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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 літературно-мистецька премія  

імені Івана Айвазовського 

(США – Німеччина) 

Русіна Інна, – живописець, художник-реставратор (м. Одеса),  

Поповіченко  

Тетяна, 

– графік, ілюстратор (м. Одеса),  

Дрямін Олег, – письменник, есеїст, художник (м. Одеса), 

Подобєд  

В’ячеслав, 

– художник (м. Одеса), 

Бродецька  

Тетяна, 

– живописець, з.х. України (м. Одеса), 

Мунтян Стелла, – живописець (м. Одеса), 

Пороник Ігор, – мистецтвознавець, директор Одеського музею західного 

і східного мистецтва,  

Венгрук Анатолій – фотохудожник-мариніст (м. Одеса), 

Ройтбурд  

Олександр 

(посмертно), 

– живописець, графік, культурний та громадський діяч (м. 

Одеса), 

Блехман 

Михайло, 

– український письменник, перекладач, головний редактор 

журналу «Порт-Фоліо» (Канада), 

Поляк Сергій 

(посмертно) 
– 

 

 

художник (м. Чернігів)   
 

– за визначний внесок у розвиток мистецтва та велику 

просвітницьку діяльність 

 

Літературна нагорода Центральної Європи Angelus 

(за твори, перекладені та видані польською мовою, 

м. Вроцлав, Польща) 

Головна нагорода 

та Приз 

глядацьких  

симпатій 

імені Наталії  

Горбанєвської 

– Бабкіна Катерина – письменниця, сценарист, драма-

тург, журналіст, перекладач (м. Київ) – за серію опові-

дань «Мій дід танцював краще за всіх» 

 

 

 

 

Одеська міжнародна літературна премія ім. І. Бабеля 

 

ІІ премія – Володарський Олександр – письменник, драматург, 

сценарист, редактор (м. Київ) – за оповідання «Матема-

тик»  
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Міжнародна літературна премія імені Мацуо Басьо 
(Японія – Німеччина – США) 

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

ліст (м. Чернігів), 

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

вець, громадський діяч (м. Чернігів), 

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

ський діяч (Україна – Німеччина), 

Блехман 

Михайло 

– 

 

 

український письменник, перекладач, головний реда-

ктор журналу «Порт-Фоліо» (Канада)   
– за великий внесок у літературу та культуру, а також 

подвижницьку міжнародну діяльність 

 

Міжнародна літературна премія імені Роберта Бернса 

(Шотландія – США) 

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

ліст (м. Чернігів), 

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

вець, громадський діяч (м. Чернігів), 

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

ський діяч (Україна – Німеччина), 

Індріцанін  

Анатолій 

– 

 

 

кіноактор, поет (м. Одеса)   

 

– за визначну літературну та мистецьку діяльність 

 

Міжнародна літературно-мистецька премія імені Генріха Бьолля 

(Німеччина) 

Чілачава Рауль – грузинський та український письменник, перекладач, 

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

(м. Київ) – за видатний внесок у грузинську, українську, 

латиську та світову літератури; 

Терен Віктор – письменник, державний і громадський діяч (м. Київ) – 

за визначну творчу та громадську діяльність, яка об’єд-

нує народи; 

Божок Сніжана – прозаїк, журналіст (м. Чернігів) – за розумну, глибоку та 

принципову публіцистику; 

Бойчук Богдан 

(посмертно) 

– український письменник, перекладач, літературний кри-

тик, співзасновник легендарної Нью-Йоркської групи 

(США) – за великий внесок в українську літературу 
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Премія «Книга року ВВС» 

Номінація «Книга року ВВС – 2021» 

Артем Чех   

(справж. –  

Чередник Артем) 

– письменник, журналіст (м. Київ) – за роман «Хто ти та-

кий?» 

Номінація «Дитяча книга року ВВС – 2021» 

Яценко Петро – письменник, журналіст, педагог (м. Київ)  – за книгу 

«Союз Радянських Речей» 

Номінація «Книга року ВВС – Есеїстика – 2021» 

Содомора Андрій – письменник, перекладач, науковець (м. Львів) – за збі-

рку есеїв «Про що писати…» 

 

Міжнародна мистецька премія імені Сергія Васильківського 

(м. Київ) 

Пацан Юрій – живописець, з.х. України (смт Чабани, Фастівський р-н, 

Київська обл.) – за персональну ретроспективну виста-

вку «Свята Україна»; 

Ритус Максим – фотограф, мандрівник, більд-редактор науково-популя-

рного журналу «Пам’ятки України: історія та культура» 

(м. Київ) – за проєкт «Українські архітектурні пам’ятки. 

Спадщина»; 

Ананьєва Олена – письменниця, журналіст, мистецтвознавець, громад-

ський діяч (Україна – Німеччина) – за визначну творчу 

діяльність; 

Андрушко 

Василь 

– художник, скульптор, поет (м. Коломия, Івано-Франків-

ська обл.) – за визначну творчу діяльність; 

Кузів  

Орест-Василь 

– художник (м. Івано-Франківськ) – за серію живописних 

полотен «Різдво» з циклу «Наші свята» та за прослав-

лення краси природи Прикарпаття; 

Савчак Роман – художник, педагог, громадський діяч (с. Розлуч, Самбі-

рський р-н, Львівська обл.) – за живописання краси кар-

патської Бойківщини 

 

Міжнародна премія імені Володимира Винниченка 

(у галузі української літератури і мистецтва  

за творчі досягнення та за благодійницьку діяльність, 

м. Київ) 

Густі Василь 

 

– письменник, публіцист, перекладач (м. Ужгород, Закар-

патська обл.) – за книгу «Притча про щастя»; 
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Данилець Юрій – історик, педагог, доцент кафедри археології, етнології 

та культурології Ужгородського національного універ-

ситету (Закарпатська обл.) – за книгу «Сповідниця імені 

Христового» (Життєвий шлях ігумені Параскеви (в 

схимі Ніни) (Прокоп)) 

 

Міжнародна літературна премія «Воїн світла»  

(заснована Національною спілкою письменників України  

та опозиційною Спілкою білоруських письменників, 

м. Київ) 

Запека Віталій – письменник, фотохудожник, учасник російсько-україн-

ської війни (м. Полтава) – за воєнно-сатиричний роман 

«Герої, херої та не дуже» 

 

Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя  

(«Тріумф») 

Чорногуз Олег – письменник, журналіст, редактор, з.д.м. України (с. Іва-

нів, Калинівський р-н, Вінницька обл.) – за роман «Тінь 

генія»; 

Войток Григорій – письменник, журналіст (м. Бобровиця, Чернігів-

ська обл.) – за трилогію «Безбатченки» та визначну тво-

рчу діяльність; 

Автори циклу науково-популярних фільмів «Цивілізація Incognita», прис-

вячених історії Античної України: 

Бебик Валерій, – керівник проєкту, автор сценарію, політолог, 

Лященко Юрій, – генеральний менеджер проєкту, виконавчий директор 

Телеканалу «Київ», 

Устюжаніна  

Анастасія, 

– режисер проєкту, режисер Телеканалу «Київ», 

Лященко  

Наталія, 

– редактор проєкту, директор Радіо «Київ», 

Суддя Віталій – редактор проєкту, заступник головного редактора га-

зети «Голос України» (м. Київ) – за науково-популярні 

фільми «Український Херсонес: антична історія Севас-

тополя», «Геракл – герой України», «Історія та міфи ци-

вілізацій: Європа & Азія»; 

Рубчак Богдан 

(посмертно) 

– український поет, есеїст, літературознавець  (США) – за 

видатний внесок в українську літературу; 

Бойко Надія – поетеса (м. Львів) – за збірку поезій «Між дійсністю і 

мрією» та популяризацію українського поетичного 

слова; 

Погорецький  

Василь 

– письменник, публіцист, літературознавець, краєзна-

вець, громадський діяч, священник (м. Копичинці, Чорт-

ківський р-н, Тернопільська обл.) – за книгу «Микола 
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Гоголь: споглядання вічності. Філософсько-теологічний 

вимір»; 

Василенко  

Анатолій 

– письменник, графік, карикатурист, н.х. України (м. 

Київ) – за книгу «Відьма»; 

Віхляєв  

Володимир 

– поет, журналіст, педагог, громадський діяч, адвокат (м. 

Запоріжжя) – за значні досягнення в літературі, правоза-

хисній, законотворчій, громадській, освітній, просвітни-

цькій, перекладацькій, науковій і публіцистичній діяль-

ності; книгу «Родовий портал», яка популяризує духо-

вно-культурні надбання українського народу в світі, пі-

дносить родинні цінності до рівня Національної ідеї Ук-

раїни; 

Мілько Альона – письменниця (м. Київ) – за збірки оповідань «Одна ніч у 

готелі» та «За хвилину до щастя» і п’єсу «Живі історії»; 

Малий Ярослав – релігійний діяч, поет, композитор, співак (м. Золочів, 

Львівська обл.) – за подвижницьку діяльність на ниві 

християнської духовності та активну громадянську по-

зицію 

 

Міжнародна літературна німецько-українська премія 

імені Олеся Гончара 

(м. Київ) 
Номінація «Роман року» 

Півненко Олена – письменниця (м. Миколаїв) – за твір «Єлень. Пряжа 

долі» 

 

Міжнародна літературна премія  

Global Prestigious Award 

(Індія) 

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

ліст (м. Чернігів), 

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

вець, громадський діяч (м. Чернігів)  

– за п’ятитомник «Вірші 80-ма мовами світу» (видано в 

Канаді) 

 

Міжнародна літературна премія «Дон Кіхот» 

Слапчук Василь – письменник, літературний критик, громадський діяч, 

з.д.м. України (м. Луцьк) – за книгу «Роман & Роман», 

яка оприявлює безмір і велич літератури та незнищен-

ність людського духу 
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Всесвітня творча премія «Золоте перо» 

(м. Ліма, Перу) 

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

ліст (м. Чернігів), 

 

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

вець, громадський діяч (м. Чернігів)  

– за книгу віршів «Голоси двох поетів» (вийшла іспан-

ською та українською мовами в Іспанії і Болівії) та за 

п’ятитомник «Вірші 80-ма мовами світу» (видано в Ка-

наді), а також за визначні заслуги в творчій та міжнаро-

дній, подвижницькій діяльності 

 

Міжнародна літературна премія імені Еміля Золя 

(Франція – Німеччина) 

Савчин Ярослав – письменник, перекладач, журналіст, художник, фотоху-

дожник (м. Долина, Івано-Франківська обл.) – за подви-

жницьку творчу працю на благо України і світу; 

Віхляєв  

Володимир 

– поет, журналіст, педагог, адвокат, громадський діяч (м. 

Запоріжжя) – за визначну міжнародну, літературну, гро-

мадську, правозахисну, освітню та державотворчу дія-

льність; 

Женін Євген – письменник, кінознавець, журналіст (м. Одеса) – за по-

движницьку творчу працю на благо України; 

Блехман 

Михайло 

– український письменник, перекладач, головний реда-

ктор журналу «Порт-Фоліо» (Канада) – за визначну та 

подвижницьку творчу, міжнародну і громадську діяль-

ність на благо України; 

Осетенко Віктор, – художник, культуролог (м. Одеса),  

Осетенко Юрій – художник, культуролог (м. Одеса) – за визначну мисте-

цьку діяльність (тематика: храми Одеси, духовність, ре-

ставрація ікон і артефактів) 

 

Міжнародна літературно-мистецька премія  

імені Франца Кафки      

(Німеччина – Австрія – Чехія)  

Бойко Надія, – поетеса (м. Львів),  

Большаков  

Михайло, 

– письменник (м. Одеса), 

Грицан-Чонка 

Тетяна, 

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

чівський р-н, Закарпатська обл.), 
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Волошенюк  

Лариса 

(псевд. – Леся 

Блаваторська), 

– письменниця (м. Луцьк), 

Давидов  

Олександр, 

– письменник (м. Дніпро),  

Чабан Інна,   

Чабан Тетяна 

– співачки, дует авторської пісні (м. Чернігів)  

 

– за значну творчу діяльність 

Міжнародна літературно-мистецька премія  

імені Ольги Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та 

готельним комплексом «Буковина»,  

м. Чернівці) 

Теут Володимир – живописець, педагог (м. Новоселиця, Чернівецька обл.); 

Недін Лариса – актриса, письменник, журналіст, театральний педагог, 

доцент Київського національного університету театру, 

кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, громад-

ський діяч, з.а. України (м. Київ);    

Ковач Іван – український письменник, журналіст, громадський діяч 

(Румунія)   

 

Міжнародна мистецька премія імені Архипа Куїнджі 

(заснована ГО «Чумацький віз», м. Луцьк  

та ГО «Пам’ять без кордонів»,  

м. Київ) 

Котлярова-Про-

копенко 

Ольга 

– живописець, з.х. України (м. Одеса) – за визначну тво-

рчу та міжнародну діяльність; 

Савчин Ярослав – письменник, перекладач, журналіст, художник, фото-

художник (м. Долина, Івано-Франківська обл.) – за се-

рію живописних творів «Під карпатським сонцем»; 

Абрамів Артур – художник, фотограф-документаліст (м. Львів) – за цікаві 

мистецькі експерименти, зокрема проєкт «Тисяча стилів 

білого, або Хижак. Білий день»; 

Дрямін Олег – художник, поет (м. Одеса) – за значну творчу діяльність; 

Дзюба Тетяна – письменниця, перекладач, літературознавець, журна-

ліст (м. Чернігів) – за визначну наукову та творчу діяль-

ність; 

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

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

лізацію потужних та резонансних міжнародних літера-

турно-мистецьких проєктів у багатьох державах; 
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Ананьєва Олена – письменниця, журналіст, мистецтвознавець, громад-

ський діяч (Україна – Німеччина) – за власний творчий 

доробок та визначну міжнародну діяльність; 

Вишневська  

Надія 

– художниця, перекладач, педагог (м. Львів)  – за розвиток 

ірано-українських контактів у галузі мистецтва; 

Ганушкевич  

Цезарій 

– живописець, графік (м. Київ) – за сонцесяйні полотна 

краси української природи; 

Шляхтич Богдан – художник, історик, педагог (м. Калуш, Івано-Франків-

ська обл.) – за цикл живописних місячних ночей; 

Семчук  

Володимир 

– художник (м. Івано-Франківськ) – за серію експресивно-

символічних живописних робіт «Парейдолія»; 

Поляк Сергій 

(посмертно) 

– художник (м. Чернігів) – за глибоко філософські, неймо-

вірні, неповторні картини, які гідно представляють ук-

раїнський живопис у світі 

 

Міжнародна літературно-мистецька премія  

імені Пантелеймона Куліша 
(м. Київ) 

Жулинський  

Микола 

– літературознавець, філолог, громадський діяч, директор 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

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

Наєнко  

Михайло 

– літературознавець, філолог, педагог, науковець, 

з.д.н. і т. України (м. Київ) – за книги мемуарів «Вечірні 

світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і 

літературні візії», «Озон зарубіжжя»; 

Олесь Ульяненко 

(справж. – 

Ульянов  

Олександр) 

(посмертно) 

– письменник, культурний та громадський діяч (м. Київ) – 

за визначний внесок в українську літературу; 

Штейнбук 

Фелікс 

– український літературознавець, філолог, професор ка-

федри русистики та східноєвропейських студій Універ-

ситету Коменського у Братиславі (Словаччина), педа-

гог, методист (м. Київ) – за першу частину монографії 

про Олеся Ульяненка «Під "Знаком Саваофа", або "Там, 

де…" Ульяненко»; 

Ананьєв Валерій – письменник, учасник російсько-української війни, бло-

гер, мандрівник (м. Київ) – за книгу «Сліди на дорозі»; 

Покришень 

Анатолій 

 

 

– письменник, драматург, сценарист (м. Чернігів) – за 

п’єсу про життя Пантелеймона Куліша «Кулішевий пе-

рвоцвіт»; 

Яковчук  

Олександр 

– композитор, з.д.м. України (м. Київ) – за твори на вірші 

Тараса Шевченка, зокрема кантату «Тече вода в синє 
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море» для солістів, мішаного хору та інструментального 

ансамблю; 

Наталка Фурса 

(справж. –  

Фурса Наталія) 

– письменниця (смт Ромодан, Миргородський р-н, Полта-

вська обл.) – за книгу малої прози «Зінське щеня»; 

Лепех Степан – письменник, поет-пісняр, журналіст (м. Львів) – за 

книгу «І у кожного зброя була за плечима…» (оповідки 

про звитяги українських повстанців); 

Сільчук Юлія – письменниця, літературний критик (с. Гішин, Ковельсь-

кий р-н, Волинська обл.) – за книгу віршів «Реінкарна-

ції»; 

Пучинець Марія – журналістка (м. Чернігів) – за талановиті, цікаві та резо-

нансні публікації в газеті «Чернігівщина»; 

Луцкова  

Світлана 

 

– українська письменниця (Італія) – за достойне продов-

ження шляхетних традицій письменників української 

діаспори; 

Мазаний Віктор – письменник, публіцист, перекладач, краєзнавець, 

з.ж. України (м. Рівне) – за книгу «З Капітолійського па-

горба»; 

Марущак Віра – прозаїк, журналіст, педагог, бібліотекар, громадський 

діяч (м. Миколаїв) – за книгу прози «Життєва абетка»; 

Гармазій Надія – поетеса, літературознавець, критик, філолог, журналіст, 

педагог (м. Кропивницький) – за книгу віршів «Попе-

лище для феніксів» та монографію «Іван Дзюба: Дух і 

творчість»; 

Пухта Галина – поетеса, філолог, педагог (смт Брошнів-Осада, Рожняті-

вський р-н, Івано-Франківська обл.) – за книгу віршів 

«На гойдалці вітрів»; 

Демиденко  

Олександр 

– поет-пісняр (м. Київ) – за значну творчу діяльність; 

Кльокта Тетяна – поетеса, педагог (м. Зіньків, Полтавська обл.) – за книгу 

віршів «Між Богом і травою»; 

Черевко Віктор – поет, баяніст, педагог (м. Вінниця) – за збірку віршів 

«Настусин рюкзачок» та популяризацію української по-

езії для дітей; 

