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Видання інформує про лауреатів міжнародних та вітчизняних (всеукраїн-

ського значення, регіональних, обласних, міських) премій у галузі культури і мис-

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

При підготовці видання використано матеріали преси та Інтернету. Прізви-

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

Розраховано на працівників культурно-мистецьких закладів. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Укладач О. М. Ісаченко, головний бібліотекар відділу 

ДІФ Інформаційного центру з питань культури та 

мистецтва 
  

  

Відповідальна 

за випуск 

В. М. Іващенко, заст. генерального директора 
 

 

mailto:div@nplu.org;
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МІЖНАРОДНІ ПРЕМІЇ 

Міжнародна літературна премія «Angelus» 

(Польща) 
 
Жадан Сергій – поет, прозаїк – за книгу «Месопотамія» 

Премія «Книга року ВВС – 2015» 
 
Махно Василь – поет, прозаїк, перекладач – за збірку оповідань «Дім у 

Бейтінґ Голлов» (Львів, Видавництво Старого Лева) 

Номінація «Дитяча книга ВВС – 2015» 

Бачинський 

Андрій 

– письменник – за пригодницьку повість «140 децибелів 

тиші» (Львів, Видавництво Старого Лева) 

Міжнародна премія ім. В. Винниченка 

(м. Київ) 
 
Яременко Василь – письменник, філолог – за фундаментальне двотомне 

видання «Літератури дивна течія...»  

Лазоренко 

Володимир 

– меценат – за вагомі заслуги в галузі національної куль-

тури, багаторічну доброчинну діяльність 

Міжнародна літературна премія «Воїн світла»  

(заснована Національною спілкою письменників України та опозицій-

ною Спілкою білоруських письменників) 

 
Жолдак Богдан – письменник, сценарист, драматург – за роман «Укри» 

 

 Міжнародна культурна асоціація «Премія імені М. В. Гоголя в Італії» 
 
 – Національний музей-заповідник М. В. Гоголя в с. Го-

голеве, Полтавська обл. – за вірне зберігання протягом 

тридцяти років родової садиби великого письменника, 

служіння його пам’яті та просвітницьку роботу по по-

пуляризації безсмертних творів 

Міжнародна літературна премія ім. М. Гоголя («Тріумф») 
 
Чілачава Рауль – грузинський і український письменник (м. Київ) – за 

упорядкування та переклад вісімдесяти поезій Кобзаря, 

які увійшли до книги-альбому «Тарас Шевченко. Думи 

мої» (українською та грузинською мовами) 
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Шовкошитний 

Володимир 

– письменник, видавець (м. Київ) – за роман «Боривітри» 

Багрянцев 

Юрій 

– письменник, кінодокументаліст, тележурналіст (м. Ки-

їв) – за багаторічну подвижницьку працю у створенні 

краєзнавчих телефільмів про історичні та культурні 

пам’ятки України й літературні твори патріотичного 

змісту 

Перлулайнен 

Лана 

– письменниця (м. Львів) – за книгу вибраних поезій 

«Вітер часу» та роман «Мася або Правила ходіння про-

ти вітру» 

Антонишин 

Світлана 

– письменниця (м. Броди, Львівська обл.) – за збережен-

ня і продовження класичних традицій української літе-

ратури у книгах поезій «Закон самозбереження душі», 

«Бар’єр», повісті-феєрії «Ображена трава» 

Панченко 

Олександр 

 

–

  

письменник (м. Лохвиця, Полтавська обл.) – за популя-

ризацію духовно-культурних надбань українського на-

роду, вагому видавничу діяльність 

Моісєєнко Ігор – письменник (м. Кременчук, Полтавська обл.) – за акти-

вну письменницьку та громадську діяльність 

Маринчик 

Станіслав 

– письменник, краєзнавець, режисер, кіносценарист  

(м. Ічня, Чернігівська обл.) – за подвижницьку культу-

рну, краєзнавчу та громадську діяльність 

 

Міжнародна літературна премія імені Олеся Гончара 

(українсько-німецька) 

Номінація «Поезія» 

Гладун Дарина – письменниця (м. Хмельницький) – за збірку «Січи-

рубай-дерево» 

Крюґер Вано – поет (м. Київ) – за збірку поезій «Зіґґі Фрейд і Ктулху» 

Номінація «Проза» 

Козловська 

Христина 

– письменниця (Івано-Франківська обл.) – за роман у но-

велах «Золотий ланцюжок»  

Номінація «Мала проза» 

Синьоок Тетяна –

  

письменниця (м. Золотоноша, Черкаська обл.) – за збі-

рку оповідань «Білим по білому» 

Номінація «Публіцистика» 

Кривдюк Оксана – письменниця (Вінницька обл.) – за збірку публіцистич-

них етюдів «Якщо зійде сонце...» 

Номінація «Літературна праця, присвячена творчості Олеся Гончара» 

Пустовіт Дар’я – учениця Київської спеціалізованої школи № 76 імені 
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Олеся Гончара – за літературознавчу працю про війну і 

мир у творчості Олеся Гончара 

Кириндясова 

Ксенія 

– журналістка (м. Київ) – за аналіз подорожніх нарисів 

Олеся Гончара 

Міжнародна премія «Goslarer Kaiserring – 2015» 

(м. Гослар, Німеччина) 
 
Михайлов Борис – фотохудожник (м. Харків) 

Премія в царині культури імені Ґеорґа Дегіо німецького форуму  

східноєвропейської культури  

(м. Берлін, Німеччина) 
 
Рихло Петро – перекладач, есеїст, літературознавець (м. Чернівці) – за 

дослідження та популяризацію літератури німецькомо-

вних авторів, які мешкали на Буковині 

Міжнародна премія для теле- та кінооператорів  

«Deutscher Kamerapreis – 2015»  

(м. Кельн, Німеччина) 
 
Любиш-Кірдей 

Іван 

– телеоператор (м. Київ) – за телефільм «Втеча з Іловай-

ська» 

Літературна премія ім. Дж. Конрада-Коженьовського  

(заснована Польським Інститутом у Києві) 
 
Андрухович 

Софія 

– письменниця, перекладач, публіцист – за послідовність 

у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ла-

мання стереотипів та універсальність змісту 

Премія імені Льва Копелева 

(м. Кельн, Німеччина) 
 
Лижичко Руслана – співачка, н.а. України – за внесок у дотримання прав 

людини, мир та повагу до інших культур 

Міжнародна премія ім. П. Куліша 

(літературно-мистецька) 
 
Коцюбинська 

Михайлина  

(посмертно) та 

– філолог, літературознавець; 

Коцюбинський 

Юлій (посмертно) 

– літературознавець, з.п.к. України – за визначну наукову 

і громадську діяльність 

Сидоржевський – письменник, поет, журналіст, громадський діяч (м. Ки-
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Михайло їв) – за подвижницьке і високопрофесійне редагування 

«Української літературної газети» 

Мосенкіс Юрій –

  

філолог, мовознавець (м. Київ) – за серію досліджень 

українського фольклору, зокрема за монографії «Неві-

дома астрономія у давній літературі» та «Небесна сим-

воліка в індо-європейській міфології (слов’янська та 

кельтська традиції)» 

