «Рукотвори» – 

за високу професійну майстерність, активну виставкову 

діяльність, вагомі здобутки у розвитку та популяризації 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

 

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор» 

Коваль Віталій – артист Хмельницького академічного муніципального 

камерного хору, лідер джазового гурту Free Jam – за ви-

соку професійну майстерність, активну концертну дія-

льність, популяризацію українського національного му-

зичного мистецтва 

Номінація «Хореографія» 

Народний  

колектив  

мажореток  

«Альфа»  

Хмельницького 

муніципального 

естрадно-духово-

го оркестру  

(керівник –  

О. Мильніков) 

– за високу професійну майстерність, активну концертну 

діяльність, вагомий внесок у розвиток та популяризацію 

хореографічного мистецтва у місті Хмельницькому 
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Міська премія імені Миколи Ярошенка 

(м. Полтава) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис» 

Болюх Микола – живописець, графік, дизайнер (м. Київ) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка» 

Тарасенко  

Олександр 

– графік, живописець, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Полтавського національного педагогічного 

університету імені  В. Г. Короленка  

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура» 

Гуржій Інна – керамістка, викладач Навчально-наукового інституту 

культури і мистецтв Луганського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка (м. Полтава) 

Номінація «Громадська діяльність.  

Організація і проведення мистецьких акцій» 

Кудряшов Гліб – організатор філателістичних проєктів, доцент кафедри 

журналістики Полтавського національного педагогіч-

ного університету імені  В. Г. Короленка; 

Чепурна Наталія – організатор філателістичних проєктів, начальник від-

ділу поштових послуг Полтавської дирекції акціонер-

ного товариства «Укрпошта»  

Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва» 

Галян Галина – етнограф, культуролог, науковий співробітник Полтав-

ського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського  

Номінація «Сприяння розвитку музею та поповнення колекції 

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

Попкова Марина – викладач соціально-гуманітарних дисциплін Полтавсь-

кого фахового коледжу мистецтв імені М. В. Лисенка 

 

Номінація «Дебют року. Кращий із створених молодим художником,  

вперше оприлюднений твір образотворчого мистецтва» 

Давітян Наталія – художниця (графіка, батик та розпис тканини), автор 

графічного проєкту «Сад моїх мрій»; 

Помінова Олена – студентка (магістр) спеціальності «Образотворче мисте-

цтво, декоративне мистецтво, реставрація» Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. 

Полтава) 
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ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ,  

ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

Премія імені Георгія Ґонґадзе 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи  

та інтернет-виданням «Українська правда») 
 

Казарін  

Павло 

– журналіст, публіцист, філолог, літературознавець, колу-

мніст, телеведучий (м. Київ)  

 

Премія імені Галшки Гулевичівни 

(заснована ГО «Чумацький віз», м. Луцьк, Волинська обл.  

та ГО «Пам’ять без кордонів», м. Київ) 
 

Жулинський 

Микола 

– літературознавець, громадський діяч, директор Інсти-

туту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

(м. Київ) – за заслуги у формуванні ключових цінностей 

української культури, які дозволяють визначитися з по-

літикою поетики і кардинально міняти поетику полі-

тики; 

Чілачава  

Рауль 

– грузинський та український письменник, перекладач, 

філолог, літературознавець, науковець, з.д.м. України 

(м. Київ) – за визначний внесок в українську літературу; 

Хоменко 

Володимир 

– науковець, меценат (м. Київ) – за визначну благодійну 

та громадську діяльність; 

Оляндер  

Луїза 

– філолог, науковець (м. Луцьк) – за безмежну відданість 

і жертовне служіння справі Літератури; 

Дзюба  

Тетяна 

– письменниця, перекладач, літературознавець, журна-

ліст, науковець (м. Чернігів) – за визначну наукову та 

літературну діяльність; 

Дзюба  

Сергій 

– письменник, перекладач, журналіст, редактор, науко-

вець, видавець, громадський діяч (м. Чернігів) – за реа-

лізацію міжнародних літературно-мистецьких проєктів; 

Стасюк  

Людмила 

– директор Волинської державної обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, з.п.к. України 