Тихомирова 

Катерина 

– педагог (м. Чернігів) – за значний внесок у популяриза-

цію сучасної української літератури; 

Роп’яник Ігор – живописець, журналіст, фотограф, блогер (м. Івано-

Франківськ) – за творче оспівування краси рідного краю 

і України та створення і організацію активної діяльності 

громадської організації «Мистецьке Братство»; 

Ковалішина Алла 

 

 

– поетеса (м. Жовті Води, Кам’янський р-н, Дніпропет-

ровська обл.) – за значну творчу діяльність; 

Бобошко  

Олександр 

– поет (м. Харків) – за книги віршів «Біль і чернь», «Homo 

homini» та «Достиглі дички»; 
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Вовк Яна – письменниця, педагог (м. Харків) – за книгу «Там, де не-

має дзеркал»; 

Усенко Інна  

(псевд.  –  

Агнія Богун) 

– письменниця, художник (м. Харків) – за книгу «Місто-

капкан»; 

Ратушняк 

Михайло 

– меценат, громадсько-політичний діяч (м. Тернопіль) – 

за вагому підтримку українського книговидання; 

Долик Любов – поетеса, перекладач (м. Львів) – за збірку поезій «Ліки 

від хаосу»; 

Кіндратишин  

Зоряна 

– поетеса, педагог, громадський діяч (м. Стрий, Львівська 

обл.) – за книгу «Квест: "У пошуках святого Миколая"»      

Міжнародна літературна премія імені Джека Лондона 

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

м. Сан-Франциско, США) 

Демиденко  

Андрій 

– поет-пісняр, н.а. України (м. Київ) – за визначну літера-

турну діяльність 

 

Міжнародна літературна премія миру 

(Німеччина – США) 

Терен Віктор, – письменник, державний і громадський діяч (м. Київ), 

Бондаревич-Чер-

ненко Лілія, 

– письменниця, журналіст (м. Прилуки, Чернігів-

ська обл.), 

Савчин Ярослав, – письменник, перекладач, журналіст, художник, фото-

художник (м. Долина, Івано-Франківська обл.), 

Нікуліна  

Людмила, 

– письменниця (м. Харків), 

Хоменко  

Володимир, 

– науковець, меценат (м. Київ), 

Бойко Надія, – поетеса (м. Львів), 

Божок Сніжана, – прозаїк, журналіст (м. Чернігів), 

Большаков  

Михайло 

– письменник (м. Одеса)  

 

– за визначну літературну, мистецьку, міжнародну, гро-

мадську діяльність, чия високодуховна творчість, под-

вижницька популяризація кращих надбань світової літе-

ратури та культури об’єднують народи 

 

Міжнародна літературна премія Мілану 

(Італія) 

Коротко  

Олександр 

– письменник, есеїст (м. Київ) – за книгу «Місячний хло-

пчик» (переклад на англійську – Майкл Пурсґлав, вида-

вництво Europe Books, м. Лондон, 2020) 
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Міжнародна літературна премія  

імені Олега Ольжича 

(м. Київ) 

Номінація «Поезія» 

Гук В’ячеслав – письменник, есеїст (м. Київ) – за збірку поезій «Гілочка 

кримського тиса» 

Номінація «Публіцистика» 

 – книга «Журналісти і Незалежність. Спогади. Свідчення. 

Документи» (автор-укладач – Бондар Юрій) 

 

Міжнародна літературно-мистецька  

премія імені Миколи Лисенка  

«Рапсодія» 

(Україна – Німеччина – США) 

Василенко 

Олександр 

– соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Ки-

ївська камерата», н.а. України (м. Київ) – за видатну тво-

рчу діяльність європейського і світового рівня та вели-

кий внесок у розвиток сучасної української пісні; 

Жигун 

Олександр 

– художній керівник, головний диригент Народної акаде-

мічної хорової капели «Почайна» при Національному 

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

н.а. України – за створення, концертне виконання і запис 

програми української класичної музики «Шевченківські 

кантати» за творами Миколи Лисенка, Левка Ревуць-

кого, Михайла Вериківського та Кирила Стеценка (кан-

тати «Б’ють пороги», «Радуйся, ниво неполитая», «Хус-

тина», «Гайдамаки», «Шевченкові»); 

Квітка Цісик 

(справж.– 

Квітослава-

Орися Цісик, 

посмертно) 

– американська співачка українського походження – за 

видатний внесок в українське та світове мистецтво; 

Музика 

Ярослав 

– поет, композитор, співак, з.а. України (м. Львів)  – за 

студійні альбоми «Інструментальна палітра музики», 

«Інструментальні мелодії» та вагомий внесок у розвиток 

українського мистецтва; 

Гембара 

Віктор 

– співак, композитор (м. Львів) – за плідну музично-пі-

сенну творчість та популяризацію української пісні; 

Дует «Крила»: 

Олійник 

Валентина,   

Олійник 

Володимир 

– співаки (м. Хорол, Лубенський р-н, Полтавська обл.) – 

за значну творчу діяльність та популяризацію українсь-

кої авторської і народної пісні; 
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Шеременко 

Олег 

– музикант, аранжувальник (м. Полтава) – за активну кон-

цертну діяльність та популяризацію української пісні; 

Хіт року – пісня «Твоїх очей барвінки» (слова – Дзюба Сергій, му-

зика – Музика Ярослав, виконавець – Музика Ярослав); 

 – пісня «Пісня про Чернігів»  (слова – Дзюба Сергій, спів-

автор слів – Терещенко Олена, музика – Музика Яро-

слав, виконавець – Гембара Віктор); 

Музичний  

твір року 

– сценічна кантата «Крила Сімаргла» для сопрано, тенора, 

флейти та фортепіано (слова – Дзюба Сергій, Дзюба Те-

тяна, музика – з.д.м. України Яковчук Олександр) 

 

Міжнародна мистецька премія імені Іллі Рєпіна 

 (Німеччина – Україна) 

Слободян Зоя – художниця, автор та виконавець пісень, з.п.к. України 

(м. Івано-Франківськ) – за вагомий внесок у скарбницю 

живопису України; 

Дацюк Іванна – художниця (м. Луцьк) – за створення серії живописних 

історичних портретів «Від Трипілля до сьогодення»; 

Вишневська  

Надія 

– художниця, перекладач, педагог (м. Львів)  – за значну 

творчу та міжнародну діяльність, зокрема ілюстрації до 

книжок, які побачили світ в Україні та за кордоном; 

Шилов Леонід – живописець, педагог (м. Одеса) – за значну творчу дія-

льність, яскравий талант Майстра і небайдужість; 

Сапатов Віктор – живописець (Україна – Ізраїль) – за великий внесок у 

живопис і високий професіоналізм; 

Турчинський  

Борис 

– мистецтвознавець (Україна – Ізраїль) – за значний вне-

сок у популяризацію мистецтва в світі; 

Кузів Богдан – живописець, графік (м. Івано-Франківськ) – за живопи-

сне оспівування краси рідного краю та України; 

Тимченко  

Олександр 

– громадський діяч (м. Київ) – за реалізацію мистецького 

проєкту   «Україна на порозі III тисячоліття. Портретний 

образ сучасника» 

 

Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди  

«Сад божественних пісень» 

Таланчук Петро 

 

 

– науковець, президент Відкритого міжнародного універ-

ситету розвитку людини «Україна», державний діяч, 

з.д.н. і т. України (м. Київ) – за видатні заслуги на ниві 

української освіти; 

Наєнко Михайло – філолог, літературознавець, науковець, з.д.н. і т. Укра-

їни (м. Київ) – за книги «Художня література України. 

Від міфів до модерної реальності», «Історія українсь-

кого літературознавства і критики», «Інтим письменни-

цької праці»; 
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Григорів  

Михайло 

(посмертно) 

– поет (м. Київ) – за визначний внесок в українську по-

езію;   

Ілля Валерій 

(посмертно) 

– поет, есеїст (м. Київ) – за визначний внесок в українську 

поезію; 

Квітка Цісик 

(справж.– 

Квітослава-

Орися Цісик, 

посмертно) 

– американська співачка українського походження – за 

видатний внесок в українське та світове мистецтво; 

Сєриков  

Анатолій 

– журналіст, культуролог, видавець, головний редактор 

журналу «Пам’ятки України», громадський діяч, 

з.ж. України (м. Київ) – за багаторічну творчу, видав-

ничу та громадську діяльність; 

Коваль Юрій – письменник, головний редактор журналу «Дзвін» (м. 

Львів) – за подвижницьке творення літературно-мисте-

цького журналу «Дзвін»; 

Сільчук Юлія – письменниця, літературний критик (с. Гішин, Ковель-

ський р-н, Волинська обл.) – за значну творчу діяль-

ність; 

Коломієць  

Наталія 

– педагог, науковець (м. Чернігів) – за визначну наукову, 

педагогічну та громадську діяльність; 

Вишневська-Чер-

кас 

Ірина 

– письменниця, дипломат, громадський діяч (м. Київ) – за 

значну творчу та міжнародну діяльність, популяризацію 

України в світі; 

Лепех Степан – письменник, поет-пісняр, журналіст (м. Львів) – за зна-

чний внесок у літературно-мистецьку скарбницю Укра-

їни; 

Яковчук Надія – піаністка, мистецтвознавець, доцент Національної му-

зичної академії України імені П. І. Чайковського, 

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

української вокально-інструментальної камерної му-

зики;  

Борисенко  

Валентина 

– етнолог, історик, історик культури, філолог, педагог (м. 

Київ) – за подвижницьку наукову роботу, зокрема дос-

лідження матеріальної та духовної культури українців; 

Запорожченко 

Галина 

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

за збірку дитячих поезій «Равликове свято» і популяри-

зацію українського поетичного слова; 

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

унікальний пісенний альбом «Гетьманська Україна», 

присвячений славним українським гетьманам, а також  

за популяризацію української історико-героїчної мину-

вшини; 
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Писаренко  

Наталія 

– письменниця, перекладач (смт Козин, Обухівський р-н, 

Київська обл.) – за активну літературну діяльність: каз-

карки та перекладачки дитячої літератури; 

Пухта Галина – поетеса, філолог, педагог (смт Брошнів-Осада, Рожняті-

вський р-н, Івано-Франківська обл.) – за збірку віршів 

«У сповитку сльози»; 

Чепка Ольга 

(псевд. –  

Ольга Сотник) 

– поетеса, педагог, громадський діяч (м. Умань, Черка-

ська обл.) – за прищеплення екологічної свідомості шко-

лярам у книгах «Будить березень берізки», «Збережімо 

природу» та «Осінні щедроти»; 

 

Гагалюк Богдан – меценат, громадський діяч (м. Львів) – за вагому підтри-

мку українського книговидання 

 

Міжнародна літературно-мистецька премія  

«Світ Пограниччя» 

Терен Віктор – письменник, державний і громадський діяч (м. Київ) – 

за визначну творчу діяльність; 

Коцюбинська 

Михайлина 

(посмертно) 

– літературознавиця, перекладач (м. Київ) – за великий 

внесок в українську і світову літературу; 

Барка 

Василь 

(посмертно) 

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

кий внесок в українську і світову літературу; 

  

Шерех Юрій 

(справж.  – 

Шевельов Юрій) 

(посмертно) 

– славіст-мовознавець, історик української літератури, лі-

тературний і театральний критик, професор, громад-

сько-культурний діяч в США – за великий внесок в ук-

раїнську і світову літературу; 

Запорожченко 

Галина 

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

за високе патріотичне звучання слова та активну грома-

дянську позицію; 

Бойко 

Надія 

– поетеса (м. Львів) – за популяризацію і примноження 

культурно-духовних надбань України 

 

Міжнародна літературна премія  

імені Антуана де Сент-Екзюпері 

(Франція – Німеччина) 

Васильчук  

Віктор 

 

– письменник, публіцист, літературознавець, журналіст, 

громадський діяч (м. Коростень, Житомирська обл.) – за 

визначну творчу діяльність; 

Дрямін Олег – письменник, есеїст, художник (м. Одеса) – за визначну 

творчу діяльність; 
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Рябухін Іван – письменник, журналіст (м. Одеса) – за визначну творчу 

діяльність; 

Жадько Віктор – письменник, публіцист, краєзнавець, енциклопедист, 

педагог, видавець, з.п.о. України (м. Київ) – за визначну 

творчу діяльність 

 

Міжнародна премія української пісні імені Василя Симоненка 

 

Жигун 

Олександр 

– художній керівник, головний диригент Народної акаде-

мічної хорової капели «Почайна» при Національному 

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

н.а. України – за виконання хорових творів українських 

композиторів на слова В. Симоненка; 

Сандуленко 

Леонід 

 

– співак (баритон), соліст Національного академічного ан-

самблю пісні й танцю Національної гвардії України, н.а. 

України (м. Київ) – за великий внесок у світове мистец-

тво; 

Сорокін 

Леонід 

– звукорежисер, з.п.к. України (м. Полтава) – за визнач-

ний внесок у розвиток української пісні;   

Анна Багряна 

(справж. – 

Багрянцева  

Ганна), 

– українська письменниця, драматург, перекладач (Укра-

їна – Болгарія), 

Володько 

Геннадій 

– співак (м. Київ) – за пісню «Майдан»; 

Чілачава 

Рауль, 

– грузинський та український письменник, перекладач, 

філолог, літературознавець, дипломат, з.д.м. України (м. 

Київ), 

Сабадаш Степан 

(посмертно), 

– композитор, диригент, хормейстер (м. Київ), 

Кавун Віктор – співак, педагог, з.а. України (м. Київ) – за пісню «Лечу 

до тебе»; 

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

циклу пісень на вірші Сергія Дзюби: «Батьку мій», «По-

радниця свята», «Здрастуйте, рідні», «Я намалюю сон», 

«Не сумуй, калинонько»; 

Мрежук Павло – композитор, музикант, співак, поет, з.а. України (м. 

Київ) – за виконання пісні «Батьку мій» та значну тво-

рчу діяльність; 

Будлянський  

Микола 

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

(м. Чернігів) – за пісню «Жоржина» (слова); 

Гембара Віктор – співак, композитор (м. Львів) – за виконання пісень 

«Жоржина» і «Пісня про Чернігів» та популяризацію су-

часної української пісні; 
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Шинкаренко  

Наталія 

– співачка (м. Київ) – за духовні, яскраві здобутки в пісен-

ній творчості; 

Лепех Степан – поет-пісняр, журналіст (м. Львів) – за багаторічну мис-

тецьку діяльність та вагомий внесок у розвиток україн-

ської пісні; 

Петрова Лариса, – поетеса, сценарист і режисер мистецьких заходів, гро-

мадський діяч (м. Київ), 

Мкртчан Карлен – композитор, співак (м. Київ) – за пісню «Безсонна ніч»;   

Дует «Крила»: 

Олійник 

Валентина,   

Олійник 

Володимир 

– співаки (м. Хорол, Лубенський р-н, Полтавська обл.) – 

за значну творчу діяльність та популяризацію українсь-

кої авторської і народної пісні; 

  

Терещенко Олена – поетеса, історик, бібліотекар (м. Чернігів) – за пісню 

«Пісня про Чернігів» (слова); 

Слободян Зоя – авторка та виконавиця пісень, художниця, з.п.к. України 

(м. Івано-Франківськ)  – за віддане служіння мистецтву 

та багатолітню популяризацію української поезії засо-

бами авторської пісні; 

Петров Олег – композитор та виконавець пісень (м. Луцьк) – за ваго-

мий творчий доробок, зокрема за створення пісні на 

слова Василя Симоненка «Мрія»; 

Ліщенюк   

Григорій 

– поет (смт Петрове, Кіровоградська обл.) – за значну тво-

рчу діяльність та подвижницьку популяризацію україн-

ських пісень; 

Музичний гурт 

«Різдвяні 

дзвони»  

(керівник –  

Л. Кобільник,  

м. Дрогобич, 

Львівська обл.) 

– за численні благодійні концерти і волонтерську діяль-

ність на допомогу пораненим воїнам; 

«Пісні року» – твори Дзюби Сергія (слова) та Раденка Бориса (музика): 

«Батьку мій» (виконує – Мрежук Павло), «Здрастуйте, 

рідні!» (виконує – Сандуленко Леонід) та «Порадниця 

свята» (виконують: Леонід Сандуленко, дует «Крила»: 

Олійник Валентина, Олійник Володимир)    

 

 Міжнародна літературна премія імені Марка Твена 

 (США) 

Слапчук Василь 

 

– письменник, літературний критик, перекладач, 

з.д.м. України (м. Луцьк)  – за великий внесок у світову 

літературу; 
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Гончаренко Олег – письменник, публіцист, перекладач, критик, краєзна-

вець, громадський діяч (м. Мелітополь, Запорізька обл.) 

– за визначну творчу та перекладацьку діяльність; 

Соколова  

Галина, 

– письменниця (м. Одеса), 

Мазько Елла – письменниця (Україна – США)  

– за повісті «Страшна ніч, або Візит зеленої феї» та «У 

попа була собака»  

 

Міжнародна літературно-мистецька  

премія імені Лесі Українки  

 (Україна – Німеччина) 

Чілачава Рауль – грузинський та український письменник, перекладач, 

філолог, літературознавець, дипломат, з.д.м. України (м. 