Корсак Іван – письменник (м. Луцьк) – за подвижницьку культурну, 

громадську та видавничу діяльність 

Гаврилів 

Тимофій 

– письменник (м. Львів) – за роман «Вийди і візьми» 

Ковальчук Олег – директор Луцької гімназії № 21 ім. М. Кравчука – за 

значний внесок у національно-патріотичне виховання 

та сприяння творчому розвитку учнівської молоді 

Арнаут Федора – письменниця, перекладач (м. Київ) – за переклади пое-

зій Т. Г. Шевченка гагаузькою і турецькою мовами 

Сухоніс Фідель – письменник, журналіст, засновник і редактор худож-

нього та публіцистичного щомісячника «Бористен» та 

його додатку «Наша Церква – Київський Патріархат» 

(м. Дніпропетровськ) – за безперервне й системне ви-

дання журналу «Бористен» і додатку «Наша Церква – 

Київський Патріархат» та багаторічне творення серії 

«Бібліотека журналу "Бористен"» 

Маринчик 

Станіслав 

– письменник, краєзнавець, режисер, кіносценарист, го-

лова Ічнянського районного об’єднання літераторів 

«Криниця» (м. Ічня, Чернігівська обл.) – за книгу прози 

«У нас в Озерах» та збірку пісень і романсів «Із денця 

мого серця» 

Панченко 

Олександр 

– письменник (м. Лохвиця, Полтавська обл.) – за вагомий 

внесок у справу зміцнення національної духовності, 

дослідження краєзнавства та десятки творів та дописів, 

що спрямовані на збагачення історичної спадщини 

українців 

Сапон  

Володимир 

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

книжку щоденникової прози та есеїв «Страсбурзький 

пиріг» 

Старун Василь – письменник, поет (с. Данилівка, Луганська обл.) – за 

збірку віршів «Вікно край світу» 

Заржицька Еліна – письменниця, журналістка (м. Дніпропетровськ) – за 

книжку казок та легенд «Великий луг над Дніпром»  

Вархол Роман – поет (м. Львів) – за оригінальну поетичну творчість та 

книжку віршів «Пергаменту ойкуменами» 

Гребенюк Віктор 

(псевдонім Брат 

Віктор) 

– письменник, літератор (м. Луцьк) – за пропагування 

християнської духовності в поетичному епосі «Діяння 

небожителів» 
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Австрійська мистецька премія «Kunsthalle Wien 2015» 

(м. Відень, Австрія) 
 
Яровенко  

Анастасія 

– художниця (м. Київ) – за інсталяцію «Мімікрія»  

Премія імені Юзефа Лободовського 

(м. Люблін, Польща) 
 
Слапчук Василь – поет, прозаїк, літературний критик (Волинська обл.) – 

за книги «Жінка зі снігу» (переклад Івони Василевської 

та Войцеха Пестки) та «Книга забуття» (переклад Вой-

цеха Пестки) польською мовою 

Криштальська 

Олена 

– поетеса, перекладач (Волинська обл.) – за переклад 

книжки вибраних оповідань польського письменника 

Збігнєва Влодзімєжа Фрончека «Любов в Любліні» 

Премія «Людина епохи Відродження 2014» 

(США) 
 
Пінчук Віктор – підприємець, філантроп – за фінансування українсько-

го павільйону на Венеційській бієнале та відкриття арт-

центру сучасного мистецтва у м. Києві 

Літературна премія ім. М. Мушфіга 

(Азербайджан) 
 
Дорошенко 

Костянтин 

– арт-критик, журналіст (м. Київ) – за внесок у справу 

зближення української та азербайджанської культур у 

просвітницьких радіопрограмах, статтях та мистецько-

му проекті 2009 року «Чингізиди України» 

Премія «Ніка» Академії кінематографічних мистецтв Росії 

Номінація «Кращий фільм країн СНД і Балтії» 

 – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

Премія польського ПЕН-клубу в галузі перекладу польської  

літератури іноземними мовами 

(Польща) 
 
Павлишин  

Андрій 

– журналіст, історик, перекладач (м. Львів) – за перекла-

дацьку діяльність 

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. М. Сингаївського 
 
Рачинець Сергій – поет (м. Дубно, Рівненська обл.) – за збірку дитячих ві-
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ршів «Сонячна повінь» 

Черкес Надія – поетеса, літературознавець (м. Львів) – за книгу поезій 

«Гармонія сльози» 

Коляда Олесь – композитор (м. Бердичів, Житомирська обл.) – за збір-

ку пісень на вірші М. Сингаївського «Реквієм Чорноб-

ривцю» 

Премія ім. Г. Сковороди 

(заснована Посольством Франції в Україні за кращий переклад творів  

з французької мови на українську) 
 
Чернієнко  

Галина 

– за переклад книги «Індиґо» Жерара де Кортанза («Ви-

давництво Жупанського», Київська обл.) 

Хома Олег – за переклад книги «"Медитації" Декарта у дзеркалі су-

часних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Мар-

йон, Кім Сан Он-Ван-Кун» (видавництво «Дух і літе-

ра», м. Київ) 

Міжнародна літературна премія ім. Г. Сковороди  

«Сад божественних пісень» 
Мушкетик Юрій – письменник, Герой України (м. Київ) – за визначний 

внесок в українську літературу 

Логуші Юрій і 

Тетяна 

– засновники Міжнародного конкурсу «Коронація слова» 

(м. Київ) – за подвижницьку працю на підтримку укра-

їнської літератури, зокрема проект «Воскресіння Роз-

стріляного Відродження» 

Дроздовський 

Дмитро 

– письменник, головний редактор журналу «Всесвіт» (м. 

Київ) – за професіоналізм у науковій діяльності, утвер-

дження сковородинівської етики, спрямованої на 

об’єднання України та утвердження культури думки в 

сучасному медіапросторі 

Гриценко  

Микола 

– письменник (м. Київ) – за збірку віршів «На зелених 

іконах дерев» 

Кудляк Віктор – дизайнер, художник, арт-директор «VK-cтудії» (м. Ки-

їв) – за визначну діяльність у галузі мистецтва оформ-

лення книги  

Шутько  

Людмила 

– українська письменниця (Італія) – за книжку для дітей 

«Гуртожиток у лісі» (українською мовою), численні 

публікації в українських виданнях, а також пропаганду 

української літератури за кордоном 

Маринчик 

Станіслав 

– письменник, краєзнавець, режисер і кіносценарист  

(м. Ічня, Чернігівська обл.) – за книгу «Сузір’я талан-

тів» 
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Кияновський 

Віктор 

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

– за визначну благодійну діяльність, спрямовану на ро-

звиток українського книговидання, культурного і духо-

вного життя Ічнянщини та Чернігівщини 

Свищ Наталія – мовознавець, літературознавець (м. Ізмаїл, Одеська 

обл.) – за цикл публікацій про мову українського весі-

льного обряду 

Погуляй Віктор – автор та виконавець українських патріотичних пісень, 

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

моновиставу «Становлення нації» 

Міжнародна слов’янська поетична премія 

(м. Харків) 
 
І премія – Пасічник Наталія – поетеса, перекладач (м. Тернопіль) 

ІІ премія – Перехрест Ольга – поетеса (м. Київ) 

ІІІ премія – Рибка Олена – поетеса, громадський діяч (м. Харків) 

Італійська літературна премія «Strega Europeo 2015» 
 