(м. Луцьк) – за значний внесок у розбудову бібліотечної 

справи і популяризацію життєдіяльності Галшки Гуле-

вичівни; 

Павлович  

Григорій 

– громадський діяч, педагог (м. Луцьк) – за плідну, три-

валу доброчинну і волонтерську діяльність; 
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Мартинюк  

Микола 

– письменник, літературний критик, перекладач, журна-

ліст, науковець, педагог, видавець (м. Луцьк) – за ви-

дання українською мовою серії книг зарубіжних авторів 

Премія імені Ірини Калинець  

за активну участь у громадсько-політичному житті України 

(заснована Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого) 

Номінація «За наполегливість та мужність у відстоюванні українства,  

висвітленні "Білих плям" у документальному виданні» 

Скорик Михайло – журналіст, редактор (м. Дніпро)  – за видання «Сергій 

Жигалко. Зона непам’яті: приречений повернутися» 

Номінація «За громадянську позицію, мужність у відстоюванні  

українських ідеалів та героїзм на фронті російсько-української війни» 

Войтенко Євгеній – учасник АТО – за героїзм на фронті російсько-українсь-

кої війни 

Номінація «За виявлення та популяризацію героїчних сторінок  

історії України» 

Білощицька  

Валентина 

– директор Ревнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ сту-

пенів (Бориспільський р-н, Київська обл.) – за відкриття 

Музею українського спротиву на Бориспільщині 1917–

1991 років 

Літературна премія імені Івана Корсака 

 (заснована родиною письменника та видавництвом «Ярославів Вал»,  

 м. Луцьк) 
 

Винничук Юрій – письменник, журналіст, перекладач, редактор (м. Вин-

ники, Львівська обл.) – за романи «Аптекар», «Сестри 

крові» 

Премія імені Джеймса Мейса  

за кращу роботу в галузі журналістики 

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

Десятерик  

Дмитро 

– кінознавець, кіно- і театральний критик, культуролог, 

журналіст та оглядач газети «День» (м. Київ) – за грома-

дянську позицію у галузі публіцистики 

Літературна премія  

імені Дмитра Нитченка 

 (заснована Лігою українських меценатів  

та родиною мецената й письменника) 
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Кобржицька  

Тетяна, 

– українська та білоруська перекладачка, літературозна-

вець (Білорусь),  

Рагойша  

В'ячеслав, 

– український та білоруський літературознавець, філолог, 

науковець, педагог (Білорусь), 

Куліда Сергій – письменник, журналіст, головний редактор газети «Лі-

тературна Україна» (м. Київ) – за оборону українського 

друкованого слова, подвижницькі діяння в ім’я нашої 

мови 

 

Незалежна театральна премія  

імені В’ячеслава Панченка 

(м. Харків) 

Номінація «Ветеран сцени» 

Плотніков Юрій – актор Харківського академічного російського драмати-

чного театру імені О. С. Пушкіна, Театру SaXaLin UA 

(м. Харків), з.а. України – за вагомий внесок у розвиток 

театрального мистецтва, вірність традиціям та багаторі-

чну сумлінну працю на театральній ниві 

Номінація «Кращий працівник закулісся» 

Голубнича Марія – начальник радіоцеху Харківського державного академі-

чного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шев-

ченка – за багаторічну відданість театральному мистец-

тву, створення високохудожніх рішень при втіленні в 

життя вистав у театрах м. Харкова 

Номінація «Артист-вокаліст» 

Старiкова Олена – артистка-вокалістка (сопрано), солістка Харківського 

національного академічного театру опери та балету 

імені М. В. Лисенка, з.а. України – за активну популяри-

зацію оперного мистецтва в реальному та онлайн фор-

матах Харків – 2020 

Премія PinchukArtCentre у сфері сучасного мистецтва 

(м. Київ) 
 

Головна премія – Малащук Ярема (м. Коломия – м. Київ), Хімей Роман 

(м. Коломия – м. Київ) – за роботу «Пряма трансляція»; 

І спеціальна  

премія 

– Карабінович Ніколай (м. Одеса – м. Гент, Бельгія) – за 

роботу «Якнайдалі»; 