Київ) – за переклад і популяризацію творчості Лесі 

Українки грузинською мовою; 

Коцюбинська 

Михайлина 

(посмертно) 

– літературознавець, перекладач (м. Київ) – за видатну на-

укову діяльність; 

Барка Василь 

(посмертно) 

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

тний внесок у світову літературу; 

Шерех Юрій 

(справж.  – 

Шевельов Юрій) 

(посмертно) 

– славіст-мовознавець, історик української літератури, лі-

тературний і театральний критик, громадсько-культур-

ний діяч в США – за видатний внесок у світову літера-

туру; 

Дзюба Тетяна,  письменниця, перекладач, літературознавець, журна-

ліст (м. Чернігів), 

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

вець, громадський діяч (м. Чернігів)  

– за збірки віршів «Голоси двох поетів» (видано в Іспанії 

і Болівії), «Береги» (видано в Румунії), «Веселка на віях» 

(видано у Киргизстані) і п’ятитомник «Вірші 80-ма мо-

вами світу» (видано в Канаді); 

Каменюк  

Михайло 

– поет, публіцист, драматург, перекладач, культуролог, 

громадський діяч (м. Вінниця) – за значну літературно-

культурологічну діяльність; 

Ананьєва Олена – письменниця, журналіст, мистецтвознавець, громад-

ський діяч (Україна – Німеччина) – за власний творчий 

доробок та популяризацію української літератури в 

світі; 

Яковчук Надія – піаністка, мистецтвознавець, доцент Національної музи-

чної академії України імені П. І. Чайковського, з.а. Ук-

раїни (м. Київ) – за виконання вокально-інструменталь-

них творів українських композиторів на вірші поетів-

класиків Т. Шевченка, Лесі Українки та І. Франка; 
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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 творчого потенціалу мо-

лоді в галузі кіно-, телемистецтва; 

Бойко Надія – поетеса (м. Львів) – за вагому творчу діяльність та 

стійку громадянську позицію;   

Гармазій Надія – поетеса, літературознавець, критик, філолог, журна-

ліст, педагог (м. Кропивницький) – за збірку віршів «По-

пелище для феніксів»; 

Гольцов Віталій, – театральний режисер, публіцист, з.а. України, 

Маджуга Ольга, – актриса, 

Маджуга Роман, – актор, 

Грицун Юлія – композитор  

– за виставу «Ласий ведмідь і Кракатунчик» за творами 

Михася Ткача та С. Дзюби Чернігівського обласного те-

атрально-видовищного дитячого (лялькового) театру ім. 

О. П. Довженка 

 

Міжнародна літературна премія  

імені Олеся Ульяненка 

(м. Київ) 

Номінація «Проза» 

Мулік Василь – письменник, учасник російсько-української війни 

(Львівська обл.) – за книгу «Congo-Донбас. Гвинтокрилі 

флешбеки» 

Номінація «Поезія» 

Коцарев Олег – письменник, перекладач, журналіст (м. Харків) – за збі-

рку поезій «Вміст чоловічої кишені» 

 

Міжнародна премія  

імені Івана Франка 

Номінація «За вагомі досягнення у галузі гуманітаристики» 

Тимошенко 

Леонід 

– історик, педагог, декан історичного факультету Дрого-

бицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка (Львівська обл.) – за монографію «Руська 

релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Лі-

тература та книжність (XVI – перша третина XVIІ ст.)» 



 21 

Канадська літературна премія ім. Ернеста Хемінгуея 

(м. Торонто) 

Номінація «Публіцистика» 

Голубовський  

Євген 

– журналіст, публіцист, видавець, культуролог, літерату-

рознавець, редактор (м. Одеса) – за есе «Рукопожатия 

через годы» 

 

Швейцарська  літературна премія  
 

Павлюк Ігор – письменник, перекладач, педагог, громадський діяч  

(м. Львів) – за книгу віршів «Артанія» (видано америка-

нським видавництвом Dorrance Publishing Company, у 

перекладі Ю. Лазірка, 2020) 

 

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 

Номінація «Література» 

Луцишина  

Оксана 

– письменниця, літературознавець, перекладач (Україна – 

США) – за роман «Іван і Феба» 

Номінація «Візуальне мистецтво» 

Михайлов 

Борис 

– художник,  фотограф (Україна – Німеччина) – за мисте-

цький проєкт «Випробування смертю» 

Номінація «Публіцистика, журналістика» 

Асєєв Станіслав 

(псевд.  –  

Станіслав Васін) 

– письменник, журналіст, блогер (м. Київ) – за книгу есеїв 

«В ізоляції» 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Андрусик  

Олександра, 

– директор ТОВ «Агенція "УХО"» (м. Бровари, Київ-

ська обл.), 

Шимальський 

Євген, 

– співзасновник ТОВ «Агенція "УХО"» (м. Бровари, Ки-

ївська обл.), 

Сула Катерина – виконавчий продюсер ТОВ «Агенція "УХО"» (м. Бро-

вари, Київська обл.)  

– за серію концертів вокальної музики «Архітектура го-

лосу» 

Номінація «Кіномистецтво» 

Васянович  

Валентин, 

– кінорежисер, оператор, сценарист, продюсер (м. Київ),  
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Одуденко  

Владлен 

– художник-постановник театру і кіно (м. Київ)  

 

– за повнометражний ігровий фільм «Атлантида» 

 Номінація «Театральне мистецтво»  

Маслобойщиков 

Сергій, 

– автор інсценізації, режисер-постановник, художник-

сценограф, сценарист, графік, з.д.м. України,  

Рудюк Наталія, – театральна художниця з костюмів, сценограф, лялькар, 

з.д.м. України (м. Київ), 

Бегма Олександр – композитор, актор, автор музичного оформлення, акор-

деоніст, вокаліст, концертмейстер  

– за постановку вистави «VERBA» за мотивами драми-

феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного ака-

демічного драматичного театру імені Івана Франка (м. 

Київ) 

 

Державна премія України імені Олександра Довженка 

Ворожбит 

Наталія 

– кінорежисер, драматург, сценарист (м. Київ) – за видат-

ний внесок у розвиток українського кіномистецтва 

 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки  

за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

 – ігровий фільм «Стоп-Земля» (кінокомпанія – ТОВ 

«ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС», м. Київ). Режисер та ав-

тор сценарію – Горностай Катерина 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Ніцой Лариса – письменниця, педагог, громадський та політичний діяч 

(м. Київ) – за книгу «Незламні мураші» (Видавництво 

Марка Мельника (ФОП Мельник М. Ю.), м. Київ) 

Номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 

 – вистава «Легенда про Дракона» С. Новачука Херсонсь-

кого обласного академічного музично-драматичного те-

атру ім. М. Куліша. Режисер-постановник – Корольова 

Ірина 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Печенкін Дмитро – художник-ілюстратор – за художнє оформлення книг 

серії казок «Киці-мандрівниці» Галини Манів 

(справж. – Кірієнко Галина), (Приватне підприємство 

«Рідна мова», м. Київ) 
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Премія Кабінету Міністрів України  

імені Максима Рильського 

Номінація «За переклад українською мовою  

творів видатних зарубіжних авторів» 

Бросаліна Олена 

(псевд.  –   

Олена О’Лір) 

 

– поетеса, перекладач, літературознавець, філолог, кри-

тик, редактор (м. Київ) – за переклад з англійської на ук-

раїнську книги Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троя-

нда» (ТЗОВ – Видавництво «Астролябія», м. Львів, 

2020) 

Номінація «За переклад творів українських класиків та сучасних авторів 

мовами народів світу» 

Чистяк Дмитро, 

 

– письменник, перекладач, літературний критик, філолог 

(м. Київ), 

Лоран-Катріс 

Ніколь  

– французька письменниця, перекладач  

 

– за переклад з української на французьку збірки поезій 

П. Мовчана «Срібна кров» («Sang argenté»), (Видавниц-

тво «Лярматтан», м. Париж, Франція, 2018) 

 

Премія імені Івана Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «За кращу публікацію  

в друкованих засобах масової інформації» 

Сорока Михайло – журналіст, громадський діяч, з.ж. України (м. Київ) – за 

книгу «Блогосфера не має кордонів» 

Номінація «За кращий твір у телевізійній сфері» 

Гудима  

Анастасія, 

– продюсер,  

Дей Олена – редактор  

– за шостий випуск телепрограми «Відтінки України»: 

«Родина Бартошів. Хранителі замку "Сент-Міклош"» 

(Національна суспільна телерадіокомпанія України, м. 

Київ) 

Номінація «За кращий твір у радіомовній сфері» 

Носков  

Володимир 

– журналіст, кореспондент, автор та ведучий радіопрог-

рам, педагог (м. Харків) – за програму «Радійні історії. 

Говорить Харків!» (Українське радіо) 

Номінація «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» 

Остапа Світлана, – журналістка, медіаменеджер, з.ж. України (м. Київ),  
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Міський Вадим, – фахівець у галузі адвокації та медіа, громадський діяч 

(м. Київ), 

Розкладай Ігор – медіаюрист, публіцист (м. Київ)  

– за книгу «Суспільне мовлення в Україні: історія ство-

рення та виклики» 

 

Премія імені Богдана Хмельницького 

 (за краще висвітлення військової тематики  

у творах літератури та мистецтва) 

Номінація «Літературні твори військової тематики» 

Чернієнко Віктор – письменник, учасник російсько-української війни 

(м. Київ) – за автобіографічну книгу «Щоденник війсь-

кового лікаря» 

Номінація «Музичні твори військової тематики» 

Купрієнко В’яче-

слав 

– композитор, автор-виконавець пісень військово-патріо-

тичної тематики, письменник, перекладач (смт Бородя-

нка, Бучанський р-н, Київська обл.) – за авторську пісню 

«Онук і дід» 

Номінація «Твори театрального мистецтва військової тематики» 

Колектив ГО «Чесний театр» (м. Київ): 

Чепура Катерина, – режисер-постановник, громадський діяч, 

Спасиба  

Світлана, 

– автор вистави, поетеса, сценарист, актриса, ведуча, 

Оникієнко Олеся, – автор музики, театральний композитор, 

Сухомлин Ганна, – актриса театру та кіно, 

Афанасьєв  

Костянтин, 

– актор театру та кіно,  

Васильєва  

Ксенія, 

– актриса театру та кіно, 

Сорока Марина – актриса театру та кіно, режисер, хормейстер  

– за музично-драматичну виставу «Вона + війна»  

Номінація «Твори кіномистецтва військової тематики» 

Колектив авторів студії «12-й кадр» (м. Дніпро): 

Стрельченко 

Катерина, 

– засновниця студії «12-й кадр», сценарист, режисер, 

Давиденко  

Георгій, 

– режисер, сценарист, засновник та керівник Творчо-ви-

робничого підприємства Національної спілки кінемато-

графістів України «Просвітницьке кіно України», 

Панков Дмитро – головний оператор, режисер монтажу студії «12-й кадр» 

– за повнометражний публіцистичний документальний 

фільм «Вірю. Чекаю. Молюся» 
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Премія імені В’ячеслава Чорновола  

за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики  

Житня Людмила – письменниця, публіцист, есеїст (м. Київ) – за книгу «Чо-

рнобиль – очима жінок. Інтерв’ю з атомною катастро-

фою» (ТОВ «Видавництво "Стелла-Гранд"», м. Київ) 

 

* * *  

Премія імені Катерини Білокур 

(за визначні твори традиційного народного мистецтва) 

Борисенко  

Наталія 

– майстер декоративно-ужиткового мистецтва (художній 

текстиль), педагог (м. Київ) – за цикл творів «Безмеж-

ність синіх обріїв» (гобелен «Сині ягоди», композиції 

«Реставрація», «Синя птаха», «Синє море», «Дорога в 

сині гори») 

 

Премія імені М. В. Гоголя 

(у галузі літератури) 

Гавріш Олег – письменник-казкар (м. Дніпро) – за книгу «Казки баби 

Гавришихи»  

 

Премія імені Олеся Гончара 

(за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму,  

духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України) 

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

ська обл.) – за роман «Чужі гріхи» 

 

Премія імені М. Г. Дерегуса 

(за визначні живописні та графічні твори, що відзначаються  

високим професіоналізмом) 

Шульц Ярослава – художниця (м. Харків) – за серію творів до книги Е. Хе-

мінгуея «Старий і море» 

 

Премія імені Григорія Кочура 

(в галузі українського поетичного художнього перекладу  

та перекладознавства) 

Стріха  Максим – перекладач, письменник, науковець, громадський та по-

літичний діяч (м. Київ) – за переклад українською мо-

вою твору Дж. Чосера «Кентерберійські оповіді» (Час-

тини І–ІІ) 
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Премія імені Леся Курбаса 

(за вагомий внесок у розвиток сучасного 

театрального мистецтва України) 

Богомазов  

Дмитро 

– театральний режисер, драматург, н.а. України (м. Київ) 

– за постановку вистави «Украдене щастя» І. Франка 

Національного академічного драматичного театру імені 

Івана Франка (м. Київ) 

 

Премія імені М. В. Лисенка 

(за видатні музичні твори) 
Номінація «За видатні досягнення у професійній композиторській  

творчості» 

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

діяч, з.д.м. України (м. Ужгород, Закарпатська обл.) – за 

камерну симфонію «Ремінісценції» (для струнного ор-

кестру у чотирьох частинах) 

Номінація «За видатні досягнення у професійному виконавському  

мистецтві» 

Шпак Галина – хорова диригентка, мистецтвознавець, педагог, музи-

чно-громадський діяч (м. Одеса) – за концертні про-

грами останніх п’яти років 

Номінація «За видатні досягнення в музикознавстві» 

Грабовський  

Володимир 

– музикознавець-історик, культуролог, соціолог, філософ, 

педагог, музично-громадський діяч (м. Дрогобич, Львів-

ська обл.) – за наукові праці останніх п’яти років 

Премія імені Б. М. Лятошинського 

(за видатні досягнення у сфері  

професійної композиторської творчості) 

Станкович Євген – композитор, педагог, музично-громадський діяч, 

н.а. України, Герой України (м. Київ) – за твір «Концерт 

№ 4 для скрипки та симфонічного оркестру» 

 

Премія імені Л. М. Ревуцького 

(за досягнення молодих композиторів і виконавців  

у сфері професійного композиторського і виконавського мистецтв) 
Номінація «Композиторська творчість» 

Стук Антон – композитор, педагог (м. Київ) – за твори: «The last and 

the greatest day of oboe» для фіксованої електроніки 

(2019), Соната для флейти піколо з фортепіано (2018) 
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Номінація «Концертно-виконавське мистецтво» 

Остапович Іван – диригент, композитор (м. Львів) – за концертну про-

граму «Ukrainian "Live: Стефанія Туркевич – симфонія 

№ 1"» 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРЕМІЇ  

Літературна премія «Благовіст» 

(м. Київ) 

Номінація «Переклади» 

Синиченко  

Олекса 

– письменник-перекладач, редактор (м. Київ) – за перек-

лад з німецької книги Г. Гейне «Флорентійські ночі» 

(«Державне спеціалізоване видавництво художньої лі-

тератури "Дніпро"», м. Київ, 2020) 

Номінація «Твори для дітей» 

Леся Мовчун  

(справж.  –  

Мовчун Лариса) 

– письменниця, драматург, мовознавець, педагог (м. Київ) 

– за книгу «Панда любить мандрувати» («Видавництво 

Старого Лева», м. Львів, 2020) 

 

Всеукраїнська літературна премія імені Ірини Вільде 

(м. Львів) 

І премія – Запека Віталій – письменник, фотохудожник, учасник 

російсько-української війни (м. Полтава) – за антивоєн-

ний роман «Цуцик» (2019); 

ІІ премія – Поляков Олег – письменник, критик, журналіст 

(м. Київ) – за роман «Крижана карусель» (2019); 

ІІІ премія – Гупало Сергій – письменник, перекладач, журналіст 

(м. Ківерці, Луцький р-н, Волинська обл.) – за роман 

«Люди і трафарети» (2018) 

 

Всеукраїнська літературна премія імені Олекси Влизька 

 (м. Шпола, Черкаська обл.) 

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

«Крик дощу» 
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Всеукраїнська літературна премія імені Романа Гамади  
(м. Львів) 

Номінація «Переклад» 

Горват Богдан – перекладач, державний діяч (м. Київ) – за переклад 

українською з арабської роману палестинського пись-

менника Усами ель-Ейси «Божевільні з Вифлеєма» 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Івана Дробного  

(м. Золотоноша, Черкаська обл.) 