Петровська 

Катерина 

– за книгу «Можливо Естер» 

Премія «Творче визнання» Міжнародної асоціації документального 

кіно (в рамках 31st Annual IDA Documentary Awards 31-ї нагороди Мі-

жнародної асоціації документального кіно) 
 
Рижиков Артем – за найкращу операторську роботу в повнометражному 

документальному фільмі «Російський дятел» (США– 

Велика Британія–Україна, режисер – Ч. Грасіа) 

Російська національна телевізійна премія «ТЕФІ» за вищі досягнення 

в галузі телевізійного мистецтва, заснована фондом «Академія росій-

ського телебачення» 

(м. Москва, РФ) 

Номінація «Кращий актор телесеріалу» 

Ступка Богдан – актор, н.а. України, н.а. СССР, Герой України (посмер-

тно) – за роль у російському багатосерійному телефі-

льмі «Якось у Ростові». Режисер – Худяков Костянтин  

Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка 
 
Семесюк Іван – письменник, художник – за книгу «Еволюція або 

смерть! Пригоди павіана Томаса» 
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ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 

Національна премія України імені Тараса Шевченка 
Номінація «Література» 

Буряк Юрій – поет – за книгу поезій «Не мертве море» 

Номінація «Літературознавство і мистецтвознавство» 

Москалець 

Костянтин 

– письменник – за книгу літературної критики та есеїс-

тики «Сполохи» 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Компанець 

Микола 

– художник – за мистецький цикл «Земля моїх батьків» 

та ілюстрації до творів М. Гоголя 

Номінація «Театральне мистецтво» 

Панчук Петро – актор Національного академічного драматичного теат-

ру ім. І. Франка (м. Київ) – за втілення образу Тараса 

Шевченка на вітчизняній театральній сцені 

Державна премія України імені Олександра Довженка 
 
Слабошпицький 

Мирослав 

– автор сценарію, режисер-постановник повнометражно-

го ігрового фільму «Плем’я» – за видатний внесок у 

розвиток українського кіномистецтва 

Васянович 

Валентин 

– оператор-постановник повнометражного ігрового фі-

льму «Плем’я» – за видатний внесок у розвиток україн-

ського кіномистецтва 

Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

(за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва) 

Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва» 

 – анімаційний фільм «Халабудка» кіностудії «Украніма-

фільм» (режисер – Депоян Манук) 

Номінація «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 

 – вистава «Кицькин дім» С. Маршака Київського націо-

нального академічного театру оперети (режисер-

постановник – Бутковський Микола) 

Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» 

Кравець Іван – художник-графік, ілюстратор, дизайнер – за книгу «Пі-

тер Пен» (м. Харків, видавництво «Ранок») 

Номінація «Літературні твори для дітей та юнацтва» 

Кущ Павло – письменник-сатирик – за книгу «АБВ, або Операція 
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«Ставкозавр» (видана журналом «Донбас» та НСПУ) 

Премія Кабінету Міністрів України ім. М. Рильського 
 
Стріха Максим – письменник, літературознавець – за переклад з італій-

ської першої частини «Пекло» поеми Данте Аліґ’єрі 

«Божественна комедія» (м. Львів, видавництво «Аст-

ролябія») 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України 
Решта Данило – майстер-гончар, викладач школи гончарного мистецт-

ва, Житомирська обл. 

Скворцова 

Наталія 

– студентка історико-теоретичного факультету спеціалі-

зації «Музикознавство» Національної музичної акаде-

мії України ім. П. І. Чайковського (м. Київ) 

Грищенко Тетяна – провідний науковий співробітник сектору наукознавст-

ва Інституту історії аграрної освіти, науки та техніки 

Національної наукової сільськогосподарської бібліоте-

ки Національної академії аграрних наук України 

Делікатна 

Олександра 

– вихованка Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва 

Кучерук  

Ярослава 

– завідуюча відділом, викладач відділу декоративно-

ужиткового мистецтва Полтавської міської школи мис-

тецтв «Мала академія мистецтв» ім. Р. Кириченко 

Стоянов Олексій – заступник директора з навчальної роботи Кіровоград-

ського музичного училища 

Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року 
 
Скрипник Ганна – академік АН України, директор Інституту мистецтвоз-

навства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсь-

кого НАН України 

Жулинський 

Микола 

– академік АН України, директор Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

Бондар Микола – кандидат філологічних наук, завідувач відділу Інститу-

ту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

Рубан 

Валентина 

– доктор мистецтвознавства (посмертно) 

Александрович 

Володимир 

–

  

доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

Сас Петро – доктор історичних наук, головний науковий співробіт-

ник Інституту історії України НАН України 

Войтович  

Леонтій 

– доктор історичних наук, старший науковий співробіт-

ник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України 
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Дзюба Олена  – кандидат історичних наук, старший науковий співробі-

тник Інституту історії України НАН України 

Бессонова 

Світлана 

– кандидат історичних наук, старший науковий співробі-

тник Інституту археології НАН України 

Яковлєва 

Людмила 

– кандидат історичних наук, старший науковий співробі-

тник Інституту археології НАН України – за роботу 

«Історія української культури» у п’яти томах (у 

дев’яти книгах) 

Премія Президента України «Українська книжка року» 
Номінація «За вагомий внесок у розвиток українознавства» 

Друг Ольга – за книжкове видання «Вулицями старого Києва» 

(«Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ"», 

м. Львів) 

Номінація «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» 

Різник Лев – за трилогію «Самотність пророка, або Добрий Ангел 

Івана Франка: роман-есей», «Поет і владика: роман-

есей», «Доктор і Професор, або На шляху поступу: ро-

ман-есей» («Всеукраїнське спеціалізоване видавництво 

"Світ"», м. Львів) 

Номінація «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» 

Гопачевський 

Андрій 

– за книжкове видання «З Божого саду. Рослини і твари-

ни у Святому письмі» (Національне видавництво дитя-

чої літератури «Веселка», м. Київ) 

 

ПРЕМІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ 

Премія ім. О. Білецького 

(у галузі літературної критики) 
 
Лучук Іван – письменник, літературний критик (м. Львів) – за цикл 

літературно-критичних та історико-літературних ста-

тей «Літературна історія Львова. Пунктирний курс» 

Неживий Олексій – письменник, літературознавець (м. Полтава) – за літе-

ратурно-критичні статті «Талант і доля Василя Голобо-

родька», «Зізнання літературного кілера», «Істина пре-

дків і філософія образів» та ін. 