ІІ спеціальна  

премія 

– Голуб Юлі (м. Харків – м. Вроцлав, Польща) – за роботу 

(відео) «Дивись, у неї борода!»; 

«Приз  

громадськості» 

– Ревковський Даніїл, Рачинський Андрій (м. Харків) – за 

роботу «Бешкетники» 
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Премія ім. Г. Сковороди 

(заснована Посольством Франції в Україні  

за кращий переклад творів з французької мови на українську) 
 

Іван Рябчій 

(справж. –  

Рябчий Іван) 

– за переклад твору «Шахтоємці» Ж. Сосьє (ТЗОВ «Вида-

вництво Анетти Антоненко», м. Львів); 

Омельянчик  

Валентин 

– за переклад філософського есе «Природний закон та 

права людини» П. Манана (ТОВ «Видавничий дім "Сти-

лос"», м. Київ) 

Премія імені Василя Стуса 

(заснована Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції) 
 

Сеітаблаєв 

Ахтем 

– актор театру та кіно, кінорежисер, з.а АРК, директор 

державного підприємства «Кримський дім» (м. Київ) – 

за особливий внесок в українську культуру та стійкість 

громадянської позиції 

Літературна премія імені Миколи Томенка 

(заснована Шполянською райдержадміністрацією та  

Шполянською районною радою) 

Номінація «Поезія» 

Вербівська  

Катерина 

– поетеса, бібліотекар (м. Черкаси) – за збірку поезій «Не-

надивленість»; 

Дичка Надія – письменниця, публіцист, журналіст (м. Долина, Калусь-

кий р-н, Івано-Франківська обл.) – за збірку поезій 

«Війна без приводу війни» 

Номінація «Проза» 

Васильчук  

Віктор 

– письменник, журналіст (м. Коростень, Житомир-

ська обл.) – за книги оповідань «Мій друг Пончик», 

«Пробач мені, цукерочко!» 

Літературна премія імені Ігоря Федорова 

(заснована Н. Федоровою, редакцією журналу «Вінницький край»  

та Вінницькою обласною організацією НСПУ) 

 
ІІ премія – Кондратенко Наталія (м. Одеса) – за оповідання «Нові 

технології»;  

ІІІ премія – Зінченко Сергій (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) 

– за оповідання «Стіна проти насіння»; 

 – Ігнатенко Олександр (м. Лубни, Полтавська обл.) – за 

оповідання «Відзначені»; 

 – Тригубов Олександр (м. Суми) – за оповідання «Остан-

ній день» 



 60 

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» 

Мельниченко 

Єлизавета 

– письменниця (м. Київ) – за сатиричний роман «І засяє 

сонце» 

Премія імені Юрія Шевельова 

 (заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

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

та Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
 

Лютий Тарас – письменник, колумніст, філософ, науковець (м. Київ) – 

за книгу «Культура принад і спротиву» (ТОВ «Тем-

пора», м. Київ) 

Музична премія «Yuna» 

(заснована меценатом, власником ISTIL GROUP М. Захуром  

та фахівцем телерадіосфери П. Шильком) 

Номінація «Кращий виконавець» 

MONATIK – співак, композитор, автор пісень, танцівник, продюсер 

Номінація «Краща виконавиця» 

NK/Настя  

Каменських 

– співачка 

Номінація «Кращий попгурт» 

 – музичний гурт «Врємя і Стєкло» 

Номінація «Кращий рокгурт» 

 – гурт «Антитіла» 

Номінація «Краща пісня» 

Гурт  

«Врємя і Стєкло» 

– за пісню «Дим»  

Номінація «Краща пісня іншою мовою» 

MONATIK – за пісню LOVE IT ритм 

Номінація «Кращий дует» 

 – alyona alyona & Alina Pash – з піснею «Падло» 

Номінація «Кращий альбом» 

alyona alyona – за музичний альбом «Пушка»; 
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MONATIK – за музичний альбом LOVE IT ритм 

Номінація «Кращий відеокліп» 

MONATIK  – за пісню LOVE IT ритм (режисер – Т. Муіньо) 

Номінація «Відкриття року» 

Jerry Heil – співачка, автор пісень, кавер-виконавець, відеоблогер 

Номінація «Краще концертне шоу» 