Номінація «Музичне мистецтво» 

Скляр Валерій – композитор, баяніст (с. Придніпровське, Золотонісь-

кий р-н, Черкаська обл.) – за музику до пісень на слова 

І. Дробного: «Образа», «Чорнобривці», «Тумани», 

«Хлопці чорноброві, наші найсвятії» 

Номінація «Поезія» 

Вербівська  

Катерина 

– поетеса, бібліотекар, художник-ілюстратор (м. Черкаси)  

– за збірку поезій «Тополине танго» 

Номінація «Проза» 

Дубінін Іван – письменник, гуморист (м. Черкаси)  – за книгу спогадів 

«Іди, синку, іди… Моя гумористична автобіографія» 

 

V Національна кінопремія України  

«Золота дзиґа» 

(за професійні досягнення у розвитку українського кіно, 

м. Київ) 

Номінація «Кращий фільм» 

 – фільм «Атлантида». Режисер – Васянович Валентин 

Номінація «Краща режисерська робота»  

(з врученням Премії ім. Ю. Г. Іллєнка) 

Васянович  

Валентин 

– кінорежисер, оператор, сценарист, продюсер (м. Київ) – 

за фільм «Атлантида» 

Номінація «Краща чоловіча роль» 

Кулініч Юрій – актор театру та кіно (м. Київ) – за роль у фільмі «Погані 

дороги». Режисер – Ворожбит Наталія 

Номінація «Краща жіноча роль» 

Кошкіна  

Марина 

 

– актриса театру та кіно, з.а. України (м. Київ) – за роль у 

фільмі «Забуті» (Україна – Швейцарія). Режисер – Они-

щенко Дар’я (Україна – Німеччина) 
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Номінація «Краща чоловіча роль другого плану»  

Колтовський Ігор – актор театру та кіно, театральний режисер, педагог 

(м. Київ) – за роль у фільмі «Погані дороги». Режисер – 

Ворожбит Наталія 

Номінація «Краща жіноча роль другого плану» 

Вороніна Оксана – актриса театру та кіно (м. Київ) – за роль у фільмі «По-

гані дороги». Режисер – Ворожбит Наталія 

Номінація «Краща операторська робота» 

Васянович  

Валентин 

– кінорежисер, оператор, сценарист, продюсер (м. Київ) – 

за фільм «Атлантида» 

Номінація «Краща робота художника-постановника» 

Одуденко  

Владлен 

– художник-постановник театру і кіно (м. Київ) – за фільм 

«Атлантида». Режисер – Васянович Валентин 

Номінація «Кращий сценарій» 

Ворожбит 

Наталія 

– кінорежисерка, драматург, сценарист (м. Київ) – за 

фільм «Погані дороги» 

Номінація «Краща музика» 

Байбаков 

Антон 

– композитор, звукорежисер (м. Київ) – за фільм «Чер-

каси». Режисер – Ященко Тимур (Україна – Польща) 

Номінація «Краща пісня» 

 – пісня «Пола-ла-ла» до анімаційного фільму «Віктор_Ро-

бот» у виконанні гурту Dakh Daughters та Софії Байба-

кової (музика – Байбаков Антон, слова – Никітюк Ма-

рися) 

Номінація «Кращий повнометражний документальний фільм» 

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

ва). Режисерка – Цілик Ірина 

Номінація «Кращий короткометражний ігровий фільм»  

(з врученням Премії ім. Ю. А. Мінзянова) 

 – фільм «Бульмастиф». Режисерка – Буковська Анастасія 

Номінація «Кращий короткометражний анімаційний фільм» 

 – фільм «Історія України за 5 хвилин». Режисер – Даниле-

нко Олександр 

Номінація «Кращий дизайн костюмів» 

Отенко Галина, 

Керо Марія 

– за фільм «Толока». Режисер – Іллєнко Михайло 
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Номінація «Кращий грим» 

Петровська  

Марія 

– за фільм «Безславні кріпаки». Режисер – Перфільєв Ро-

ман 

Номінація «Кращий звук» 

Барба Ігор,  

Петер Борис 

– за фільм «В. Сильвестров». Режисер – Буковський Сер-

гій 

Номінація «Кращий монтаж» 

Васянович 

Валентин 

– за фільм «Атлантида» 

Номінація «Кращі візуальні ефекти» 

Москаленко 

Олексій 

– за фільм «Атлантида». Режисер – Васянович Валентин 

Номінація «Кращий ігровий серіал» 

 – за серіал «Спіймати Кайдаша». Режисер – Тіменко Оле-

ксандр 

Номінація «Відкриття року» 

Ворожбит  

Наталія 

– кінорежисерка, драматург, сценарист (м. Київ) 

Премія «За внесок у розвиток українського кінематографа» 

Балаян Роман – кінорежисер, сценарист, продюсер, н.а. України  

(м. Київ) 

Премія «Найкращий доступний фільм»  

від організації людей з інвалідністю Fight for Right 

 – фільм «Забуті» (Україна – Швейцарія). Режисерка – 

Онищенко Дар’я (Україна – Німеччина) 

Приз глядацьких симпатій 

 – фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке». Режи-

сер – Костров Михайло  

* * *  

ІV Національна премія кінокритиків України  

«КІНОКОЛО» 

Номінація «Кращий повнометражний ігровий фільм» 

 – фільм «Стоп-Земля». Режисерка – Горностай Катерина 

Номінація «Кращий короткометражний ігровий фільм» 

 – фільм «Папині кросівки». Режисерка – Журба Ольга 
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Номінація «Кращий документальний фільм» 

 – фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» (Україна – Латвія 

– Німеччина – Катар). Режисерка – Горлова Аліна 

Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – анімаційний фільм «Непотрібні речі». Режисер – Лісен-

барт Дмитро 

Номінація «Відкриття року» 

 – фільм «Стоп-Земля». Режисерка – Горностай Катерина 

Номінація «Кращий режисер» 

Горностай  

Катерина 

– кінорежисерка, сценарист – за фільм «Стоп-Земля» 

Номінація «Кращий актор» 

Салій Віталій – актор театру та кіно – за роль у фільмі «Я працюю на 

цвинтарі» (Україна – Польща). Режисер – Тараненко 

Олексій 

Номінація «Краща актриса» 

Федорченко 

Марія 

– актриса – за роль у фільмі «Стоп-Земля». Режисерка – 

Горностай Катерина 

Номінація «Кращий сценарій фільму» 

Горностай  

Катерина 

– кінорежисерка, сценарист – за фільм «Стоп-Земля» 

Номінація «За досягнення» 

Буданов Денис – кінознавець, кінокритик – за цифрову архівацію націо-

нального кінопроцесу: представлення вітчизняних стрі-

чок, кінофестивалів, кінокритичних публікацій у голов-

них кінобазах мережі 

* * *  
 

ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ 

Всеукраїнська премія з музикознавства 

PRIMUS INTER PARES    
 

Корчова Олена – музикознавиця, педагог (м. Київ)  – за книгу «Музичний 

модернізм як terra cognita» (2020)     

* * *  
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Всеукраїнська літературна  

премія імені Данила Кононенка 

(Черкаська обл.) 

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

«Крик дощу» 

 

Всеукраїнська літературна премія  

імені Михайла Коцюбинського 

(м. Вінниця) 

Номінація «Науково-популярна література» 

Стебелєв Андрій – поет (м. Вінниця) – за упорядкування видання «Поділь-

ський краснослов» 

Номінація «Художня проза» 

Деркач Сергій – письменник (м. Вінниця) – за романи «Мати солдата» та 

«Дума про добровольця» 

Номінація «Поезія» 

Чорногуз  

Ярослав 

– поет, кобзар-бандурист, співак, журналіст (м. Київ) – за 

збірку сонетів «Світло кохання» 

Номінація «Дитяча література» 

Людкевич Марія – письменниця, журналіст, редактор, педагог, громадсь-

кий діяч (м. Львів) – за книгу «Де сховалась таємниця?» 

(вірші, казки, оповідання для дітей) 

 

Всеукраїнська літературна  

премія імені Анатолія Криловця 

(м. Рівне) 

Номінація «Любовна лірика» 

І премія – Наталка Фурса (справж. – Фурса Наталія) – письмен-

ниця (смт Ромодан, Миргородський р-н, Полтавсь-

ка обл.); 

ІІ премія – Кміт Ольга – письменниця, психолог (м. Тернопіль); 

ІІІ премія – Позняк Надія – поетеса, педагог (м. Суми) 

Номінація «Філософська лірика» 

І премія – Наталка Фурса (справж. – Фурса Наталія) – письмен-

ниця (смт Ромодан, Миргородський р-н, Полтав-

ська обл.); 

ІІ премія – Гук В’ячеслав – письменник, есеїст (м. Київ); 

ІІІ премія – Фарина Ігор – поет, журналіст, перекладач, критик (м. 

Шумськ, Тернопільська обл.); 
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 – Яніцька Неоніла – поетеса, журналіст, художник 

(м. Хмельницький) 

 

Премія імені М. Д. Леонтовича 

(за популяризацію творчості М. Д. Леонтовича 

у різних мистецьких напрямах, м. Вінниця) 

Номінація «Професійні композитори» 

Зубицький  

Володимир 

– композитор, диригент, баяніст, педагог, з.д.м. України 

(м. Київ) 

Номінація «Дослідники» 

Завальнюк  

Анатолій 

– музикознавець, фольклорист, педагог (м. Вінниця) 

Номінація «Професійні хорові колективи» 

 – Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди, м. Київ (генеральний директор – худож-

ній керівник – н.а. України Курач Юрій) 

Номінація «Навчальні хорові колективи  

закладів спеціалізованої мистецької освіти» 

 – Зразковий художній колектив хор «Мелодія» Школи мис-

тецтв Деснянського району міста Києва імені Миколи 

Дмитровича Леонтовича (керівник – Сварич Світлана) 

Номінація «Навчальні хорові колективи  

закладів передвищої мистецької освіти» 

 – Академічний студентський хор Івано-Франківського фахо-

вого музичного коледжу імені Дениса Січинського (керів-

ник – Миндюк Аліна) 

Номінація «Навчальні хорові колективи  

закладів вищої мистецької освіти» 

 – Хор Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової (керівник  – Шпак Галина) 

Номінація «Аматорські хорові колективи» 

 – Камерний хор CREDO ГО «Аматорське хорове об’єднання 

"Кредо"»,  м. Луцьк (керівник – Токало Катерина) 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів  

Богдана та Левка Лепких 

(м. Тернопіль) 

Дунець  

Святослав 

– головний диригент Академічного камерного хору «Бре-

віс» Тернопільської обласної філармонії, педагог, 
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з.а. України (м. Тернопіль) – за популяризацію творчо-

сті братів Богдана і Левка Лепких (твори «Чуєш, брате 

мій», «Гей, видно село…», «Час рікою пливе…» та ін.); 

Садовська  

Галина 

– літераторка, публіцист, заступник головного редактора 

газети «Вільне життя плюс» (м. Тернопіль), з.ж. України 

– за двокнижжя «Де твій берег, Україно?» (приурочене 

30-річчю Незалежності України); 

Любарська Леся – письменниця, сценарист, журналіст, педагог, культу-

рно-громадський діяч (м. Тернопіль) – за поему «І Бог 

нам Лепкого послав», збірки поезій «Був 2014 рік…» і 

«Осене моя барвиста» та популяризацію творчості Бог-

дана й Левка Лепких на концертах і зустрічах з чита-

чами; 

Якубовський  

Володимир 

– живописець, художник-лялькар, головний художник 

Тернопільського академічного обласного театру актора 

і ляльки, з.х. України (м. Тернопіль) – за художнє офор-

млення вистав «Ксеня і дванадцять місяців» В. Лісового 

та Б. Мельничука за мотивами однойменної казки Б. Ле-

пкого Тернопільського академічного обласного театру 

актора і ляльки, «Сотниківна» за однойменною повістю 

Б. Лепкого Тернопільського народного драматичного 

театру-студії «Сузір'я» і Копичинецького народного  

драматичного театру ім. Богдана  Лепкого (Чортківсь-

кий р-н, Тернопільська обл.) та ілюстрацій до збірок 

творів Б. Лепкого для дітей 

 

Премія Львова – міста літератури ЮНЕСКО 

 (м. Львів) 

Гранпрі – Сергій Осока (справж. – Нечитайло Сергій) – письмен-

ник, перекладач, журналіст, редактор (м. Полтава) – за 

майстерність короткої прози, де люди ранять і зцілюють 

одні одних, за вміння помітити і схопити словами нюа-

нси й тонкощі неміського повільного життя у згоді з 

природою та у протистоянні з нею, за зануреність в ар-

хетипи і плекання живого зв’язку поколінь у збірці но-

вел «Три лини для Марії» («Видавництво Старого 

Лева», м. Львів); 

Спеціальна  

відзнака журі 

– Шувалова Ірина – поетеса, перекладач, педагог (Укра-

їна – Велика Британія) – за відкриття вимірів минулого 

в речах і подіях повсякдення, за оживлення значень пра-

давніх символів, які незримо програмують нашу сучас-

ність, за глобальність і понадчасовість поетичного мис-

лення у збірці поезій «Каміньсадліс» («Видавництво 

Старого Лева», м. Львів) 
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Літературна премія імені Михайла Масла 

(Черкаська обл.) 

Номінація «За кращий художній твір молодого автора» 

Вівчарик Назарій – прозаїк, журналіст (м. Черкаси)  – за повість «Хата з се-

кретом» 

Номінація «За кращий художній твір» 

Тараненко  

Людмила 

– письменниця, критик, публіцист, з.п.к. України (м. Чер-

каси)  – за збірку поезій «Дзеркала осені моєї…» 

 

Всеукраїнська премія  

імені Івана Огієнка 

(м. Житомир) 
Номінація «Література» 

Жайворон  

Михайло 

– письменник, публіцист, редактор, педагог, з.ж. України 

(м. Житомир); 

Мастєрова  

Валентина 

– письменниця, журналіст, редактор (с. Красилівка, Чер-

нігівська обл.) 

Номінація «Мистецтво» 

Аксьоненко  

Наталія 

– художниця декоративно-ужиткового мистецтва, педа-

гог, з.х. України (м. Коростень, Житомирська обл.);  

 – Київський академічний ансамбль української музики 

«Дніпро»  

Номінація «Наука» 

Яременко Василь – філолог, науковець, педагог (м. Київ)  

Номінація «Освіта» 

Колянчук  

Олександр 

– історик, заступник директора Південно-Східного науко-

вого інституту в Перемишлі, член Головної ради об’єд-

нання українців у Польщі (м. Перемишль, Польща) 

Номінація «Громадська, політична та духовна діяльність» 

Кремінь Тарас – філолог, педагог, політик, громадський діяч, Уповнова-

жений із захисту державної мови (м. Київ); 

Марусик Тарас – журналіст, публіцист, перекладач, педагог, громадський 

діяч (м. Київ) 
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Літературно-мистецька премія імені Дмитра Луценка  

«Осіннє золото» 

 (м. Пирятин, Полтавська обл.) 

Номінація «Професійні діячі культури і мистецтв» 

Ковтун Владлен – поет-пісняр, журналіст, державний та громадський діяч 

(м. Київ) – за кращі літературно-мистецькі твори, що на-

слідують традиції творчості видатного поета-пісняра – 

з.д.м. України Дмитра Луценка 

Номінація «Аматорські діячі культури і мистецтв» 

 – Народний аматорський вокальний ансамбль «Мрія» Хо-

рольського базового БК (Полтавська обл.) – за кращі лі-

тературно-мистецькі твори, що наслідують традиції тво-

рчості видатного поета-пісняра – з.д.м. України Дмитра 

Луценка 

 

Всеукраїнська літературна премія  

імені Тодося Осьмачки 

(Черкаська обл.) 

Коваленко  

Валентина 

– письменниця, літературознавець, педагог, державний 

діяч (м. Черкаси) – за книгу-дослідження «Русалко з Ку-

цівських ярів» та за книгу прози «Втеча» 

 

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки 

(м. Гадяч, Полтавська обл.) 

Здор Оксана – художниця, дизайнер, педагог (м. Київ) – за ілюстрацію, 

художнє оформлення, дизайн збірників народних коли-

скових пісень (з нотними додатками і картою України) 

«Рідна колисанка» (2019) і «Рідна колисанка-2» (2020) 

та значний внесок у розвиток української книжкової 

графіки та активну освітню діяльність; 

Недовіс  

Олександр 

– письменник, редактор, педагог (с. Красна Лука, Мирго-

родський р-н, Полтавська обл.) – за збірку поезій «Бере-

гом долі» (2020) та популяризацію літератури рідного 

краю 

 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія  

імені Степана Руданського 

(м. Вінниця) 
 

І премія – Пентюк Борис – письменник, краєзнавець, громадсь-

кий діяч, священник Української православної церкви 

(м. Вінниця – с. Павлівка, Хмільницький р-н, Вінницька 
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обл.) – за книгу «Степан Руданський. Сторінки духовно-

сті»; 

ІІ премія – Пасічник Микола – поет-гуморист, філолог, педагог, 

редактор, громадський діяч (м. Липовець, Вінни-

цька обл.) – за книгу сатири і гумору «Кордебалети»; 

ІІІ премія – Красуляк Зоя – поетеса, співачка, гітаристка, компози-

тор  (с. Селище, Тиврівський р-н, Вінницька обл.) – за 

збірку гумору «Кава з пінкою» 

 

Всеукраїнська літературна премія  

імені Василя Симоненка  

(м. Черкаси) 

Номінація «За кращу першу поетичну збірку» 

Власюк Валерій – поет (м. Черкаси) – за збірку поезій «НЕ моя, НЕМО я» 

Номінація «За кращий художній твір» 

Сидоржевський 

Михайло 

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

вний редактор «Української літературної газети» 

(м. Київ) – за книгу поезій у прозі «Візерунки на перга-

менті часу»; 

Слюсаревський 

Микола 

– письменник, журналіст, психолог, педагог, з.п.о. Укра-

їни (м. Київ) – за книгу поезій «Жива мішень» 

 

Всеукраїнська премія  

імені Героя України Михайла Сікорського  

Національної спілки краєзнавців України  

(краєзнавча) 

Набок Людмила – історик, етнограф, краєзнавець, музеєзнавець (м. Пере-

яслав, Бориспільський р-н, Київська обл.); 

Кукса Надія – історик, краєзнавець, музеєзнавець, педагог, завідувач 

відділу «Суботівський історичний музей» Національ-

ного історико-культурного заповідника «Чигирин» 

(с. Суботів, Черкаська обл.);  

Арсак Михайло – історик, краєзнавець, педагог, директор Музею історії 

міста Коломиї, з.п.к. України (Івано-Франківська обл.); 

Великочий  

Володимир 

– історик, краєзнавець, педагог, декан факультету тури-

зму Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ); 

Косило Михайло – краєзнавець, педагог, голова Івано-Франківської облас-

ної організації Національної спілки краєзнавців України 

(м. Івано-Франківськ) 
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Премія імені Василя Скуратівського 

(м. Малин, Коростенський р-н, Житомирська обл.) 

Номінація «Художня література» 

Сидоржевський 

Михайло 

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

вний редактор «Української літературної газети» 

(м. Київ) – за книгу «Час фарисеїв і героїв» 

Номінація «Народознавство» 

Дмитренко 

Микола 

– етнограф, вчений-фольклорист, літературознавець, пи-

сьменник, журналіст, видавець, педагог, громадський 

діяч (м. Київ) – за книгу «Актуальна фольклористика» 

 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія імені Віктора Афанасьєва 

Ясиновська  

Людмила 

– актриса, провідний майстер сцени Київського академіч-

ного театру ляльок,  з.а. України – за вагомий внесок у 

розвиток мистецтва театру ляльок, визначні режисер-

ські досягнення, високу мистецьку досконалість актор-

ських робіт, активну і плодотворну організацію праці 

театру ляльок  

Премія імені Марії Заньковецької 

Швайківська 

Ірина, 

– актриса Національного академічного українського дра-

матичного театру імені Марії Заньковецької (м. Львів), 

н.а. України,  

Яремчук Лідія – актриса Національного академічного театру російської 

драми імені Лесі Українки (нині Національного акаде-

мічного драматичного театру імені Лесі Українки, м. 