Премія ім. К. Білокур 
 
Базак Марта – художник декоративно-прикладного мистецтва (гобе-

лен; м. Коломия, Івано-Франківська обл.) 
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Премія ім. М. Вериківського 
 
Луньов  

Святослав 

– композитор – за монооперу «Аліса» («Погано темперо-

вані пісні») за твором Л. Керрола 

Премія ім. І. Вільде 
 
І премія – Даниленко Володимир – письменник-прозаїк, критик, 

літературознавець – за книгу «Грози над Туровцем: Ро-

динні хроніки» 

 – Горак Роман – письменник – за біографічний роман 

про Леся Курбаса «Втеча у прірву» 

ІІ премія – Павленко Марина – поетеса, письменниця, художниця 

– за повісті «Райдуга в решеті» про дитячі роки Павла 

Тичини, Василя Стуса, Надії Суровцевої, Василя Си-

моненка, Ірини Жиленко 

Літературна премія імені Олеся Гончара 
 
Лис Володимир – письменник – за документальний роман «Із сонцем за 

плечима. Поліська мудрість Пелагеї» 

Погрібний 

Віктор 

– письменник – за книжку прози «Куща» 

Всеукраїнська премія ім. Б. Грінченка 
 
Панченко 

Олександр 

– письменник, журналіст, краєзнавець (м. Лохвиця, Пол-

тавська обл.) – за вагомий внесок у розбудову Незале-

жної України, утвердження державності, української 

мови, розвиток національної культури, відродження іс-

торичної пам’яті, формування національної свідомості, 

просвітницьку і подвижницьку діяльність в ім’я Украї-

ни 

Премія ім. М. Дерегуса 

(у галузі образотворчого мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

Храпачов 

Олександр 

– за живописну серію «Духовність» 

Номінація «Графіка» 

Малинка Петро – за серію графічних робіт «В Академії» 

Премія ім. Н. Забіли 
 
Музичук Аркадій – поет, публіцист, кіносценарист, з.ж. України – за попу-

ляризацію дитячої літератури на сторінках журналу 
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«Малятко» 

Всеукраїнська літературна премія імені Зореслава 
 
Хланта Іван – фольклорист, літературознавець, бібліограф (м. Ужго-

род, Закарпатська обл.) – за багаторічну працю й значні 

досягнення в дослідженні літератури, зокрема, за біблі-

ографічне видання «Літературне Закарпаття у ХХ сто-

літті» 

Збіглей Йосиф – український письменник (Словаччина) – за осяжний 

том поезії та прози «Вибрані твори» (видавництво «Ті-

мпані», м. Ужгород) 

Літературна премія імені Володимира Короленка 
 
Фурманов Юрій – письменник – за книгу «Одна жизнь...» 

Премія ім. В. Косенка 
 
Бачул Тетяна – композитор, музикознавець – за дитячий мюзикл 

«GAME-X або Подорож у музичному просторі» 

Дацко Мирон – композитор – за хорову творчість для дітей 

Всеукраїнська літературна премія ім. М. Коцюбинського 
 
Шалак Оксана – поетеса, фольклористка (м. Київ) – за монографію 

«Український фольклор Поділля в записах і дослі-

дженнях ХІХ – початку ХХ століття» та збірку поезій 

«Молитва про сад» 

Літературна премія ім. Г. Кочура 

(у галузі поетичного художнього перекладу та перекладознавства) 
 
Шмігер Тарас – перекладач, дослідник історії перекладу (м. Львів) – за 

бібліографічний покажчик «Українське перекладознав-

ство ХХ сторіччя» 

Премія Національної спілки кінематографістів України 

Номінація «Кращий фільм року» 

 – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

Номінація «Кращий ігровий фільм» 

 – фільм «Плем’я». Режисер – Слабошпицький Мирослав 

Номінація «Кращий неігровий фільм» 

 – фільм «Сильніше ніж зброя» (творче об’єднання «Ва-

вилон’13») 
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Номінація «Кращий анімаційний фільм» 

 – фільм «Халабудка». Режисер – Депоян Манук 

Номінація «Кращий фільм-дебют» 

 – альманах «Чорний зошит Майдану». Автори – студен-

ти режисерського курсу КНУТКІТ ім. І. Карпенка-

Карого, художній керівник – Терещенко Юрій 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені братів Богдана та 

Левка Лепких 
 
Герман Олег – письменник, з.д.м. України – за літературно-мистецькі 

твори та просвітницьку діяльність в засобах масової 

інформації 

Семеняк-

Штангей  

Валентина 

– письменниця, журналістка – за багаторічну літературну 

і журналістську діяльність 

Ткачик Богдан – громадський діяч, з.х. України – за цикл художніх по-

лотен «Хресна дорога України» та громадську діяль-

ність 

Тернопільський 

Олег 

– педагог, діяч культури – за багаторічну діяльність що-

до збереження пам’яті про Богдана Лепкого 

Премія ім. М. Лисенка 
 
Загайкевич Алла – композитор – за музику до художніх кінофільмів «Ма-

май» і «Поводир». Режисер – Санін Олесь 

Степаненко 

Михайло 

– композитор – за багаторічну мистецьку діяльність та 

надбання в галузі музичної педагогіки 

Премія ім. Б. Лятошинського 
 
Сидоренко 

Любава 

– композитор – за видатні досягнення в галузі професій-

ної композиторської творчості 

Щетинський 

Олександр 

– композитор – за видатні досягнення в галузі професій-

ної композиторської творчості 

 

ПРЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ  

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ 

Премія ім. В. Афанасьєва 
 
Величко Любов – директор Черкаського академічного театру ляльок 

Премія ім. С. Данченка 
Денисенко  

Віталій 

– режисер-постановник Запорізького обласного академі-

чного українського музично-драматичного театру ім. 
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В. Г. Магара, з.д.м. України 

Премія ім. М. Заньковецької 
 
Дяченко Лідія – актриса Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла 

Церква), з.а. України 

Премія ім. М. Крушельницького 
 
Городецький 

Сергій 

– актор Харківського обласного театру для дітей та юна-

цтва 

Премія ім. Ф. Нірода 

(у галузі сценографічного мистецтва) 

 

Маслобойщиков 

Сергій 

– актор, художник-постановник, режисер Київського 

академічного драматичного театру на Подолі 

Премія ім. П. Саксаганського 
 
Поштарук  

Данило 

– директор – художній керівник Волинського академіч-

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

 

* * * 

Літературно-художня премія ім. А. Малишка 
 
Юхниця Євген – поет, сценарист (м. Київ) – за книгу «Мозаїка метафор 

– сюжети і характери» 

Всеукраїнська літературна премія ім. І. Низового 
 
Лимич-

Войнарович 

Анна 

– поетеса, прозаїк, публіцист (м. Рівне) – за громадську 

роботу та редагування книги «Революція Гідності. Вій-

на» 

Кошель Надія – письменниця (Луганська обл.) – за книгу «Три пелюст-

ки веснодня» 

Брацило Марина 

(посмертно) 

– письменниця, поетеса, журналістка (м. Запоріжжя–

Київ) – за книгу «Шовкова держава» 

Костюк Світлана – поетеса, громадський діяч (Волинська обл.) – за книгу 

поезій «Траєкторія самоспалення» 

Премія ім. І. Огієнка 
 
Цимбалюк 

Григорій 

– письменник (м. Житомир) – за книги «Іпостасі», «Сага 

про камінь», «Лицар нескореного духу: спогади про 

Євгена Концевича» 
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Радецький 

Валерій 

– художник-живописець (м. Житомир) 

Вознюк  

Володимир 

– поет, літературознавець, культуролог, з.п.к. України  

(м. Чернівці) 

Масловська  

Марія 

– викладач народознавства, етнографії і журналістики 

Житомирського державного університету ім. І. Франка 

Всеукраїнська премія імені Степана Олійника «В ім’я добра» 
 
Мельничук  

Андрій 

– письменник, журналіст (м. Київ) – за численні публіка-

ції про життя і творчість С. Олійника 

Літературно-мистецька премія ім. Д. Луценка «Осіннє золото» 
 
Школьна Тетяна – солістка Національної філармонії України (м. Київ) 

Свято Маркіян – співак (м. Львів) 

Народний само-

діяльний фольк-

лорний колектив 

«Горлиця» Дави-

дівського СБК 

Пирятинського 

р-ну, Полтавська 

обл. 