MONATIK – LOVE IT ритм 

Номінація «Кращий естрадний хіт» 

Оля Полякова – за пісню «Любовница» 

Номінація «Кращий електронний хіт» 

MARUV – за пісню Siren Song 

Номінація «Кращий хіп-хоп-хіт» 

alyona alyona & 

Alina Pash 

– за пісню «Падло» 

Номінація «Інший формат» 

ЛУНА – співачка, автор пісень, модель, фотограф 

Номінація «Краща пісня до фільму» 

Гурт 

DakhaBrakha 

– за пісню «Пливе човен» – у фільмі «Вулкан» (Україна – 

Німеччина – Монако, режисер – Бондарчук Роман) 

Номінація «Кращий менеджмент артиста» 

 – компанія MONATIK Corporation (м. Київ) 

ПРЕМІЇ  

ЗА ПІДСУМКАМИ 2019 РОКУ, 

ОПРИЛЮДНЕНІ У 2020 РОЦІ 

Премія Кабінету Міністрів України  

за особливі досягнення молоді у розбудові України  

Номінація «За культурно-мистецьку та наукову діяльність,  

збереження і популяризацію історичної та культурної спадщини» 

Гольцев Борис – директор комунального закладу «Вугледарський місь-

кий молодіжний центр "МІКС"» (Донецька обл.); 

Кравцов Микита – засновник школи анімації Pause to Play (м. Київ); 

Сіпєєв Віктор – член правління Донецької обласної молодіжної ГО 

«Молодіжна ініціатива міст» (м. Вінниця); 

Ткачук 

Дмитро 

– голова ГО «Молодіжний інтеграційний центр» (м. Жи-

томир) 
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ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Обласна премія імені Федора Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Проза» 

Дочинець  

Мирослав 

– письменник, журналіст – за книгу «Єдин» 

Номінація «Поезія» 

Кузан Василь – письменник, літературознавець, журналіст, громадсь-

кий діяч – за збірку поезій «Різдво метелика» 

Номінація «Драматургія» 

Ходанич Петро – письменник, драматург, літературознавець, скульптор, 

різьбяр по дереву, педагог, науковець – за  книгу «Ві-

денське дзеркало» 

Номінація «Література для дітей» 

Шкіря Василь – письменник, журналіст – за книгу «Тайстра казок» 

Номінація «Літературознавча праця» 

Ігнатович  

Олександра 

– літературознавець, філолог, науковець, педагог – за 

книгу «Синхромія» 

Номінація «Художній переклад» 

Панчук Надія – письменниця, перекладач – за збірник творів  «Польська 

поезія в українському перекладі Надії Панчук» серії 

«Між Карпатами і Татрами» 

Обласна премія імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Приходько  

Едуард 

– художник-живописець – за твір «Ружа кохання» 

      

Номінація «Графіка» 

Сопко Одарка – художник-графік, живописець, мистецтвознавець, нау-

ковець, з.д.м. України – за диптих «Гірське море» 

Номінація «Скульптура» 

Ходанич  

Михайло 

– художник-скульптор, педагог – за твір «В очікуванні» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Олашин Василь, – скульптор,  
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Осташ Федір – архітектор – за монументально-скульптурну компози-

цію «Загиблим воїнам АТО» 

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Віньковський 

В’ячеслав 

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

з.х. України – за станкову композицію «Осокори» та мо-

нументальну вогняну скульптуру «Агрімпаса» 

Обласна премія імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 

Номінація «Режисерсько-постановча група» 

Режисерсько-постановча група вистави «Останнє танго в Хусті» О. Га-

вроша Закарпатського обласного театру драми та комедії (м. Хуст): 

Давидюк В’яче-

слав, 

– режисер-постановник, 

Білецький Ігор, – сценограф, художник-постановник, 

Дорошенко  

Оксана, 

– художник по костюмах, 

Волошин Марія, – музичний керівник,  

Реплюк Іван, 

Довганич Василь, 

– звукорежисери, 

Штефуца Василь – головний художник 

Номінація «Актрисі – за краще втілення сценічного образу» 

Берец Клара – актриса драми Закарпатського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені братів 

Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв (м. Ужгород) – за 

головну роль Марії у моновиставі «Я чекаю на тебе, мій 

любий» Д. Фо 

Номінація «Актору – за краще втілення сценічного образу» 

Сньозик Дмитро – актор драми Закарпатського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру імені братів 

Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв (м. Ужгород) – за 

роль Михайла у виставі «Жменяки» за однойменним ро-

маном М. Томчанія 

Номінація «Актрисі – за краще втілення сценічного образу 

у виставі для дітей» 

Кривчик Лариса – актриса Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок (м. Ужгород) – за роль у  виставі «A Mouse And 

The Pink Ribbon або Мишка та рожева стрічка» Р. Неу-

покоєва 
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Номінація «Критик-театрознавець» 

Зайцев Олег – театральний діяч, режисер, театрознавець, музеєзна-

вець, з.п.к. України – за книгу «Декоратори театрів Під-

карпатської Русі 1919–1938 рр.» 

Обласна премія імені Клари Балог 

(у  галузі  хореографічного  мистецтва) 

Номінація «Балетмейстер» 

Петрецька  

Людмила 

– хореограф, художній керівник Заслуженого аматор-

ського ансамблю танцю України «Юність Закарпаття», 

Зразкового художнього колективу України ансамблю 

танцю «Веселка» Обласного БК профспілок та хореог-

рафічного гуртка «Потічок» Ужгородського районного 

центру дитячої творчості, з.п.к. України – за румунський 

народний танець «Ми румуни» та обрядово-хореографі-

чну композицію «Сокачки» 

Номінація «Хореографічний колектив» 

 – Зразковий аматорський ансамбль танцю «Турянська до-

лина» Перечинського районного БК (художній керівник 

– Е. Воронич) 

Обласна премія імені Дезидерія Задора 

(у галузі музичного та виконавського мистецтва) 

Номінація «Художній колектив» 

Оркестр  

народних  

інструментів  

«Віртуози  

Закарпаття»  

Ужгородського 

музичного  

фахового  

коледжу  

імені Д. Є. Задора  

(керівник –  

С. Стегней) 

– за концертну програму «Почуй мелодію душі» 

 

 

Номінація «Соліст, дует, тріо» 

Гажо Катерина – солістка-органістка Закарпатської обласної філармонії 

(м. Ужгород) – за концертну програму «Pure France» 
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Номінація «Композитор» 

Теличко Віктор – піаніст, композитор, педагог, музично-громадсь- 

кий діяч, з.д.м. України – за концертну фантазію 

«ASH_ROCK» для симфонічного оркестру та цимбал 

Номінація «Фольклорист» 

Мадяр-Новак  

Віра 

– музикознавець, фольклорист, педагог-методист, 

з.д.м. України – за книгу «Антологія наукової думки про 

народну музику Закарпаття» 

Номінація «Музикознавець» 

Митровка 

Михайло 

– диригент, педагог, науковець, з.п.к. України – за книгу 

«Хорова культура Закарпаття» 

 

Обласна премія у галузі архітектури, геральдики та вексилології  

і декоративно-прикладного мистецтва  

імені Якова Паученка  

 (Кіровоградська обл.) 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Кривко 

Олександр 

– 

 

художник, викладач Художньої школи 

імені О. О. Осмьоркіна міста Кропивницького, голова 

архітектурно-будівельного відділу Кіровоградської єпа-

рхії УПЦ, клірик храму Святителя Миколая Чудотворця 

(м. Кропивницький) – за монументальні панно в техніці 

мозаїки: «Старий Заповіт», «Хрещення Київської Русі», 

триптих «Іоанн Хреститель», «Покрова Пресвята Бого-

родиця» та «Свята Праведна Єлисавета» 2017–2018 ро-

ків виконання на території Соборного храму Благові-

щення Пресвятої Богородиці в місті Кропивницькому 

Обласна премія імені Ігоря Свєшнікова 

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

Пшеничний 

Юрій 

– завідувач відділу історії Державного історико-куль-тур-

ного заповідника м. Дубно – за значний внесок у розви-

ток галузі охоронно-культурної спадщини, плідну куль-

турологічну діяльність 

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

Премія імені Іванни Блажкевич 

(твір для дітей та юнацтва) 
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Фіалко Ніна  – письменниця (м. Тернопіль) – за книгу «Літні забави» 