Київ), н.а. України  

– за створення ролей високого художнього рівня, що 

стали подією в театральному мистецтві України 

Премія імені Мар’яна Крушельницького 

Гнатковський 

Олексій 

– артист драми вищої категорії Івано-Франківського наці-

онального академічного драматичного театру імені Івана 

Франка, режисер, з.а. України – за створення ролей висо-

кого художнього рівня, які стали подією в театральному 

мистецтві України 

Премія імені Федора Нірода 

Денисова Наталія – головна художниця Харківського державного академіч-

ного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва – за вагомий 
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внесок у розвиток театрального сценографічного мисте-

цтва, визначні досягнення та високу мистецьку доскона-

лість в цій галузі 

Премія імені Миколи Садовського 

Захаревич  

Михайло 

– генеральний директор – художній керівник Національ-

ного академічного драматичного театру імені Івана Фра-

нка (м. Київ), н.а. України – за вагомий внесок у справу 

національно-культурного відродження, активну і плодо-

творну організацію театральної справи 

Премія в галузі театрознавства і театральної критики 

Щукіна Юлія – театрознавиця, театральний критик, викладач Харківсь-

кого національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського – за кращі роботи в галузі те-

атрознавства і театральної критики, які здобули широ-

кий художній, науково-мистецький та громадський ре-

зонанс 

Премія «Наш Родовід» 

Маляр  

Володимир 

– актор, провідний майстер сцени Харківського держав-

ного академічного українського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка, н.а. України – за високі мистецькі 

здобутки протягом багатьох років, розвиток і збага-

чення традицій театрального мистецтва України, пере-

дачу творчого досвіду молодим митцям 

Премія за краще сценічне відтворення надбань українського народу, 

закладених в звичаях, обрядах, традиціях, фольклорі наших предків 

Баранкевич  

Галина, 

– актриса Івано-Франківського національного академіч-

ного драматичного театру імені Івана Франка, з.а. Укра-

їни, 

Буравська Надія – артистка-вокалістка Київського академічного театру 

українського фольклору «Берегиня», з.а. України 

 

* * *  
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Всеукраїнська літературна премія в галузі художнього перекладу  

імені Миколи Терещенка 

(Черкаська обл.) 

Кикоть  Валерій – письменник, перекладач, перекладознавець, публіцист,  

педагог, доцент кафедри теорії та практики перекладу 

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького – за книгу «Роберт Фрост в українських 

перекладах» 

Всеукраїнська премія імені академіка Петра Тронька 

Національної спілки краєзнавців України 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури» 

Циганенко Лілія – історикиня, педагог, професор кафедри української і 

всесвітньої історії та культури, проректор з науково-пе-

дагогічної роботи Ізмаїльського державного гуманітар-

ного університету (Одеська обл.); 

Таранець Сергій – історик, археограф, етнограф, славіст, краєзнавець,  

старший науковий співробітник Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України (м. Київ) 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність» 

Кравець  

Анатолій 

– історик, краєзнавець, педагог-методист суспільних дис-

циплін Луцького педагогічного коледжу, керівник сту-

дентського клубу «Всесвіт»; 

Габорак  

Мирослав 

– філолог, дослідник історії та культури рідного краю, 

громадський діяч, член правління Івано-Франківської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України (м. Івано-Франківськ) 

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

Гаврилюк  

Світлана 

– історикиня, педагог, завідувач кафедри музеєзнавства, 

пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльно-

сті Волинського національного університету імені Лесі 

Українки (м. Луцьк), засновниця школи пам’яткознавс-

тва на Волині 

 

Всеукраїнська літературна премія імені Василя Юхимовича 

 (м. Коростень, Житомирська обл.) 

Ярмолюк 

Микола 

– письменник, журналіст, редактор (м. Радомишль, Жито-

мирська обл.) – за роман «Жито родить на життя»; 

Сіваченко 

Сергій 

– поет, журналіст, громадський діяч (смт Хорошів, Жито-

мирська обл.) – за збірку поезій «Блаженство вибору»; 
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Кримська 

Ірина 

– поетеса, журналіст (м. Малин, Коростенський р-н, Жи-

томирська обл.) – за збірку поезій «На перехресті долі та 

Ірші»; 

Закордонець  

Леонід 

– поет (м. Ірпінь, Бучанський р-н, Київська обл.) – за збі-

рку поезій «Доторкнімося душами»; 

Шкіря Василь – письменник, журналіст (м. Іршава, Закарпатська обл.) – 

за книгу «Бітанга»; 

Морозова 

Анна 

– письменниця, журналіст, мандрівник (м. Київ) – за ро-

ман «Четвертий помічник святого Христофора»; 

Дмитренко 

Жанна 

– поетеса, педагог, державний діяч (м. Вінниця) – за збі-

рку поезій «Благословен дух творчості людської»; 

Данилюк  

Наталія 

– поетеса, педагог (смт Перегінське, Калуський р-н, 

Івано-Франківська обл.) – за збірку поезій «Непромина-

льне» 

 
 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія імені Йова Кондзелевича 
 

Щур Орися – майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (лозо- 

плетіння), педагог (м. Луцьк) – за високу професійну 

майстерність, активну творчу, педагогічну, мистецько-

громадську діяльність у сфері декоративно-приклад-

ного мистецтва та вагомий внесок у процес збереження 

нематеріальної культурної спадщини Волині 

Премія імені Степана Кривенького 
 

Зразкова  

аматорська  

вокальна студія 

«Зернятко»  

культурно-мисте-

цького центру 

«Красне» Палацу 

культури міста  

Луцька  

(керівник –  

з.а. України 

А. Опейда) 

– за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва та 

активну участь у культурно-мистецькому  житті краю 
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Премія імені Агатангела Кримського 
 

Мартинюк  

Микола 

– письменник, літературний критик, перекладач, журна-

ліст, видавець, педагог (м. Луцьк) – за переклад книги 

Волкової Броніслави «Vitr na kolenou/Вітер на колінах» 

(2019) з чеської мови, а також за інші переклади з поль-

ської, болгарської та інших мов 

Премія імені Миколи Куделі 
Бондарук Лариса – історикиня, головний спеціаліст Західного міжрегіона-

льного відділу Управління забезпечення реалізації полі-

тики національної пам’яті в регіонах Українського ін-

ституту національної пам’яті (м. Луцьк) – за подвижни-

цьку працю у дослідженні визвольного руху 1950–1960 

років, діяльності ОУН УПА, повстань українців у 

ГУЛАГу, значний особистий внесок у розвиток музей-

ної справи на Волині, збереження та популяризацію 

пам’яток української історико-культурної спадщини 

Премія імені Ігоря Стравінського 
 

Рівець Товій – скрипаль, художній керівник Академічного камерного 

оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, 

н.а. України (м. Луцьк) – за активну концертну діяль-

ність, популяризацію класичної музики, участь у куль-

турно-мистецькому житті області 

Премія імені В’ячеслава Хурсенка 
 

Фіть Тарас – соліст-вокаліст, учасник народного аматорського мис-

тецтва Павлівської територіальної громади (Володи-

мир-Волинський р-н, Волинська обл.) – за вагомий  вне-

сок у розвиток вокального мистецтва, активну концер-

тну діяльність, популяризацію класичних творів та тво-

рів сучасних авторів 

Премія імені Миколи Царенка 
 

Єфіменко Сергій – директор Волинської обласної філармонії (м. Луцьк) – 

за активну управлінську діяльність професійної музич-

ної установи області, популяризацію кращих зразків сві-

тової та української музичної спадщини  та здійснення 

музично-просвітницької діяльності серед різних соціа-

льних та вікових груп населення Волині 
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Премія імені Олександра Цинкаловського 
 

Федосєєва  

Світлана, 

 

 

– завідувач сектору обліку, паспортизації та наукових до-
сліджень адміністрації Державного історико-культур-
ного  заповідника  «Стародавній Володимир» у м. Воло-
димирі-Волинському (Волинська обл.), 

Вознюк Орися 

 

 

– науковий співробітник сектору обліку, паспортизації та 
наукових досліджень адміністрації Державного істо-
рико-культурного  заповідника  «Стародавній Володи-
мир» у м. Володимирі-Волинському (Волинська обл.)  
– за книгу «Сім вечорів з Наталією Грабарчук-Цинка-
ловською» 

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

(Чернівецька обл.) 

Чмут Олена – композиторка, викладач музично-теоретичних дисцип-

лін Чернівецького обласного фахового коледжу мис-

тецтв ім. С. Воробкевича  

Обласна премія імені Георгія Гараса  

за збереження, відродження та розвиток 

народного мистецтва Буковини 

(Чернівецька обл.) 

Петращук-Гинза 

Оксана 

– художниця декоративно-ужиткового мистецтва, педа-

гог (м. Чернівці) 

 

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія  

імені Леоніда Глібова 

Ткач Лариса – поетеса (м. Чернігів) – за книгу поезій «Мить життя»; 

Студьонова  

Людмила 

– літературознавиця, бібліотекар-бібліограф, енциклопе-

дист-краєзнавець, журналіст, публіцист, з.п.к. України 

(м. Чернігів) – за книгу «Чернігівські силуети» та акти-

вну просвітницько-краєзнавчу діяльність; 

Ролік Анатолій – прозаїк, перекладач, філолог, педагог (м. Ніжин) – за 

книгу перекладів літературознавчих статей з німецької 

мови «Микола Гоголь в німецькій науковій та художній 

літературі. Антологія»; 

Юрик  

Полян-Пилип 

– письменник, перекладач, фольклорист, журналіст 

(м. Запоріжжя) – за книгу байок «Городні дебати» та ак-

тивну громадську діяльність;   

Медвєдєв  

Максим 

– бандурист, педагог (м. Чернігів) – за активну участь у 

популяризації українських народних пісень, музичних 

творів на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки та ін-

ших митців на інструменті бандура 
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Обласна премія  

в галузі народного хорового мистецтва  

імені Федора Гощука  
(Рівненська обл.) 

Коник Олена – співачка, педагог, художній керівник Народного ама-

торського хорового колективу «Зоря» ім. В. А. Плютин-

ського, керівник Зразкового ансамблю народної пісні 

«Джерельце», солістка Народного аматорського вокаль-

ного тріо «Живиця» (с. Зоря, Рівненський р-н) 

 

Обласна премія імені Порфирія Демуцького  

у галузі аматорської художньої творчості 

 (Черкаська обл.) 

Номінація «Аматорські академічні, народні хори» 

 – Народна аматорська хорова капела ветеранів війни та 

праці Уманського міського БК ім. Ю. К. Смолича (кері-

вник – Т. Рєхтіна) 

Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм» 

 – Народний аматорський вокальний ансамбль «Поло-

нина» Уманського обласного музичного фахового коле-

джу ім. П. Д. Демуцького (керівник – А. Крочак) 

Номінація «Фольклорні колективи» 

 – Народний аматорський фольклорний колектив «Ро-

дина» Городищенського міського Палацу культури 

ім. С. С. Гулака-Артемовського (керівник – С. Скалига) 

 

Обласна премія у галузі культури  

«Духовний скарб Кіровоградщини» 

(м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, 

хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Червінська  

Антоніна 

– співачка, художній керівник Академічного театру му-

зики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної 

філармонії (м. Кропивницький), н.а. України 

Номінація «За популяризацію національної культури,  

фольклорної спадщини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Форманчук  

Анатолій 

– гармоніст, художній керівник Копенкуватського БК 

(Голованівський р-н)      
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Номінація «За вагомий внесок у збереження  

та популяризацію культурної спадщини» 

Рибалко Павло – заступник директора Кіровоградського обласного крає-

знавчого музею (м. Кропивницький) 

Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Животовська  

Валентина 

– директор Обласної універсальної наукової бібліотеки 

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

 

Обласна літературна премія  

імені Дмитра Загула 

(м. Вижниця, Чернівецька обл.) 

Косяченко Віктор – письменник, літературознавець, критик, філолог, педа-

гог, з.п.о. України (м. Чернівці) – за публікацію багатьох 

книг (дванадцять), за науково-критичне осмислення лі-

тературного процесу, багаторічну плідну громадсько-

культурну діяльність на теренах Буковини; 

Никифоряк  

Дмитро 

– літератор, публіцист, педагог, громадсько-культурний 

діяч (м. Вижниця) – за велику громадсько-культурну ді-

яльність на посадах голови Вижницького осередку Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса Шев-

ченка і заступника головного редактора журналу «Нім-

чич» (м. Вижниця), зокрема за популяризацію життя і 

творчості Дмитра Загула; 

Юрійчук Орися 
(посмертно) 

– філолог, педагог (с. Мілієве, Вижницький р-н) – за по-

пуляризацію життєтворчості Д. Загула серед учнівської 

молоді та старших мешканців поетового села й округи 

 

ПРЕМІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ГА-

ЛУЗІ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА 

Київська обласна премія в галузі народного мистецтва  

імені Петра Верни 

  
Предко Зоя – майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (худо-

жня кераміка), художник (м. Васильків, Обухівський р-

н) – за серію сервізів «Від живої природи до глини» 

Київська обласна літературна премія імені Григорія Косинки 
 

Євтушенко  
Віктор 

– письменник, поет-гуморист, громадський діяч, волон-
тер (м. Біла Церква) – за книгу «Тисяча і один жарт» 
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Київська обласна премія в галузі образотворчого мистецтва  
імені Івана Сошенка 

 
Лавренішин  
Анатолій 

– графік, художник-аніматор, режисер (м. Київ) – за ані-
маційний фільм «Віктор_Робот» 

 

* * *  

Обласна премія імені Одарки Киселиці  

за створення високохудожніх творів  

у галузі образотворчого мистецтва 

(Чернівецька обл.) 

Житарюк  

Анатолій 

– живописець, графік, скульптор, дизайнер (м. Чернівці) 

 

Обласна літературна премія Івана Козаченка 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Гаврилович Іван – поет, редактор, з.ж. України (м. Івано-Франківськ) – за 

вагомий внесок у розвиток і популяризацію української 

літератури 

 

Обласна премія імені Ніни Косарєвої 

(у галузі декоративно-ужиткового мистецтва, Хмельницька обл.) 

Єрменчук-Груч-

ман Ганна 

– художниця, майстер декоративно-ужиткового мистец-

тва (художня кераміка, декоративний розпис), педагог 

(м. Волочиськ, Хмельницький р-н); 

Елеон Надія – майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (писан-

карство, витинання, лялька-мотанка, розпис по склу, ба-

тик, вишивка, флористика), живописець, графік, педагог 

(м. Шепетівка) 

 

Премія Полтавської обласної ради 

імені І. П. Котляревського 

Номінація «Поетичний твір» 

Сипіта Олена 

(псевд.  –  

Олена  

Задорожна) 

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

рку поезій «Той, що зумів воскреснути» 
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Номінація «Театральна діяльність» 

Вітряк Тетяна – директор Полтавського академічного обласного театру 

ляльок – за високі творчі здобутки, вагомий внесок у ро-

звиток української національної театральної естетики, 

наповнення репертуару драматичними творами україн-

ських і світових класиків та сучасних авторів, збере-

ження крайових традицій лялькарського мистецтва 

Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Хоменко Наталія – провідна солістка комунального закладу «Полтавська 

обласна філармонія», н.а. України  – за визначний осо-

бистий внесок у розвиток української національної ку-

льтури, збагачення вітчизняного пісенного мистецтва, 

видатну виконавську майстерність, особливі заслуги в 

популяризації вітчизняної культурної спадщини 

Номінація «Медіапроєкт» 

Гриньова  

Марина, 

– педагог, професор Полтавського національного педаго-

гічного університету імені В. Г. Короленка, 

Оніпко  

Валентина 

– педагог,  професор Полтавського національного педаго-

гічного університету імені В. Г. Короленка  

– за вагомий внесок у збереження і розвиток національ-

ної культури України, багаторічну плідну науково-педа-

гогічну діяльність, значну просвітницьку роботу, спря-

мовану на формування у здобувачів освіти почуття пат-

ріотизму, національної свідомості, розвиток екологічної 

культури засобами вивчення флористичної спадщини 

І. П. Котляревського у вимірі «Нової української 

школи» 

 

Чернігівська обласна літературно-мистецька премія 

імені Михайла Коцюбинського 

Номінація «Поезія» 

Пилипчук Ольга – письменниця, громадський діяч (м. Кременчук, Полтав-

ська обл.) – за книги «Борзнянським шляхом», «Ангели 

в бронежилетах», «Іду в Мотронівку», «Куліш в Мотро-

нівці», «Роздуми Ганни Барвінок» 

Номінація «Проза» 

Корж Віталій – письменник, журналіст (м. Київ) – за книгу «Еківоки» 

Номінація «Народознавство» 

Ральченко Ірина – краєзнавиця, музеєзнавець, з.п.к. України (м. Чернігів) – 

за книгу «Олександр Савченко-Більський. Чернігівсь-

кий слід на паризькому Монпарнасі» 
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Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Колошин Андрій – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (художня 

обробка дерева), з.м.н.тв. України (м. Новгород-Сівер-

ський, Чернігівська обл.) – за великий внесок у відро-

дження і розвиток чернігівського традиційного народ-

ного різьбярства 

 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА,  

ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Премія імені Бориса Возницького  

(збереження культурної спадщини) 

Разінкова Лариса – за реставрацію творів мистецтва 2019–2021 років 

 

Премія імені Михайла Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 

Тихолоз Наталія – за монографію «Петро Франко. Формула долі (Життє-

пис на тлі доби)» (2021) 

 

Премія імені Святослава Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 

Перун Михайло – за науково-популярне видання «На скелі віри. Митропо-

лит Андрей Шептицький» (2019) 

 

Премія імені Філарета Колесси 

(народна творчість) 
Мишанич  

Михайло 

– за збереження та популяризацію фольклору, зокрема 

транскрипцію 114 народних творів з різних сіл Т. Шев-

ченка, виданих у книзі «Народні співи Кирилівки та Мо-

ринців» (2020) 

 

Премія імені Олени Кульчицької 

(дизайн) 

Шевчук Галина – за творчу діяльність (книжковий дизайн) 2019–2021 ро-

ків 

 

Премія імені Богдана Лепкого 

(проза) 

Кузик Володимир – за книгу новел «Двоє» (2019) 
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Премія імені Станіслава Людкевича 

(музичне мистецтво) 

Мануляк Остап 

 

– за творчі доробки  2019–2021 років 

 

Премія імені Василя Пилип’юка 

(фотомистецтво) 