  

Народний ама-

торський хоро-

вий колектив 

«Берегиня» Гре-

бінківського 

сільського БК, 

Полтавська обл. 

  

Літературно-мистецька премія імені Олени Пчілки 
 
Чередниченко 

Дмитро 

– поет, прозаїк, перекладач, мистецтвознавець – за украї-

нський буквар для першокласників «Соколик» (м. Тер-

нопіль, вид-во «Навчальна книга – Богдан») 

Чорнописький 

Михайло 

– літературознавець, фольклорист, педагог – за упоряд-

кування збірки поетичних творів, статей, автобіографі-

чних нотаток та спогадів Володимира Самійленка 

«Слова і думки» (м. Київ, вид-во «Веселка»), а також 

передмову та примітки до неї 

колектив  

Гадяцької район-

ної бібліотеки для 

дітей (Полтавсь-

– за значну культурно-просвітницьку роботу, спрямовану 

на відродження національної культури, популяризацію 

кращих творів української та світової літератури, роз-

виток інтелектуальних і творчих здібностей юних чи-
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ка обл.) тачів, виховання патріотів, гідних будівників Українсь-

кої держави 

Премія ім. Л. Ревуцького 
 
Вишинський 

Віталій 

– композитор – за видатні досягнення в галузі професій-

ної композиторської творчості 

Маринченко 

Олег 

– композитор – за видатні досягнення в галузі професій-

ної композиторської творчості 

Скрипа Маріанна – скрипалька – за сценічне і концертне втілення видат-

них музичних творів 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія ім. С. Руданського 
 
Бойко Олексій – письменник-гуморист (Вінницька обл.) – за книгу 

«Танці у кропиві» 

Всеукраїнська літературна премія імені Уласа Самчука 
 
Кралюк Петро – письменник, публіцист – за книгу історичної прози 

«Синопсис» 

Всеукраїнська премія ім. І. Сварника 
 
Шип Юрій – поет, пісняр, гуморист (Закарпатська обл.) – за книгу 

«Байкостріл» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Симоненка 

Номінація «Краща перша поетична збірка» 

Кучеренко  

(Обрій)  

Олександр 

– поет (м. Миколаїв) – за збірку поезій «Абетка юності» 

Номінація «Кращий художній твір» 

Шамрай Микола – поет (с. Пекарі, Черкаська обл.) – за збірку поезій 

«Клятва грому» 

Всеукраїнська премія ім. М. Сікорського 

(краєзнавча) 
 
Коцур Петро 

(посмертно) 

– вчитель історії Сакунівської школи Недригайлівського 

р-ну, Сумська обл. – за вагомий внесок у дослідження і 

збереження культурної спадщини України та розвиток 

музейної справи 

Юзвікова Олена – соратниця Михайла Сікорського, головний хранитель 

фондів Національного історико-етнографічного запові-

дника «Переяслав» (1976 – 1984 роках) – за вагомий 
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внесок у дослідження і збереження культурної спад-

щини України та розвиток музейної справи 

Неліна Тетяна – директор Фастівського державного краєзнавчого му-

зею, Київська обл. – за вагомий внесок у дослідження і 

збереження культурної спадщини України та розвиток 

музейної справи 

Колибенко 

Олександр 

– дослідник археологічних пам’яток Переяславщини, ка-

ндидат історичних наук – за вагомий внесок у дослі-

дження і збереження культурної спадщини України та 

розвиток музейної справи 

Остапюк 

Олександр 

– член президії Волинської обласної організації НСКУ, 

директор Любомльського краєзнавчого музею, Волин-

ська обл. – за вагомий внесок у дослідження і збере-

ження культурної спадщини України та розвиток му-

зейної справи 

Гич Михайло – краєзнавець, меценат, з.ю. України – за вагомий внесок 

у дослідження і збереження культурної спадщини 

України та розвиток музейної справи 

Всеукраїнська премія імені академіка П. Тронька Національної  

спілки краєзнавців України 

Номінація «За висвітлення науково-краєзнавчої та громадської діяльності 

академіка Петра Тронька» 

Бондаренко 

Геннадій 

– голова правління Волинської обласної організації 

НСКрУ, завідувач кафедри документознавства і музей-

ної справи Східноєвропейського національного універ-

ситету ім. Лесі Українки, з.п.о. України, Волинська 

обл. 

Гаврилів Богдан – краєзнавець, історик, доцент Прикарпатського націо-

нального університету ім. В. Стефаника (м. Івано-

Франківськ), з.п.к. України 

Тригуб Петро – краєзнавець, професор кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв), з.п.о. 

України 

Номінація «За науково-організаційну та просвітницьку діяльність  
в краєзнавстві» 

Косило Михайло – директор Івано-Франківського обласного державного 
центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Мі-
ністерства освіти і науки України, з.п.о. України 

Онищенко  
Олексій 

– культоролог, громадський діяч, радник Президії НАН 
України, почесний директор Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського НАН України, з.д.н.і т. 
України 
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Смолій Валерій – директор Інституту історії України НАН України, док-
тор історичних наук, з.д.н.і т. України 

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

Іршенко 
Валентина 

– виконавчий директор Всеукраїнського фонду відтво-
рення видатних пам’яток історико-архітектурної спад-
щини імені Олеся Гончара, з.п.к. України  

Ситник Анатолій – краєзнавець, громадський діяч, з.ж. України 
Франко Роланд – голова правління Всеукраїнського фонду відтворення 

видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини 
імені Олеся Гончара 

Номінація «За видання краєзнавчої літератури: монографій, нарисів,  
описів, путівників, довідників, окремих публікацій, циклів статей» 

Добров Петро – історик, професор кафедри історії України Донецького 
національного університету, з.п.о. України  

Поліщук 
Володимир 

– краєзнавець, літературознавець, критик, завідувач ка-
федри української літератури і компаративістики Чер-
каського національного університету ім. Б. Хмельни-
цького 

Шевченко  
Віталій 

– голова Національної ради України з питань телебачен-
ня і радіомовлення (2005 – 2009 рр.), з.ж. України 

Премія ім. І. Франка  

(у галузі інформаційної діяльності) 

Номінація «Краща публікація в друкованих засобах масової інформації» 

Сай-Боднар 
Сергій, Хоманн 
Петер 

– за документальну повість «Любов і муки Магди Хо-
манн» 

Номінація «Кращий твір у телевізійній сфері» 

 – документальний фільм «Дмитро Дорошенко. Мої спо-
мини про недавнє минуле (1914 – 1920)». Режисер – 
Домбровський Олександр (ДТРК «Культура») 

Номінація «Краща наукова робота в інформаційній сфері» 

Ротман Микола, 
Філь Євген,  
Гуцалов  
Олександр 

– за книгу «Тарас Шевченко у пам’яті поколінь» (ПП 
«Лідер», м. Тернопіль) 

Премія ім. Б. Хмельницького  

(за краще висвітлення військової тематики у творах  
літератури та мистецтва) 

 
Жолдак Богдан – письменник, драматург, кіносценарист – за кіноповість 

«Укри» 

Антонюк Дмитро – художній керівник Ансамблю пісні і танцю Збройних 
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сил України – за музику до пісні «Ніхто, крім нас» 

Премія ім. В. Чорновола  

(журналістика та публіцистика) 
 
Музичук Аркадій – поет, публіцист, кіносценарист, з.ж. України – за пуб-

ліцистичну збірку «Рік Бика» 

Літературна премія Валерія Шевчука 
 
Мельник  

Ярослав 

– за книгу «Далекий простір» (премія за 2013 рік) 

Пагутяк Галина – за книгу «Магнат» (премія за 2014 рік) 

Премія імені Шолом-Алейхема 
 
Богуславська 

Валерія 

– поетеса, перекладач (м. Київ) – за книгу вибраних пе-

рекладів єврейської поезії українською «Високе дере-

во» 

Всеукраїнська літературна премія ім. В. Юхимовича 

(м. Коростень, Житомирська обл.) 
 