Премія імені Михайла Бойчука 

(образотворче мистецтво) 
 

Удін Євген – графік, педагог, громадський діяч, з.х. України (м. Тер-

нопіль) – за створення серії графічних робіт «Збаразька 

битва в персоналіях» та ілюстрацій до книги казок для 

дітей «Козацькі вітрила» Богдана Мельничука 

Премія імені Соломії Крушельницької 

(музичне мистецтво) 
 

Баньковський 

Анатолій 

– доцент кафедри музикознавства та методики музичного 

мистецтва, заступник декана факультету мистецтв  Тер-

нопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, з.п.к. України – за підгото-

вку навчально-методичного посібника «Виконавський 

та навчальний репертуар у класі інструментального ан-

самблю (із репертуару ансамблю народної музики "Му-

зики")» 

Премія імені Богдана Лепкого 

(література) 
 

Семеняк  

Валентина 

– письменниця, журналіст, фотохудожник (м. Тернопіль) 

– за книгу оповідань «На скрижалях Часу»  

Премія імені Георга Пінзеля 

(архітектура) 
 

Байко 

Володимир, 

Костишина  

Світлана,  

Пастущак  

Михайло  

– авторський колектив Державно-кооперативного проек-

тно-вишукувального інституту «Тернопільагропроект» 

(м. Тернопіль) – за творчу роботу «Реконструкція адмін-

будинку Великогаївської сільської ради під центр на-

дання адміністративних послуг по вул. Галицька, 47, 

с. Великі Гаї Тернопільського району» 

 

Премія імені Ярослава Стецька 

(публіцистика) 
 

Хаварівський 

Устим 

– історик, науковець, громадсько-політичний діяч  

(м. Київ) – за співупорядкування книги «Усі ми будемо 

в архіві… Книга пам’яті про Богдана-Романа Хаварівсь-

кого (1948–2016)» 
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Премія імені Ярослави Музики 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
 

Дудар Галина – художник, педагог (м. Львів) – за дослідження вити-на-

нки Тернопільщини та видання книги «Дивовижний ви-

тинанковий світ» 

 

* * *  

Обласна краєзнавча премія імені Володимира Ястребова 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» 

Ковальков  

Олександр 

– за книгу «Вершино-Кам’янка: історія» 

Номінація «Популяризація історико-культурної  

та природничої спадщини краю, розвиток музейної справи» 

Лутай Оксана – за підбірку статей на краєзнавчу тематику, надрукова-

них у газеті «Вісник Кіровоградщини» 

Літературна премія імені Наталі Забіли 

(заснована дитячим журналом «Малятко», м. Київ) 
 

Кічура Леся – письменниця, казкар, журналіст, редактор (м. Львів) – за 

казки «Пригоди кита у Венеції», «Веселковий ангел», 

«Як море собі друзів шукало», «Як пряники містом ма-

ндрували» 
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С П И С О К  С К О Р О Ч Е Н Ь  

АРК – Автономна Республіка Крим 

АТО – антитерористична операція 

БК – будинок культури 

ГО – громадська організація 

з.а. – заслужений артист (при прізвищах) 

з.д.м. – заслужений діяч мистецтв (при прізвищах) 

з.д.н. і т. – заслужений діяч науки і техніки (при прі-

звищах) 

з.ж. – заслужений журналіст (при прізвищах) 

з.м.н.тв. – заслужений майстер народної творчості 

(при прізвищах) 

з.п.к. – заслужений працівник культури (при прі-

звищах) 

з.п.о. – заслужений працівник освіти (при прізви-

щах) 

з.х. – заслужений художник (при прізвищах) 

н.а. – народний артист (при прізвищах) 

НАН – Національна академія наук 

НСПУ – Національна спілка письменників України 

н.х. – народний художник (при прізвищах) 

обл. – область (у назвах) 

ПЦУ – Православна церква України 

р-н – район (у назвах) 

справж. – справжнє (при прізвищах) 

ст. – століття 

ТОВ, ТЗОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

ЦБС – централізована бібліотечна система 
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