Геринович Роман – за виставкові проєкти 2019–2021 років та промоцію 

українського фотомистецтва за кордоном 

 

Премія імені Бориса Романицького 

(драматургія, театральне мистецтво) 

Ібадуллаєв Едем – актор Львівського академічного театру естрадних мініа-

тюр «І люди, і ляльки» – за моновиставу «Самотність» 

за однойменним оповіданням кримськотатарського пи-

сьменника Е. Умерова (про події 1944 року). Режисери 

– Ібадуллаєв Едем, Літовченко Олена  

 

Премія імені Іларіона і Віри Свєнціцьких 

(музейна справа) 

Скоропадова  

Галина,  

Слободян Петро, 

Музика Андрій 

– за експозиційний проєкт «Музей історії Львова» 

 

Премія імені  Івана Севери 

(скульптура) 

Гоголь Василь – за досягнення у галузі монументальної та станкової ску-

льптури 2019–2021 років 

 

Премія імені Івана Труша 

(образотворче мистецтво) 

Крохмалюк  

Олександр 

– за серію живописних творів під назвою «Рідний край – 

моя Україна»  

 

Премія імені Зеновія Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 

Шульга Зеновія 

 

 

– за міжнародний етномистецький проєкт «Екологічний 

ракурс» 
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Премія імені В’ячеслава Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 

Матковський 

Іван 

– за книгу «Казимир граф Шептицький – отець Климен-

тій: польський аристократ, український ієромонах, Ек-

зарх Росії та Сибіру, Архимандрит Студитів, Праведник 

народів світу, блаженний Католицької Церкви» (2019) 

* * *  
Обласна краєзнавча премія імені Михайла Максимовича 

(Черкаська обл.) 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури» 

Чабан Анатолій – історик, педагог, громадський діяч (м. Черкаси) – за 

книгу «Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини» 

(2017); 

Михняк Микола – журналіст, краєзнавець, редактор (м. Переяслав, Борис-

пільський р-н, Київська обл.) – за книгу «Були над Дніп-

ром Трахтемирів і Монастирок: документи, спогади, сві-

тлини» (2020) 

Номінація «За особливий внесок у розвиток музеїв, що функціонують  

та перебувають у віданні підприємств, установ та організацій» 

Кривонос Надія – директор Музею історії села Красенівка імені Івана Під-

дубного (Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 

 
Обласна літературна премія імені Євгена Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Бідненко Наталія – поетеса, редактор, громадський діяч (м. Кропивниць-

кий) – за збірку поезій «Бузковий вечір» (2020) 

Номінація «Проза» 

Поліщук Кирило – письменник, перекладач, журналіст, музикант, громад-

ський діяч (м. Кропивницький) – за збірку оповідань 

«Пташиний цвинтар» (2020) 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Поліщук 

Володимир 

– прозаїк, літературознавець, краєзнавець, журналіст 

(м. Кропивницький) – за книгу «Час псевдонімів і роб-

корів» (2019) 
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Обласна літературна премія імені Катерини Мандрик-Куйбіди 

(у галузі національного державотворення  

за кращий літературний твір на патріотичну тематику,  

м. Львів) 

І премія 

 

– Остап’юк Петро  – поет, педагог, громадський діяч 

(с. Велеснів, Чортківський р-н, Тернопільська обл.) – за 

книгу «Сиві солов’ї»; 

ІІ премія – Гордон Олександр – поет, перекладач, критик, педагог 

(м. Київ) – за збірки  поезій «Тільки Бог поета зрозуміє», 

«Холодноярська мова»; 

ІІІ премія – Воловець Лев – поет, літературознавець, критик (с. Ко-

лоденці, Львівська обл.) – за книги «Нескорені духом», 

«Окрилені злети» 

Номінація «Молода надія» 

Іванова Галина – поетеса, педагог (с. Любимівка, Каховський р-н, Херсо-

нська обл.) – за збірку поезій «Радіо» 

 

Премія Полтавської обласної ради  

імені Панаса Мирного 

Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Волкова Ганна – журналістка (м. Полтава) – за творчий доробок 

Номінація «Література, літературознавство» 

Кононенко 

Марина 

(псевд.  – 

Ганна Кревська) 

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

за книгу «Монастирські сливи» 

Номінація «Мистецтво» 

Бобрищев  

Костянтин 

– журналіст, письменник, фотохудожник (м. Кобеляки, 

Полтавська обл.) – за книгу «В серці кричить війна» (фо-

тоесеї); 

Ярошенко Сергій – художник,  директор Великобагачанського Будинку 

творчості дітей та юнацтва (Полтавська обл.) – за твор-

чий доробок 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Дмитренко  

Наталія 

– майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (кили-

марство, народна іграшка), науковий співробітник Пол-

тавського художнього музею (галереї мистецтв) імені 

Миколи Ярошенка  – за творчий доробок; 

Прохорчук  

Світлана 

– майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (виши-

вка, витинання),  керівник гуртків Полтавського облас-
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ного центру національно-патріотичного виховання, ту-

ризму і краєзнавства учнівської молоді – за творчий до-

робок 

 

Обласна премія  

імені Данила Нарбута 

(Черкаська обл.) 

Номінація «За кращу роботу художнику,  

виконану у різних видах  

образотворчого та декоративного мистецтва» 

Сірий Максим – графік (м. Черкаси) – за роботу «Козак та фазан» 

Номінація «За творчість обдарованим учням  

мистецьких шкіл, гуртків та студій 

образотворчого мистецтва» 

Дмитренко Надія – учениця Черкаської дитячої художньої школи ім. Да-

нила Нарбута – за роботу «Богдан Хмельницький»; 

Виноградна Віра – учениця Народної артстудії образотворчого мистецтва  

«Глорія» – за роботу «Колискова»; 

Орел Анна – учениця Червонослобідської дитячої музичної школи  – 

за роботу «Лани рідного краю» 

 

Обласна премія  

у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства  

імені Олександра Осмьоркіна 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Кімнатний  

Анатолій 

– живописець, завідувач картинної галереї Петра Оссов-

ського «Світ і Вітчизна» – відділу Музею мистецтв Кі-

ровоградської обласної ради (м. Кропивницький) – за 

серію робіт 2000-2020 років, створену в рамках пленерів 

«Кіровоградщина очима художників» 

Номінація «Новітні спрямування» 

Мартинюк  

Наталія 

– художниця, педагог, з.х. України (м. Одеса) – за творчі 

доробки в оригінальній авторській манері виконання 

малюнку 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв» 

Творчий колектив Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради 

(м. Кропивницький): 

Ткаченко Тетяна,  – директор, 

Віжевська  

Оксана, 

– художниця, 
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Ноженко  

Валентина 

– головний зберігач фондів  

– за створення друкованого проєкту – альбому «Музей 

мистецтв. Кропивницький» 

 

Премія імені Євгена Паранюка  

Івано-Франківської обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України 

Гаврилів Іван – художник, краєзнавець (Івано-Франківська обл.); 

Карпів Йосип – краєзнавець, етнограф, фольклорист, літературний ре-

дактор (с. Клубівці, Івано-Франківська обл.); 

Курищук Василь – письменник, публіцист, краєзнавець, видавець, педагог, 

з.в. України (смт Яблунів, Косівський р-н, Івано-Фран-

ківська обл.); 

Любко Роман – поет, краєзнавець, педагог, громадський діяч (м. До-

лина,  Калуський р-н, Івано-Франківська обл.); 

Попадюк  

Мирослав 

– поет, есеїст, публіцист, літературознавець, редактор, ви-

давець, педагог, громадський діяч, голова Снятинського 

районного об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка (Івано-Франківська 

обл.) 

 

Премія за досягнення в галузі музичного мистецтва  

імені Івана Паторжинського 

(Запорізька обл.) 

Номінація «За видатні досягнення  

у професійному виконавському мистецтві» 

Небогін Ігор – 

 

артист Академічного симфонічного оркестру Запорізь-

кої обласної філармонії 

Номінація «За видатні досягнення  

у сфері професійної композиторської творчості» 

Боєва Наталія – композиторка, педагог музично-теоретичних дисциплін 

Запорізької ДМШ № 3, голова Запорізького обласного 

осередку Національної спілки композиторів України, 

з.д.м. України 

 
Обласна премія  

імені Володимира Полєка 

(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.) 

Лесів Василь, – журналіст, письменник, сценарист, редактор, з.п.к. Ук-

раїни, 

Сіреджук Петро, – історик, краєзнавець, педагог,  
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Ткачук Ярослава – мистецтвознавиця, генеральний директор Національ-

ного музею народного мистецтва Гуцульщини та По-

куття імені Й. Кобринського (м. Коломия), з.п.к. Укра-

їни  

– за вагомий внесок у справу вивчення, збереження і по-

пуляризації історико-культурної спадщини рідного 

краю Прикарпаття, особливий внесок у розвиток різних 

напрямів краєзнавчих досліджень                                     

 

Обласна премія  

імені Левка Миколайовича Ревуцького 

(у галузі музичного мистецтва, Чернігівська обл.) 

Номінація «За видатні досягнення у сфері педагогічної  

та культурно-просвітницької діяльності» 

Луцька  

Валентина 

– завідувач науково-методичного відділу Чернігівського 

обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського 

Номінація «За видатні досягнення у сфері професійного виконавства  

та композиторської творчості» 

Грицун Юлія – доцент кафедри музичного мистецтва та менеджменту 

соціокультурної діяльності Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

(м. Чернігів)   

 

Премія імені І. Ю. Рєпіна 

(Харківська обл.) 

Номінація «Скульптура» 

Одрехівський Во-

лодимир 

– скульптор, мистецтвознавець, педагог, н.х. України (м. 

Львів) – за серію скульптур 

Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

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

нер (м. Київ)  – за цикл «Мова емалі» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Мінін Роман – художник-монументаліст, графік, фотограф (м. Харків) 

– за проєкт «TRANSMONUMENTALISM» 

 

Премія Полтавської обласної ради 

імені Феодосія Рогового 

Номінація «Сучасна проза» 

Кириченко 

Любов  

– прозаїк, педагог (м. Гребінка, Полтавська обл.) – за збі-

рку новел та повістей «Нехворощ» 
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(псевд.  –  

Любов  

Пономаренко) 

Номінація «Громадська діяльність» 

Горай Олександр 

 

– протоієрей, благочинний Полтавської області, настоя-

тель храму Святого Архистратига Михаїла релігійної 

громади Харківсько-Полтавської єпархії Православної 

церкви України (м. Полтава) – за активну громадську ді-

яльність, пропаганду патріотизму 

 

Премія імені Олекси Романця  

за розвиток краєзнавства,  

збереження культурної спадщини Буковини 

(м. Чернівці) 

Коротун Ірина – архітекторка, завідувач кафедри архітектури та збере-

ження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Черні-

вецького національного університету імені Юрія Федь-

ковича, заслужений архітектор України 

 

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» 

Бабій Василь – письменник, краєзнавець, педагог, громадський діяч – 

за книгу «Божий дивосвіт»;  

Курищук Василь, – письменник, публіцист, краєзнавець, видавець, педагог, 

з.в. України,  

Струк Василь – протоієрей, настоятель храму Перенесення мощей Свя-

тителя Миколая Чудотворця Коломийської єпархії Пра-

вославної церкви України (с. Космач-Рушір, Косівський 

р-н)  

– за книгу «Духовні святині Косівщини» 

Номінація «Реставрація сакральних об’єктів» 

 – релігійна громада Свято-Троїцького кафедрального со-

бору Івано-Франківсько-Галицької єпархії Православ-

ної церкви України міста Івано-Франківська  

Номінація «Новостворені сакральні об’єкти» 

 – релігійна громада храму «Івана Хрестителя» Українсь-

кої греко-католицької церкви с. Маркова Богородчансь-

кого району Івано-Франківської області 
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Премія Полтавської обласної ради 

імені Петра Ротача 

Номінація «Історичне краєзнавство» 

Капустян Ганна – історикиня, доктор історичних наук, професор кафедри 

гуманітарних наук, культури та мистецтва Кременчуць-

кого національного університету імені Михайла Остро-

градського  – за монографію «Пам’ять 33-го кличе мо-

лодих. Сповіді свідків і слово історика»; 

Авторський колектив: 

Грибан Ганна, – краєзнавиця, засновник і директор видавництва ТОВ 

«Дивосвіт», 

Халимон  

Володимир 

– краєзнавець  

 

– за книгу «Гортаючи сторінки історії Полтавщини» 

Номінація «Літературне краєзнавство» 

Лисенко Алла – педагогиня, викладач циклової комісії загальноосвітніх 

та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського фа-

хового коледжу Національного юридичного універси-

тету імені Ярослава Мудрого  – за програми уроків та 

збірки праць з  літературного краєзнавства 

 

Обласна літературна премія імені Світочів 

(Рівненська обл.) 

Кралюк Петро – письменник, публіцист, історик, філософ, педагог (м. 

Острог, Рівненська обл.) – за книгу повістей та опові-

дань «Каган і хохлята» 

 

Премія імені Василя Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

 Номінація «Поезія»  

Томенчук Богдан – поет, педагог, громадський діяч (м. Івано-Франківськ) – 

за збірку поезій «Переступний день» 

Номінація «Проза» 

Монолатій Іван – історик, краєзнавець, політолог, педагог (м. Івано-Фра-

нківськ) – за книгу «Від Донецька до Перемишля. Як су-

часна література "пам’ятає" українські міста» 

Номінація «Документальна і науково-критична література  

(естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство,  

художня публіцистика, критика, мемуаристика)» 

Любчик Ігор – історик, педагог (м. Івано-Франківськ) – за книгу «Лем-

ківські долі: трагізм і пам’ять поколінь» 
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Сумська обласна літературно-краєзнавчо-мистецька премія 

Номінація «Журналістика» 

Вертіль  

Олександр 

– письменник, перекладач, журналіст, власний кореспон-

дент всеукраїнської газети «Урядовий кур’єр», голова 

Сумської організації НСПУ, з.ж. України – за багаторі-

чну, плідну та багатогранну працю в галузі журналіс-

тики, спрямовану на висвітлення актуальних питань 

життєдіяльності Сумщини 

Номінація «Культура і народна творчість» 

Коздровська  

Валентина 

– майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (вити-

нання, писанкарство), педагог, з.м.н.тв. України – за ви-

соку майстерність, популяризацію, розвиток та збере-

ження традиційного народного мистецтва України 

Номінація «Мистецтво» 

Гапоченко Іван – живописець, графік, голова Сумської обласної організа-

ції НСХУ, з.х. України – за високий професіоналізм, 

особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва; 

Козупиця Валерій – співак, композитор, з.д.м. України – за високий профе-

сіоналізм, особистий внесок у розвиток музичного мис-

тецтва 

Номінація «Краєзнавство» 

Дегтярьов Сергій – історик, педагог, завідувач кафедри історії Сумського 

державного університету – за значний внесок у розвиток 

краєзнавства Сумщини, популяризацію історії рідного 

краю 

 

Обласна мистецька премія імені Сіді Таль  

за створення творчих акторських робіт, концертних програм,  

спрямованих на утвердження ідей добра, злагоди  

та взаєморозуміння  

(Чернівецька обл.) 

Зайцева-Чебан 

Богдана 

– солістка-вокалістка (сопрано) Чернівецької обласної фі-

лармонії ім. Д. Гнатюка 

 

Обласна літературно-мистецька премія  

імені Лесі Українки 

(у рамках Міжнародного свята літератури і мистецтв  

«Лесині джерела», 

 м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.) 

Номінація «Література» 

Кухарчук Петро – письменник, педагог, громадський діяч (м. Житомир); 
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(псевд.   – 

Ладо Орій) 

Пономаренко  

Марія 

– письменниця, журналіст (м. Житомир) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Радецький  

Валерій 

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

Номінація «Музична культура та виконавська майстерність» 

Юшкевич Надія – голова Благодійного фонду «Надія є», громадський діяч 

(м. Житомир)  

Номінація «Дослідження і пропаганда творчої спадщини  

Лесі Українки» 

Радиця Микола – поет, журналіст, громадський діяч, меценат (м. Неті-

шин, Хмельницька обл.) 

 

Обласна літературна премія імені Миколи Федунця  

за кращу поетичну збірку 

(Хмельницька обл.) 

Мачківський 

Микола 

(посмертно) 

– письменник (м. Хмельницький) – за збірку поезій «Пі-

зня молодість» 

 

Обласна літературна премія імені Пауля Целана  

за новаторство, оригінальність в сучасній поезії, 

популяризацію кращих зразків літератури 

(Чернівецька обл.) 

Лазарук  

Мирослав  

– письменник, драматург, есеїст, видавець, головний ре-

дактор громадсько-політичного літературно-мистець-

кого і науково-освітнього всеукраїнського часопису 

«Буковинський журнал», директор Чернівецького обла-

сного меморіального музею Володимира Івасюка 

 

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 

Матвіюк Кузьма, – публіцист, журналіст, репресований радянською вла-

дою за проукраїнські погляди, громадський діяч 

(м. Хмельницький),  

Семенків Інна – викладач циклової комісії «Видовищно-театралізовані 

заходи» Кам’янець-Подільського коледжу культури і 

мистецтв  
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– за вагому подвижницьку діяльність, спрямовану на 

відродження духовності, розвиток національної куль-

тури, активну популяризацію творчої спадщини Вели-

кого Кобзаря 

 

Обласна премія імені Назарія Яремчука 

за творчі досягнення молодих естрадних виконавців, 

розвиток та популяризацію української естрадної пісні 

(Чернівецька обл.) 