Сірик Анатолій – за книгу «Чуднів на бистрині історії» (м. Житомир) 

Куліда Сергій – за книгу «Красные шпионы» (м. Буча, Київська обл.) 

Гургула Ігор – за книгу «Трикутник» (м. Львів) 

Боднар Флоріан – за книгу «Ленківські витре(и)-бе(а)ньки» (м. Чернівці) 

Талан Світлана – за книгу «Оголений нерв» (м. Сєвєродонецьк, Лугансь-

ка обл.) 

Криловець 

Анатолій 

– за книгу «Квітка щастя» (Рівненська обл.) 

Премія ім. Д. Яворницького 

(краєзнавча) 
 
Дмитренко 

Микола 

– фольклорист, етнограф, краєзнавець, літературозна-

вець, письменник, завідувач відділу фольклористики 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етно-

логії НАН України 

Киркевич Віктор – краєзнавець, дослідник історії Києва, колекціонер, лі-

тератор, з.п.к. України 

Кот Сергій – керівник Центру досліджень історико-культурної спа-

дщини України Інституту історії України НАН Украї-

ни, з.п.к. України 

Нестуля Олексій – голова правління Полтавської обласної організації 

НСКрУ, з.п.о. України 

Шакін Микола – художник, письменник, краєзнавець, громадський діяч, 
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журналіст 

Мельничук 

Богдан 

– письменник, журналіст, краєзнавець, редактор 

Уніят Віктор – голова Тернопільської обласної організації «Асоціація 

краєзнавців-енциклопедистів Тернопільщини» 

 
 

ОБЛАСНІ ПРЕМІЇ 

Обласна премія ім. М. Аркаса 

(Миколаївська обл.) 

Номінація «Народна творчість та художня самодіяльність» 

Мерлянов 

Михайло та  

Мерлянова  

Ольга 

– за розвиток хореографічного мистецтва, вивчення, збе-

реження та популяризацію хореографічного фольклор-

ного мистецтва Миколаївщини 

Комінарець  

Ольга 

– за збереження, розвиток та популяризацію народно-

інструментального мистецтва 

Номінація «Просвітницька діяльність» 

Марцінковський 

Ігор 

– за творчі доробки, що видані до 200-річчя від дня на-

родження Тараса Шевченка 

Номінація «Історичні, етнографічні, археологічні дослідження та охорона 

культурної спадщини» 

Кірчев Вадим – режисер-документаліст – за створення документально-

го фільму «Віктор Бузник. Портрет вченого» 

Номінація «Професійне мистецтво» 

Колектив авторів 

і виконавців Ми-

колаївського 

академічного 

українського теа-

тру драми та му-

зичної комедії у 

складі: Павлюк 

Сергій – режисер-

постановник, Ру-

денко Максим, 

Головащенко 

Людмила – з.п.к. 

України, Марш-

– за створення історичної вистави «Маруся Чурай» за 

поемою Ліни Костенко 
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тупа Тетяна, Ні-

кітасєнко Світ-

лана, Бабічева 

Наталія, Шехт-

ман Тетяна 

Творча група 

Миколаївського 

академічного ху-

дожнього росій-

ського драматич-

ного театру у 

складі: Кравчен-

ко Микола – 

з.д.м. України, 

Гриньків Роман – 

н.а. України, 

Шипін Максим, 

Жила Андрій – 

з.а. України, Ва-

сильєв Сергій, 

П’ятницька-

Позднякова Іри-

на, Дикштейн 

Валерій – з.п.к. 

України 

– за створення вистави «Дні Тараса» (до 200-річчя від 

дня народження Т. Г. Шевченка) 

Премія ім. Л. Бразова 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Харасайло 

Наталія 

– поетеса – за збірку поезій «Два голоси для флейти» 

Номінація «Проза» 

Сердюк Віктор – за книги для дітей «Чарівне скельце, або подорож за 

сміливістю», «Таємниця різдвяних подарунків» 

Номінація «Публіцистика» 

Демиденко  

Вадим,  

Демиденко  

Тетяна 

– авторський колектив – за збірку нарисів «Слов’янські 

портрети–2» 

Номінація «Драматургія» 

Циба Сергій – артист, провідний майстер сцени Полтавського акаде-

мічного обласного театру ляльок – за творчу діяльність 
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з відродження українських національних традицій, ва-

гомий особистий внесок у розвиток професійного теат-

ру 

ПРЕМІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, КУЛЬТУРИ  

І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. А. Кримського 
 
Репюк Дмитро – артист драми Волинського академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. 

Шевченка – за акторські ролі Гамлета, Ромео у виста-

вах за п’єсами В. Шекспіра «Гамлет», «Ромео і Джуль-

єтта», Лавріна у виставі «Кайдаші» за п’єсою І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я» 

Премія ім. Й. Кондзелевича 
 
Мялковська 

Тетяна 

– художник – за високу професійну майстерність, вагомі 

досягнення в галузі живопису, декоративно-

прикладного мистецтва, активну громадську діяль-

ність, створення циклу робіт «Фігури» 

Премія ім. М. Куделі 
 
Відник Тетяна – збирачка фольклору Західного Полісся та Волині, ви-

конавиця автентичних пісень – за вагому пошукову ро-

боту з відновлення, збереження та популяризації оригі-

нальних народних творів, родинно-побутових обрядів 

та дійств 

Премія ім. І. Стравінського 
 
Додарук 

Світлана 

– викладач-методист, керівник камерного оркестру «Ре-

несанс» Волинського державного училища культури і 

мистецтв ім. І. Ф. Стравінського – за вагому організа-

ційно-концертну, музично-громадську, просвітницьку 

діяльність, розвиток віолончельної школи Волині та 

виконання творів І. Стравінського 

Премія ім. С. Кривенького 
 
Вокальний дует 

«Душа Волині»: 

з.а. України 

Опейда Алла та 

з.п.к. України 

– за високу виконавську майстерність, сценічну культу-

ру, вагомі результати у пошуку, відборі та фіксації пі-

сенних творів самодіяльних волинських композиторів 

та поетів, українських народних пісень, видання ком-

пакт-диску пісень на слова Т. Г. Шевченка «З Кобзарем 
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Судима 

В’ячеслав 

у серці» 

Премія ім. О. Цинкаловського 
 
Бондарчук  

Андрій 

– журналіст, краєзнавець-дослідник – за вагомий особис-

тий внесок у дослідження, вивчення і популяризацію 

історії та культури рідного краю, активну громадську 

діяльність 

Премія ім. В. Хурсенка 
 
Чоловічий вока-

льний квартет 

«Акорд» 

– за вагомий особистий внесок у розвиток українського 

вокального мистецтва, високу виконавську майстер-

ність, популяризацію традицій національного фолькло-

ру, обробки стрілецьких, козацьких та повстанських 

пісень 

* * * 

Літературно-мистецька премія ім. С. Воробкевича 

(Чернівецька обл.) 