Калинич (Іпатій) 

Євгенія 

 

– виконавиця сучасної естрадної пісні, спеціаліст відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Берегометської сели-

щної ради (Вижницький р-н) 

 

Літературна премія імені Юрія Яновського   

(смт Компаніївка, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Андрусяк Іван – письменник, літературний критик, перекладач (м. Бере-

зань, Броварський р-н, Київська обл.) – за збірку поезій 

«Чорний лелека» 

Номінація «Мала проза» 

Мельник Галина – письменниця (м. Івано-Франківськ) – за цикл новел «Ба-

чити» 

Номінація «Романи, повісті» 

Заохочувальна 

відзнака 

– Шкіря Василь – письменник, журналіст (м. Іршава, За-

карпатська обл.) – за книгу «Бітанга» 

 

 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

 

Міська премія імені Самійла Величка 

(м. Полтава) 

Номінація «Дослідження в царині історії України» 

Бовгиря Андрій – історик, старший науковий співробітник відділу україн-

ської історіографії Інституту історії України НАН Укра-

їни (м. Київ) 

Номінація «Дослідження в царині історії Полтавщини» 

Шерстюк  

В’ячеслав 

– директор Центру охорони та досліджень пам’яток архе-

ології Полтавської обласної ради (м. Полтава) 
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Номінація «Відображення національної історії  

у засобах масової інформації» 

Сулименко  

Володимир 

– журналіст, кореспондент відділу «Новини» приватного 

підприємства «Полтавський вісник» (м. Полтава) 

Номінація «За збереження історико-культурної спадщини  

Полтавського краю» 

Панков Дмитро – кінооператор-постановник, режисер монтажу 

Номінація «За сприяння розвитку Державному історико-культурному 

заповіднику "Поле Полтавської битви"» 

Макаренко  

Сергій 

– науковий співробітник Державного історико-культур-

ного заповідника «Поле Полтавської битви» (м. Пол-

тава) 

Номінація «Відображення історії України в художній літературі» 

Гринь Надія – поетеса (м. Полтава) 

Номінація «Відображення доленосних подій у творах мистецтва» 

Самойленко 

Юрій 

– живописець, графік, доцент кафедри образотворчого 

мистецтва Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка, голова Полтавської 

обласної організації НСХУ, з.д.м. України 

 

Літературна премія імені Ярослава Дорошенка 

 (м. Івано-Франківськ) 

Номінація «За збірку сонетів» 

Мідянка Петро – поет, філолог, педагог (с. Широкий Луг, Тячівсь- 

кий р-н, Закарпатська обл.) – за збірку сонетів «Сонета-

рій» 

Номінація «За цикл сонетів» 

Косенко  

Олександр 

– поет (м. Кропивницький) – за цикл сонетів «Не без іронії 

та сарказму» 

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

Клапчук Богдан, – поет-пісняр, громадський діяч, з.п.к. України (м. Коло-

мия, Івано-Франківська обл.), 

Боднаренко  

Євген 

– композитор (м. Коломия, Івано-Франківська обл.)  

 

– за співані сонети «Я чекаю тебе» та «До тебе поспішаю 

я» 
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Мистецька премія «Київ» 
 

Премія імені Івана Миколайчука 

 (у галузі кіномистецтва)  

Ширман Роман, – кінорежисер, сценарист, 

Случевський  

Семен, 

 

– сценарист, 

Степанов  

Олексій 

– кінооператор-постановник  

 

– за документальний фільм «Базиль» (2019) 

 

Премія імені Артемія Веделя 

 (у галузі музичної композиції)  

Загайкевич Алла – композиторка, педагог – за музику до фільмів «Штур-

мові ночі» (2019), «Людина з Арану» (2020) та музику 

до мультимедійної інсталяції «Кіра Кіраліна» (2020) 

 

Премія імені Амвросія Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 

Жураківська 

Олеся 

– актриса Київського академічного театру драми і комедії 

на лівому березі Дніпра, з.а. України – за ролі у виста-

вах: «Розлучник» за мотивами однойменної п’єси 

І. Сапдару (2018), «Схід-Захід» за п’єсами, написаними 

підлітками у рамках проєкту  «Class Act: Схід-Захід», 

(2018) та моновиставі «Усі найкращі речі» за п’єсою 

«Every brilliant thing» Д. Макміллана (2020) 

 

Премія імені Сергія Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 

Криволап Ганна – художниця-живописець, педагог – за серію живописних 

творів «Столиці світу» (2018–2020) 

 

Премія імені Анатолія Москаленка 

(у галузі журналістики) 

Прокопчук  

Станіслав 

– журналіст, з.ж. України – за книгу «На перехресті сто-

літь. У пошуках прозріння» (2019) 
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Премія імені Сергія Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 

Музиченко  

Тетяна 

– майстриня декоративно-ужиткового мистецтва (худо-

жня кераміка), педагог – за серію творів «Традиційні та-

релі Київщини» (2018–2019) 

 

Премія імені Павла Вірського 
 (у галузі хореографічного мистецтва)   

Шкоріненко  

Валерій 

– хореограф, балетмейстер-постановник, мистецтвозна-

вець, педагог, з.д.м. України – за хореографічну поста-

новку «Сиртакі» (2019) 

 

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

Резницький Марк – композитор, джазмен, головний диригент оркестру На-

ціонального цирку України, н.а. України – за постаново-

чно-музичну складову циркових вистав та новаторський 

підхід використання джазового оркестру в циркових ви-

ставах: «Маятник часу» (2019), «Мандри Задзеркаллям» 

(2019), «Африка» (2020), «День народження. Свято ци-

рку» (2020), «Еколібрум» (2020), «Дива Різдва» (2020) 

 

* * *  
 

Міська мистецька премія імені Георгія Косміаді 

(у галузі образотворчого мистецтва, м. Рівне) 
 

Гвоздинський  

Віктор 

 

 

– живописець, графік, громадський діяч, голова комітету 

з культури, мистецтва і духовності Громадської коорди-

наційної ради Рівненської області (м. Рівне) – за видатні 

твори, що відзначаються високим професіоналізмом, 

глибоким розкриттям змісту та образів, якістю та майс-

терністю виконання 

 

Коломийська міська літературна премія  

імені Тараса Мельничука 

(Івано-Франківська обл.) 

Монолатій Іван – історик, краєзнавець, політолог, педагог (м. Івано-Фра-

нківськ) – за книгу «Документи тожсамости»; 

Довганюк Ігор – письменник, педагог, громадський діяч (м. Коломия) – 

за книгу «Наш спаситель. Чекаємо» 
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Міська літературна премія імені Уласа Самчука 

 (м. Рівне)  

Ірванець  

Олександр 

– письменник, драматург, перекладач – за збірку п’єс 

«Три плюс два» 

 

Міська премія імені Петра Скунця 

(м. Ужгород) 

Номінація «Альбомне видання» 

Приймич Леся – художниця, педагог (м. Ужгород) – за альбомне видання 

«Живопис» 

Номінація «Краєзнавча література» 

Філіп Людвиг – історик, краєзнавець, письменник, публіцист, релігієз-

навець (м. Ужгород) – за книгу «Ungvár-Užhorod-Ужго-

род. Рідне місто моє» 

Номінація «Художня література» 

Кузан Василь 

 

 

 

– письменник, літературознавець, редактор, журналіст, 

педагог, громадський діяч, голова Закарпатської облас-

ної організації НСПУ (с. Довге, Хустський р-н, Закар-

патська обл.) – за книгу віршів «Три по сто» (молоді і 

витримані вірші) 

 

Міська премія імені Івана Франка  

в галузі літератури і журналістики 

(м. Івано-Франківськ) 

Номінація «Література» 

Монолатій Іван – історик, краєзнавець, політолог, педагог (м. Івано-Фра-

нківськ) – за книгу «Переможене горе. Мнемонічні фі-

гури (без)державної літератури»  

 

Міська премія імені Богдана Хмельницького  

(у галузі історії, культури і мистецтва, м. Хмельницький) 

Номінація «Літературна діяльність, популяризація української мови» 

Саліпа Ольга – письменниця, журналіст (м. Хмельницький) – за попу-

ляризацію української мови та літератури, романи 

«Оля», «Будинок на Аптекарській», «Зламані речі» та лі-

тературно-художнє видання «Теплі історії про справ-

жнє. Як бути щасливим попри все» 
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Номінація «Журналістика» 

Дуднік Ірина – журналістка, редактор інтернет-ресурсу «Є» (м. Хмель-

ницький) – за високу професійну майстерність та вагомі 

здобутки у медіасфері 

Номінація «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» 

Томчишин  

Андрій 

– художник, старший викладач Хмельницької художньої 

школи – за високу професійну майстерність, активну ви-

ставкову діяльність, особистий внесок у розвиток та по-

пуляризацію образотворчого та декоративно-ужитко-

вого мистецтва 

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор» 

Севак Аліна – старший викладач класу вокально-хорових дисциплін 

Хмельницької  школи мистецтв «Райдуга», керівник 

Зразкового хору «Райдуга»  – за високу професійну май-

стерність, вагомий особистий внесок у розвиток та по-

пуляризацію музичного мистецтва  у місті Хмельниць-

кому 

Номінація «Хореографія» 

Колектив  

Народного  

аматорського  

ансамблю  

народного танцю 

«Веселка»  

Хмельницького 

міського БК  

(керівник –  

В. Петрина) 

– за активну концертну діяльність, високу виконавську 

майстерність, вагомий внесок у розвиток та популяриза-

цію народного хореографічного мистецтва у місті Хме-

льницькому 

Номінація «Режисура та театральне мистецтво» 

Павловський  

Володимир 

– головний режисер театру-студії «Без меж» Центру наці-

онального виховання учнівської молоді (м. Хмельниць-

кий) – за високу професійну майстерність, творчу діяль-

ність, значний особистий внесок  у розвиток театраль-

ного мистецтва у місті Хмельницькому 

 

Міська премія  

імені Миколи Ярошенка 

 (м. Полтава)  

Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис» 

Колесников  

Володимир 

– живописець, графік, художник-монументаліст, педагог, 

н.х. України (м. Київ) 
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Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка» 

Попенко  

Володимир 

– графік, плакатист, карикатурист (м. Полтава) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура» 

Білокінь Дмитро – майстер декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

графік, живописець (м. Полтава) 

Номінація «Громадська діяльність.  

Організація і проведення мистецьких акцій» 

Левадний  

Олександр 

– художник, майстер декоративно-ужиткового мистецтва 

(ткацтво), дизайнер, педагог, старший науковий співро-

бітник Полтавського краєзнавчого музею імені  

В. Кричевського, автор низки інноваційних артпроєктів, 

автор дизайн-проєкту великої виставкової зали Полтав-

ського художнього музею (галереї мистецтв) імені 

М. Ярошенка, н.х. України 

Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва» 

Ольховська  

Людмила 

– провідний науковий співробітник Полтавського літера-

турно-меморіального музею В. Г. Короленка, автор 

книги «Я любив малювати… Володимир Короленко» 

Номінація «Сприяння розвитку музею та поповнення колекції 

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

Пілюгін Євген – художник, педагог, голова Полтавського обласного осе-

редку Національної спілки майстрів народного мистец-

тва України (у дар від якого музей отримав 11 експона-

тів, серед яких гобелени, картини та унікальні інструме-

нти решетилівських майстрів килиму ХІХ століття), 

з.м.н.тв. України 

Номінація «Дебют року. Кращий із створених молодим художником,  

вперше оприлюднений твір образотворчого мистецтва» 

Домненко Тетяна – художниця, автор персональної виставки «Маніфест», 

проведеної у 2021 році в Полтавському художньому му-

зеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ,  

ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

Премія професора Андрія Бокотея  

 (для молодих художників-склярів, м. Львів) 

І премія – Парщик Наталія (м. Львів) – за композицію «Безго-

лосся» 
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ІІ премія – Галишин Юлія (м. Львів) – за композицію «Приховані 

наміри» 

ІІІ премія – Ломоносов Богдан (м. Львів) – за композицію «Сіль» 

 

Премія імені Георгія Ґонґадзе 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи  

та інтернет-виданням «Українська правда») 

Барчук  

Мирослава 

– журналістка та телеведуча (м. Київ)  

 

Літературна премія імені Юрія Горліса-Горського 

(заснована президентом Історичного клубу  

«Холодний Яр» Романом Ковалем,  

головним редактором газети «Козацький край» Олегом Островським  

та редакцією газети «Незборима нація») 

Букет Євген – журналіст, публіцист, краєзнавець, громадський та по-

літичний діяч, головний редактор газети «Культура і 

життя» (м. Київ) – за серію книг про Національно-виз-

вольне повстання 1768 – 1770 років: «Іван Бондаренко – 

останній полковник Коліївщини» (2014), «Швачка – фе-

нікс українського духу» (2016), «Коліївщина. Право на 

повстання» (2020), «Семен Неживий – лицар Холодного 

Яру» (2020), за вагомий особистий внесок у відро-

дження історичної пам’яті та духовності, утвердження 

національних цінностей у житті українського народу та 

з нагоди 30-ліття відновлення Самостійної України і 40-

ліття від дня народження 

 

Премія імені Галшки Гулевичівни- 

(заснована Міжнародною літературно-мистецькою академією України   

та ГО «Чумацький віз», м. Луцьк) 
Шевчук Валерій – прозаїк (м. Київ) – за двотомник «Козацька держава як 

ідея в системі суспільно-політичного мислення  

XVI–XVIII століть»; 

Барка 

Василь 

(посмертно) 

– український письменник, есеїст, літературознавець, пе-

рекладач (США) – за видатну творчу діяльність, активну 

популяризацію української літератури в світі; 

Ігор Костецький  

(справж.–  
Мерзляков Ігор, 
посмертно) 

– український письменник, перекладач, критик, режисер, 

видавець (Німеччина) – за видатну творчу діяльність, 

активну популяризацію української літератури в світі; 

Базилевський  

Володимир 

– поет, публіцист, літературний критик, перекладач 

(м. Київ) – за книгу «Талант і талан»; 
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Шовкошитний 

Володимир 

– письменник, публіцист, видавець, державний та громад-

ський діяч (м. Київ) – за збірку поезій «Якщо ім’я тобі 

людина»; 

Савчин Ярослав – письменник, перекладач, журналіст, художник, фото-

художник (м. Долина, Івано-Франківська обл.) – за жи-

вописне оспівування краси і неповторності рідного 

краю та України; 

Будлянський  

Микола 

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

(м. Чернігів) – за значну творчу діяльність на благо Ук-

раїни 

 
Літературна премія імені Джозефа Конрада-Коженьовського  

(заснована Польським Інститутом у Києві) 

Амеліна Вікторія – письменниця, громадський діяч (м. Львів)  

 

Літературна премія імені Івана Корсака 

 (заснована родиною письменника та видавництвом «Ярославів Вал»,  

 м. Луцьк) 

Мензатюк Зірка – письменниця, казкарка, журналіст (м. Київ) – за повість 

для підлітків «Як я руйнувала імперію» 

 

Премія імені Джеймса Мейса  

за кращу роботу в галузі журналістики 

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

Цаплієнко  

Андрій 

– журналіст, військовий кореспондент, автор телепрог-

рам, сценарист, режисер та ведучий, письменник,  

з.ж. України (м. Київ) – за громадянську позицію у га-

лузі публіцистики 

 
Літературна премія імені Дмитра Нитченка 

 (заснована Лігою українських меценатів  

та родиною мецената й письменника) 

Соловйова Віра, – директор ТОВ «Видавництво "Кліо"» (м. Київ),  

Олійник Юлія – директор ТОВ «Темпора» (м. Київ)  

– за оборону українського друкованого слова, подвиж-

ницькі діяння в ім’я нашої мови 
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Незалежна театральна премія  

імені В’ячеслава Панченка 

(м. Харків) 

Номінація «Яскравий адміністратор» 

Бичко Сергій – актор, з.п.к. України – за вагомий внесок у розвиток ку-

льтури та мистецтва, високий професіоналізм, підтри-

мку та збереження театральних традицій 

Номінація «Ветеран сцени» 

Рубинський  

Олексій 

(посмертно) 

– актор, режисер, драматург, театральний діяч, художник-

графік, провідний майстер сцени Харківського держав-

ного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, 

н.а. України – за вагомий внесок у розвиток театраль-

ного мистецтва, вірність традиціям та багаторічну сум-

лінну працю на театральній ниві 

Номінація «Театральна подія сезону» 

 – Харківський національний академічний театр опери та 

балету імені М. В. Лисенка – за постановку балету «Спа-

ртак» на музику А. Хачатуряна (лібрето, хореографія, 

постановка – Ковтун Георгій) 

Номінація «Актор року» 

Кочергін Артем – артист-вокаліст Харківського академічного театру му-

зичної комедії – за створення образу Труффальдіно у ви-

ставі «Труффальдіно з Бергамо» за мотивами п’єси 

«Слуга двох панів» К. Гольдоні на музику О. Колкера 

(режисер – Драч Олександр) 

Номінація «Кращий працівник закулісся» 

Тихомирова  

Тетяна 

– начальник гримерного цеху Харківського театру для ді-

тей та юнацтва 

Номінація «Яскравий дебют» 

Коваль  

Олександр 

– артист Харківського державного академічного театру 

ляльок ім. В. А. Афанасьєва – за режисерський дебют – 

виставу «Раз-два-три-чотири-п’ять – Вінні-Пух йде шу-

кати» за казкою А. Мілна «Вінні-Пух та його друзі» 

Номінація «Вибір партнерів Премії» 

Чернікін Олексій – головний хормейстер Харківського національного ака-

демічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка, 

з.д.м. України – за роботу з хором над балетом «Спар-

так» на музику А. Хачатуряна (лібрето, хореографія, по-

становка – Ковтун Георгій) 
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Премія імені Василя Стуса 

(заснована Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції) 

Возняк Тарас – культуролог, політолог, головний редактор і засновник 

незалежного культурологічного журналу «Ї» (м. Львів), 

генеральний директор Львівської національної галереї 

мистецтв імені Б. Г. Возницького  – за особливий внесок 

в українську культуру та стійкість громадянської пози-

ції 

 

Премія імені Юрія Шевельова 

 (заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

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

та Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 

Бондар Андрій – письменник, публіцист, есеїст, літературознавець, пере-

кладач (м. Київ) – за збірку есеїв «Ласощі для Медора» 

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

Спеціальна  

відзнака  

Капітули 

«Амбасадор  

української  

есеїстики у світі» 

– Рябчук Микола – письменник, публіцист, перекладач, 

журналіст (м. Київ) – за книгу «Лексикон націоналіста 

та інші есеї» («Видавництво Старого Лева», м. Львів); 

Спеціальна  

відзнака 

Капітули  

«За відданість 

правам людини  

й мужність  

письма» 

– Асєєв Станіслав (псевд. – Станіслав Васін) – письмен-

ник, журналіст, блогер (м. Київ) – за книгу «"Світлий 

Шлях": історія одного концтабору» («Видавництво Ста-

рого Лева», м. Львів) 

 

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» 

alyona alyona – репспівачка, авторка пісень 

Номінація «Кращий попгурт» 

 – музичний гурт Tvorchi 
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Номінація «Кращий рокгурт» 

 – музичний рокгурт The Hardkiss 

Номінація «Краща пісня року» 

Артем Пивоваров – за пісню «Дежавю» 

Номінація «Краща пісня іншою мовою» 

Вєрка Сердючка – за пісню «Make It Rain Champagne» 

Номінація «Кращий дует» 

Тіна Кароль  

та  

Юлія Саніна 

– з піснею «Вільна» 

Номінація «Кращий альбом» 

Музичний гурт 

Tvorchi 

– за музичний альбом «13 Waves» 

Номінація «Кращий відеокліп» 

Музичний гурт 

ТНМК  

– за відеокліп на пісню «Історія України за 5 хвилин» (ре-

жисер – Сашко Даниленко) 

Номінація «Відкриття року» 

Lida Lee – співачка 

Номінація «Краще концертне шоу» 

Музичний  

рокгурт  

The Hardkiss 

– «The HARDKISS. Акустика» 

Номінація «Кращий естрадний хіт» 

Олег Кензов – за пісню «По кайфу» 

Номінація «Кращий електронний хіт» 

Музичний гурт 

Tvorchi 

– за пісню «Bonfire» 

Номінація «Кращий хіп-хоп хіт» 

alyona alyona & 

KALUSH 

– за пісню «Гори» 

Номінація «Інший формат» 

 – музичний етногурт «ДахаБраха» 

Номінація «Краща пісня до фільму» 

Тіна Кароль  

та 

Юлія Саніна 

– за пісню «Вільна» у фільмі «Віддана» (режисер – Сиво-

лап Христина) 
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Номінація «Кращий менеджмент артиста» 

 – Монатік Ірина, компанія MONATIK Corporation 

(м. Київ) – MONATIK 

 – Кір’янов Єгор – музичний рокгурт The Hardkiss 

Спеціальна нагорода «За особливі досягнення у музиці» 

Тіна Кароль  – співачка, актриса, телеведуча, громадська діячка, 

н.а. України 

 

ПРЕМІЇ  

ЗА ПІДСУМКАМИ 2020 РОКУ, 

ОПРИЛЮДНЕНІ У 2021 ТА 2022 РОКАХ 

 

МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка  

 (м. Київ) 

Номінація «Проза» 

Бурмек-Дюрі  

Микола 

– письменник (с. Великі Ком’яти, Берегівський р-н, Зака-

рпатська обл.) – за роман «Щоденник молодого рома-

мандрівника» 

Номінація «Поезія» 

Гєник Бєляков 

(справж. – 

Бєляков  

Геннадій) 

– поет, перекладач (м. Київ) – за збірку поезій «Так чи ін-

акше» 

  

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

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» 

Корбут Мар’ян – директор товариства «Марганець Туристичний» (Дніп-

ропетровська обл.); 
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Швець  

Владислава 

– менеджер Міжнародного художнього симпозіуму-пле-

неру осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень» 

(Черкаська обл.) 

 

* * *  
Премія ім. М. Лисенка 

 (за видатні музичні твори) 

Номінація «За видатні досягнення  

у професійній композиторській творчості» 

Алексійчук Ірина – композиторка, піаніст, органіст, педагог, доцент кафе-

дри композиції Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського, з.д.м. України (м. Київ)  

Номінація «За видатні досягнення в музикознавстві» 

Степанченко  

Галина 

– мистецтвознавиця, доктор філософії з мистецтва, педа-

гог, заступник голови Київської організації Національ-

ної спілки композиторів України, з.д.м. України 

(м. Київ)  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРЕМІЇ  

ПРЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  

МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ 

«За видатні досягнення у розвитку української музичної культури»  

 (м. Київ) 

Єчкалова Лідія – викладач-методист Музичної школи № 8 (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.)   

 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА  

 

Обласна премія імені Федора Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Проза» 

Ходанич (Повх)  

Лідія 

– письменниця, літературознавець, педагог – за книгу 

«Крапля меду» 
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Номінація «Поезія» 

Шип Георгій – байкар, гуморист, поет-пісняр, філолог, педагог, гро-

мадсько-культурний діяч – за книгу «Каламбури діда 

Юри» 

Номінація «Драматургія» 

Гаврош 

Олександр 

– письменник, драматург, журналіст – за п’єсу «Останнє 

танго у Хусті» у книзі «Нескорена Карпатська Україна» 

Номінація «Література для дітей» 

Кешеля Дмитро – письменник, драматург, сценарист, з.ж. України – за 

книгу «Весільна феєрія» 

Номінація «Літературознавча праця» 

Кузан Василь – письменник, літературознавець, редактор, журналіст, 

педагог, громадський діяч, голова Закарпатської облас-

ної організації НСПУ – за книгу «Це має значення» 

Номінація «Художній переклад» 

Мотрук Віктор – перекладач, педагог, доцент кафедри полікультурної 

освіти та перекладу факультету історії та міжнародних 

відносин Ужгородського національного університету – 

за переклад з французької на українську книги Т. Готьє 

«Ніч, дарована Клеопатрою» 

 
Обласна премія імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Шелевицький 

Юрій 

– живописець, педагог – за твір «Вівчарі» 

      

Номінація «Графіка» 

Корж-Радько  

Людмила 

– художниця-монументалістка, живописець, графік, педа-

гог, з.х. України – за твори «Надвечір’я», «Прохолода» 

Номінація «Скульптура» 

Матл Петро – скульптор-монументаліст, педагог – за скульптурний 

твір «Святий Мартин» 

Номінація «Мистецтвознавча праця» 

Небесник Іван – мистецтвознавець, педагог, завідувач кафедри дизайну 

Закарпатської академії мистецтв (м. Ужгород), з.п.о. Ук-

раїни – за монографію «Графічне мистецтво Закарпаття. 

Друга половина XX століття» 
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Номінація «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Попова Наталія – художниця-керамістка, графік, фотограф, викладач За-

карпатської академії мистецтв (м. Ужгород) – за 

об’ємно-просторову пластику «Ріка з ножів» 

 
Обласна премія імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 

Номінація «Режисерсько-постановча група» 

Режисерсько-постановча група Мукачівського драматичного театру: 

Тищук Євген, – інсценізація, постановка, музичне оформлення, 

Чопей Марина, – сценографія, костюми, 

Суховірська 

Тетяна 

– хореографія  

 

– за драму-комікс «Полліанна» за однойменним рома-

ном Е. Портер  

Номінація «Актрисі – за краще втілення сценічного образу» 

Приходько Лілія – актриса Мукачівського драматичного театру – за роль 

тітоньки Полі у драмі-коміксі «Полліанна» за одноймен-

ним романом Е. Портер 

Номінація «Актору – за краще втілення сценічного образу» 

Карпенко  

Микола 

– актор Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок (м. Ужгород) – за ролі козака Василя, Хоми 

Прута, коваля Вакули у виставі «Вечори на хуторі, або 

Билиці про вічне» за мотивами повістей М. Гоголя 

Номінація «Актору – за краще втілення сценічного образу 

у виставі для дітей» 

Проданюк Павло – актор Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок (м. Ужгород) – за ролі Хлопчика, Ангела, Розуму 

у виставі «Казка про лад» за мотивами української на-

родної казки 

Номінація «Критик-театрознавець» 

Андрійцьо  

Василь, 

– автор, мистецтвознавець, завідувач кафедри Ужгород-

ського інституту культури і мистецтв, з.п.к. України, 

Микулець  

Михайло, 

– співавтор, викладач-методист циклової комісії сценіч-

ного мистецтва та видовищно-театралізованих заходів 

Ужгородського інституту культури і мистецтв,  

Снітар Василь, – співавтор, директор – художній керівник Закарпатсь-

кого обласного театру драми та комедії (м. Хуст), 

Чепелюк Олеся – співавтор, керівник літературно-драматургічної час-

тини Закарпатського обласного театру драми та комедії 

(м. Хуст)  
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– за книгу «Хуст – столиця Карпатської України – місто 

театральне» (Літопис. Традиції. Перспективи) 

Обласна премія імені Клари Балог 

(у  галузі  хореографічного  мистецтва) 

Номінація «Балетмейстер» 

Сачко Михайло – керівник Народного аматорського ансамблю танцю 

«Джерела» Ужгородського міського центру дозвілля – 

будинку культури, з.п.к. України  

Номінація «Хореографічний колектив» 

 – Народний аматорський хореографічний ансамбль на-

родного танцю «Ритм» БК с. Есень Ужгородського рай-

ону (керівник – Т. Сабов) 

 
Обласна премія імені Дезидерія Задора 

(у галузі музичного та виконавського мистецтва) 

Номінація «Художній колектив» 

Хор  

Мукачівської  

хорової школи 

хлопчиків  

та юнаків   

(керівник –  

В. Волонтир) 

– за різдвяну концертну програму «Слава во вишніх Богу» 

 

Номінація «Соліст, дует, тріо» 

Гаврилко Галина – солістка (вокал) Закарпатської обласної філармонії 

(м. Ужгород) – за концертну програму «Мелодії сер-

дець» 

Номінація «Музикознавець» 

Короленко Олена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– старший викладач кафедри музичного мистецтва Мука-

чівського державного університету – за музикознавчі 

роботи 2019–2020-х років «Кращі мистецькі проєкти – 

фестиваль сучасної та класичної музики "Музичне су-

зір’я Закарпаття"», «Значення творчої діяльності капели 

"Боян" Ужгородського національного університету» 

тощо 

 

* * *  
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Премія імені Ярослава Лукавецького 

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

Номінація «Архітектура та дизайн» 

Штиркало  

Ярослав 

– краєзнавець, науковець (м. Івано-Франківськ) – за ди-

зайн-проєкт «Реекспозиція Солотвинського історико-

краєзнавчого музею» 

Номінація «Образотворче і народне мистецтво» 

Сандюк  

Володимир 

– живописець, графік, художник декоративно-ужитко-

вого мистецтва, педагог, з.х. України (м. Івано-Фран-

ківськ) – за особистий вагомий внесок у розвиток обра-

зотворчого мистецтва краю 

 

Обласна премія імені Ігоря Свєшнікова  

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

Данильчук  

Галина 

– краєзнавиця, письменниця, публіцист, старший науко-

вий співробітник сектору обліку музейних цінностей ко-

мунального закладу «Рівненський обласний краєзнав-

чий музей» Рівненської обласної ради – за високий про-

фесіоналізм, плідну творчу роботу і культурно-просвіт-

ницьку діяльність 

 

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Премія імені Іванни Блажкевич 

(твір для дітей та юнацтва) 

Гуменюк Марія – письменниця, громадсько-політичний діяч (м. Терно-

піль) – за книгу «Зустріч у лузі» 

 

Премія імені Михайла Бойчука 

(образотворче мистецтво) 

Дмітрух Микола – графік, живописець, педагог, з.х. України (м. Тернопіль) 

– за серію творів «Український степ» 

 

Премія імені Володимира Здоровеги 

(журналістика) 

Ониськів  

Михайло 

– краєзнавець, журналіст, літературознавець, громадсько-

політичний діяч, з.ж. України (м. Тернопіль) – за абет-

ково-енциклопедичне трикнижжя 
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Премія імені Соломії Крушельницької 

(музичне мистецтво) 

Губ’як Дмитро – бандурист-вокаліст, композитор, актор, педагог, доцент 

кафедри музикознавства та методики музичного мисте-

цтва Тернопільського національного педагогічного уні-

верситету імені Володимира Гнатюка, з.а. України – за 

підготовку концертної програми ансамблю бандуристів 

Тернопільського національного педагогічного універси-

тету імені Володимира Гнатюка «Чарівні струни та го-

лоси з України» 

 

Премія імені Леся Курбаса 

(театральне мистецтво) 

Луговий Віталій – актор, з.а. України – за виконання ролі Мартина Борулі 

у виставі «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого Терно-

пільського академічного обласного українського драма-

тичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

 

Премія імені Богдана Лепкого 

(література) 

Кравчук  

Володимир 

– поет, журналіст, літературознавець, редактор (м. Зба-

раж, Тернопільська обл.) – за книгу поезій «Годинник на 

розп’ятті» 

 

Премія імені Петра Медведика 

(краєзнавство) 

Снітовський 

Олег 

– журналіст, публіцист, педагог, з.ж. України (м. Терно-

піль) – за історико-краєзнавчий фотоальбом «Замки 

Тернопілля» 

 

Премія імені Георга Пінзеля 

(архітектура) 

Авторський колектив: 

Нетриб’як  

Михайло, 

– архітектор, заслужений архітектор України (м. Терно-

піль), 

Фірман  

Володимир, 

– автор ідеї, релігійний діяч, отець-митрат, ректор Марій-

ського духовного центру «Зарваниця» Української 

греко-католицької церкви (Теребовлянський р-н), 

Зозуляк Любомир – будівничий  

– за творчу роботу «Комплекс "Український Єрусалим" 

у с. Зарваниця» (Теребовлянський р-н) 
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Премія імені Ярослава Стецька 

(публіцистика) 

Ковальчук  

Микола 

– поет, краєзнавець, архітектор, редактор, громадський 

діяч (м. Теребовля, Тернопільська обл.) – за книгу «З 

Україною в серці. Книга пам’яті Теребовлянщини» 

 

Премія імені Ярослави Музики 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 

Вербіцька Ірина – художниця, дизайнер, майстер художнього моделю-

вання (лялька-мотанка), педагог, з.м.н.тв. України 

(м. Тернопіль) – за створення авторських ляльок в наці-

ональних костюмах 

 

* * *  

Обласна краєзнавча премія імені Володимира Ястребова  

 (Кіровоградська обл.) 

Номінація «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» 

Васильченко  

Володимир 

– за  книгу «Капітанівка» (історія містечка, селища) 

Номінація «Наукові дослідження з історії та етнографії краю» 

Базака Роман – за книгу «Преса Кіровоградщини (1874–1921 рр.): істо-

рико-функціональний аспект, типологічна характерис-

тика» 

Номінація «Популяризація історико-культурної  

та природничої спадщини краю, розвиток музейної справи» 

Голобородько  

Віктор 

– за книгу «Олександрія. Історія Задніпров’я» 

 
 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 

 

Театральна премія «Київська пектораль»  

Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва»  

Недашківська  

Раїса 

– актриса театру та кіно, громадський діяч, н.а. України 
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Номінація «Подія року»  

 – проєкт «Театр 360 градусів» (автори та продюсери проє-

кту – Малахова Дар’я та Чижова Наталія) – за інновацій-

ний культурний проєкт зі створення відеоверсії театра-

льних постановок з використанням різних технологій і 

спецефектів, що доповнюють сюжет вистави 

Номінація «Спеціальна премія» 

 – Київський академічний театр «Актор» (директор – худо-

жній керівник – Жила В’ячеслав) – за пошуки нових за-

собів залучення глядачів до ігрової природи театру 

Номінація «Кращий народний театр» 

 – Народний студентський театр «Березіль» Національ-

ного університету біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) – за виставу «Моя професія – синьйор 

з вищого світу, або Мільйон у весільному кошику» 

Д. Скарначчі та Р. Тарабузі (художній керівник, режи-

сер – Тітенко Наталія) 

 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ,  

ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

Літературна премія журналу «Березіль»  

 

І премія – Галина Пагутяк (справж. – Москалець Галина) – пись-

менниця (м. Львів) – за роман «Путівник розгублених» 

ІІ премія – Чорногуз Олег – письменник, журналіст, редактор, 

з.д.м. України (с. Іванів, Калинівський р-н, Вінни-

цька обл.) – за роман «Тінь генія» 

ІІІ премія – Ковальова  Олександра – поетеса, перекладач (м. Хар-

ків) – за поетичний цикл «Схованки мого дитинства» 

 

Премія професора Андрія Бокотея  

 (для молодих художників-склярів, м. Львів) 

І премія – Делієва Інна (м. Львів) – за композицію 

«AMPHORA21» 

ІІ премія – Іванишин Остап (м. Львів) – за композицію «Плаваючі 

мрії блакитного сома» 

ІІІ премія – Гриневич Василь (м. Львів) – за композицію «Череп 

Адама» 
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Літературна премія імені Анатолія Бортняка  

 (заснована ГО «Вінницьке земляцтво», м. Київ) 

Вертипорох  

Василь 

– поет, педагог (смт Брацлав, Тульчинський р-н, Вінни-

цька обл.) – за збірку поезій «П’ятикнижжя» 

 

Літературна премія імені Михайла Стельмаха  

 (заснована журналом «Вінницький край» та ГО «Вінницьке земляцтво», 

м. Київ)  

Номінація «Поезія» 

Павленко Олена – поетеса (с. Саша, Гайсинський р-н, Вінницька обл.) – за 

поетичну добірку «Будь мені сонцем і дощем» 

Номінація «Проза» 

Ткаченко  

Наталія  

– письменниця, критик (с. Нова Гребля, Калинівсь- 

кий р-н, Вінницька обл.) – за оповідання «Ресторан пра-

цює у штатному розкладі» 

Номінація «Публіцистика і краєзнавство» 

Пентюк Борис – письменник, краєзнавець, громадський діяч, священник 

Української православної церкви (м. Вінниця – с. Павлі-

вка, Хмільницький р-н, Вінницька обл.) – за дослі-

дження «Перші священнослужителі Павлівки – предки 

Степана Руданського» 
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С П И С О К  С К О Р О Ч Е Н Ь   

БК – будинок культури 

ГО – громадська організація 

з.а. – заслужений артист (при прізвищах) 

з.в. – заслужений вчитель (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 

НСХУ  Національна спілка художників України 

н.х. – народний художник (при прізвищах) 

обл. – область (у назвах) 

псевд. – псевдонім 

р-н – район (у назвах) 

справж. – справжнє (при прізвищах) 

ст. – століття 

ТОВ, ТЗОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 
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