Номінація «Література та мистецтво» 

Равлюк Любомир – співак, композитор (м. Чернівці) 

Номінація «Педагогічна діяльність у навчальних мистецьких закладах» 

Ганіна Роза – викладач музично-теоретичних дисциплін Чернівець-

кого обласного училища мистецтв ім. С. Воробкевича 

Номінація «Науково-дослідницька діяльність з вивчення та пропаганди 

творчості С. Воробкевича та інших видатних митців Буковини» 

Любківська 

Валентина 

– заступник директора Чернівецького обласного худож-

нього музею 

Премія ім. Л. Глібова 

(Чернігівська обл.) 
 
Білоцвіт Олеся – українська поетеса (Австралія) – за книгу «За силуетом 

слова» 

Максимець 

Микола 

– письменник і публіцист (м. Чернівці) – за прозовий і 

публіцистичний доробок, а також подвижницьку, куль-

турну й видавничу діяльність 

Божок Віктор – прозаїк, публіцист і краєзнавець (м. Корюківка, Черні-

гівська обл.) – за краєзнавчу книгу «Течія імен золота» 

та активну громадську діяльність 

Олійник Тетяна – солістка-вокалістка Чернігівського обласного філармо-
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нійного центру фестивалів та концертних програм – за 

відродження і популяризацію українських народних пі-

сень рідного краю 

Обласна премія ім. П. Демуцького 

(у галузі аматорської художньої творчості, Черкаська обл.) 

Номінація «Композитори» 

Железняк Сергій – викладач Уманського музичного училища ім. П. Д. Де-

муцького 

Номінація «Фольклорні колективи» 

 – Фольклорний колектив «Спадок» Хацьківського сіль-

ського БК (керівник – Гаркуша В.) 

Номінація «Аматорські академічні хори» 

 – Дитячий хор «АЕДА» (м. Умань) вокально-хорової 

школи Фонду культурно-освітніх ініціатив «АЕДА» 

(керівники – Ятло Леонід та Людмила) 

Номінація «Аматорські народні хори» 

 – Народний аматорський хоровий колектив Чорнобаївсь-

кого  РБК (керівник – Камінський Б.) 

Номінація «Вокальні ансамблі та ансамблі малих форм» 

 – Аматорський чоловічий вокальний ансамбль Жашків-

ського РБК (керівник – з.п.к. України Сухий І.) 

Обласна премія у галузі культури  

«Духовний скарб Кіровоградщини – 2015» 

Номінація «За внесок у розвиток професійного музичного, театрального, 

хореографічного, фото- та кіномистецтва» 

Жовна  

Олександр 

– письменник, кіносценарист, кінорежисер 

Номінація «За популяризацію національної культури, фольклорної спад-

щини, збереження і збагачення народного мистецтва» 

Абажей Григорій – головний балетмейстер народного ансамблю танцю 

«Віночок», директор Олександрійського міського Па-

лацу культури 

Номінація «За вагомий внесок у збереження та популяризацію культурної 

спадщини» 

Агапєєва Наталія – директор Кіровоградського обласного краєзнавчого 

музею 
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Номінація «За внесок у розвиток бібліотечної справи» 

Манжула Таїсія – директор Кіровоградської обласної бібліотеки для ді-

тей ім. Т. Г. Шевченка 

ПРЕМІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ У ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Премія ім. Ф. Потушняка 

(у галузі літератури) 

Номінація «Проза» 

Андрусів  

Вікторія 

– письменниця – за книгу «Вагон № 13» 

Номінація «Поезія» 

Шип Юрій – письменник, поет, байкар – за книгу «Пора кривавих 

сліз» 

Номінація «Література для дітей» 

Повх Лідія – письменниця, поетеса – за книгу «Як цуценя сніжинки 

ловило» 

Номінація «Літературна критика і літературознавство» 

Ференц Надія – поетеса – за книгу «Художній світ Христини Керити» 

Номінація «Драматургія» 

Гаврош 

Олександр 

– письменник – за п’єсу «Князь Корятович» 

Номінація «Література» 

Густі Василь – поет, прозаїк, перекладач, з.п.к. України – за переклади 

книг Й. Лайкерта «Дотик душі» і В. Став’ярського 

«Брудні черевики» та за вагомий внесок у розвиток 

українсько-словацьких літературних взаємин 

Премія ім. Д. Задора 

(у галузі музичного і виконавського мистецтва) 

Номінація «Музикознавець» 

Задорожний Ігор – мистецтвознавець – за цикл музикознавчих статей про 

ірмологіони Закарпаття 

Номінація «Композитор» 

(за твір великої форми) 

 
Гайдук Василь – викладач Ужгородського державного музичного учи-

лища ім. Д. Задора – за кантату-поему для солістів мі-
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шаного хору та симфонічного оркестру «Минають дні» 

на слова Т. Шевченка 

Номінація «Композитор» 

(за твір малих форм) 

 
Петрушевський 

Михайло 

– керівник угорського фольклорного ансамблю, з.п.к. 

України – за збірку «Українські народні пісні» 

Номінація «Художній колектив» 

Заслужений ака-

демічний Закар-

патський народ-

ний хор 

– за концертну програму «Перлина Срібної Землі» (кері-

вник – з.п.к. України Н. Петій-Потапчук) 

Номінація «Соліст, дует, тріо» 

Швах-Пекар 

Мирослава 

– солістка ансамблю «Гармонія» Закарпатської обласної 

філармонії – за сольну програму «Пісні від серця» 

Премія ім. братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв 

(у галузі театрального мистецтва) 

Номінація «Режисерсько-постановча група» 

Режисерсько-

постановча група 

Закарпатського 

обласного держа-

вного українсь-

кого музично-

драматичного те-

атру ім. братів 

Ю.-А. та Є. Ше-

регіїв  

– за виставу «Про що плачуть верби» за мотивами п’єси 

І. Карпенка-Карого «Безталанна» 

Номінація «Актору – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Ференц Атілла – актор Закарпатського обласного угорського драматич-

ного театру ім. Дьюли Ійєша (м. Берегове) – за роль 

Балажа у виставі «Не жить мені без музики» Ж. Моріца 

Номінація «Актрисі – за краще втілення художнього образу сценічного  

героя» 

Тищук Вероніка – актриса Закарпатського обласного театру драми та ко-

медії (м. Мукачеве) – за роль Едіт Піаф у виставі «Едіт 

Піаф» за мемуарами французької співачки 
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Номінація «Актрисі – за кращу акторську роль у виставі для дітей» 

Чеховська Юлія – актриса Закарпатського академічного обласного театру 

ляльок (м. Ужгород) – за роль поросятка у виставі 

«Співоче поросятко» С. Козлова та В. Підцерковного 

Номінація «Критик-театрознавець» 

Габорець Василь – громадсько-культурний діяч, з.п.к. України – за книгу 

вибраних статей та нарисів «Служителі Мельпомени» 

Премія ім. Й. Бокшая та А. Ерделі 

(у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва) 

Номінація «Живопис» 

(за кращий традиційний реалістичний твір) 

 
Данилич Тарас – художник-живописець, з.х. України – за кращий тра-

диційний реалістичний твір «Свято Преображення в 

Ужгороді» 

Номінація «Живопис» 

 (за кращий новаторський твір) 

 
Громовий 

Олександр 

– художник-живописець – за серію творів «Натюрморт» 

Номінація «Станкова графіка» 

Скакандій 

Василь 

– художник-графік, н.х. України – за серію творів «Земля 

і люди», «Владика Мілан», «Дорога на Синевир», «Ве-

чір над Тисою», «Синевирська весна» 

Номінація «Прикладна графіка» 

Пономаренко 

Надія 

– художник-графік, з.х. України – за серію ілюстрацій 

«Силуети» 

Номінація «Скульптура» 

Возницький  

Андрій 

– скульптор – за скульптурний твір «Роздуми» 

Номінація «Монументальне мистецтво» 

Матл Петро – скульптор – за монументальний твір «Святий Михаїл» 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Міравчик-

Ракович  

Єлизавета 

– художник-прикладник – за декоративну серію «Тарелі» 

Номінація «Мистецтвознавча праця» 

Колектив науко- – за книгу «Традиційні деревообробні промисли на Зака-
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вих працівників 

Закарпатського 

обласного музею 

народної архітек-

тури та побуту (м. 

Ужгород) 

рпатті у ХІХ – першій половині ХХ ст.» 

***** 

Премія ім. Н. Косарєвої 

(Хмельницька обл.) 
 

Блащук 

Людмила 

– майстриня з художньої вишивки (м. Хмельницький) – 

за вагомі досягнення у розвитку галузі декоративно-

прикладного мистецтва області, високий професійний 

рівень 

Обласна премія ім. І. Котляревського 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Театральна діяльність» 

Журавель  

Маргарита (сце-

нічний псевдонім 

– Маргарита 

Томм) 

– провідна актриса Полтавського академічного обласно-

го українського музично-драматичного театру ім. М. В. 

Гоголя, з.а. України – за популяризацію українського 

театрального мистецтва 

Номінація «Слово» 

Драматичний гу-

рток Войнихівсь-

кого сільського 

БК Лубенського 

р-ну Полтавської 

обл. (керівник – 

А. Якименко) 

– за популяризацію української мови 

Номінація «Музично-пісенна творчість» 

Концертний ан-

самбль «Чураїв-

на» Полтавської 

обласної філар-

монії 

– за творчу діяльність, яка сприяє розвитку української 

національної культури 

Номінація «Поетичний твір» 

Петренко  

Микола 

– письменник – за поетичну збірку «Моє містечко над 

Сулою» 
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Номінація «Сучасна проза» 

Антипович  

Георгій  

(літературний 

псевдонім Юрій 

Антипович) 

– літератор – за книгу «Петро Ротач: "Я впень був нище-

ний не раз, та скрес з любові до Вкраїни"» 

Номінація «Подія року» 

Нахлік Євген – директор Інституту Івана Франка НАН України, доктор 

філологічних наук, професор – за монографію «Пере-

лицьований світ Івана Котляревського: текст-

інтертекст-контекст» 

Номінація «Медіапроект» 

Гладченко Ольга – старший редактор редакції художньо-публіцистичних 

програм Полтавської ОДТРК «Лтава» – за створення 

радіонарисів із циклу «Життя в портретах»: «Ласкаві 

янголи війни», «Долі вогненні», «Пілігрим з полама-

ним крилом», «До побачення, качки», «Закон вдячнос-

ті» 

Літературно-мистецька премія ім. М. Коцюбинського 

(Чернігівська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Гончаренко Олег – поет, науковець – за книгу «Буремні буриме свободи» 

Номінація «Проза» 

Балабко  

Олександр 

– письменник, журналіст – за книгу «Рай і пекло Коцю-

бинського» 

Номінація «Народознавство» 

Шевченко  

Віталій 

– краєзнавець – за книгу «Хрестоматія Ічнянщини. 10 ти-

сяч статей, довідок, документів, ілюстрацій» 

Номінація «Театрально-музичне мистецтво» 

Пунтус Сергій – артист драми Чернігівського обласного академічного 

українського музично-драматичного театру ім. Т. Шев-

ченка – за образ, створений у виставі «Каліка з острова 

Інішмаан» М. МакДонаха 

Номінація «Декоративне та образотворче мистецтво» 

Стадниченко 

Тетяна 

– майстер художньої вишивки та розпису – за відро-

дження і розвиток традиційного чернігівського мистец-

тва 
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Літературно-мистецька премія імені Лесі Українки «Лесині джерела» 

(Житомирська обл.) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Кулавін Валерій – художник-постановник Житомирського академічного 

українського музично-драматичного театру ім. І. Коче-

рги – за сценічне втілення п’єс Лесі Українки та знач-

ний творчий доробок у царині театрального мистецтва 

Номінація «Література» 

Білошицька-

Костюкевич 

Олена 

– письменниця, драматург, театрознавець – за творчий 

доробок та цикл рецензій на українські театральні пос-

тановки 

Номінація «Музична культура й виконавська майстерність» 

Народний ама-

торський вока-

льний жіночий 

ансамбль «Чарів-

ниця» Брусилів-

ського РБК 

– за популяризацію та виконання української народної та 

авторської пісні 

Номінація «Дослідження і популяризація творчої спадщини  

Лесі Українки» 

Артемюк  

Михайло –  

– з.п.к. України, керівник народного ансамблю пісні і 

танцю «Полісся» (м. Новоград-Волинський, Житомир-

ська обл.) – за активну діяльність та багаторічну попу-

ляризацію творчої спадщини Лесі Українки 

Народний ан-

самбль камерної 

музики «Класік» 

Новоград-

Волинського мі-

ського палацу 

культури 

– за популяризацію спадщини української класичної му-

зики, зокрема улюблених творів Лесі Українки 

Премія ім. Я. Лукавецького 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Образотворче мистецтво» 

Кузів Богдан – художник – за створення мистецьких творів на основі 

народних традицій краю та мистецьких досягнень су-

часності 

Остафійчук Іван – художник-графік – за великі творчі здобутки 



 33 

Номінація «Народне мистецтво» 

Копильчук Ганна – ліжникарка – за створення гуцульських ліжників 

Номінація «Архітектура і дизайн» 

Гаврилів Іван та 

Андрій 

– художники-дизайнери – за дизайн та виконання ін-

тер’єру музею народної шани Тараса Шевченка в при-

міщенні Народного дому «Просвіта» в м. Івано-

Франківську 

ПРЕМІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА АРХІТЕКТУРИ 

Премія ім. А. Вахнянина 

(народна творчість) 
 

Кремінські Дарія 

та Ярослав 

– майстри художнього ткацтва – за твори, виконані про-

тягом 2014 – 2015 років: виткані чоловічі та жіночі со-

рочки 

Премія ім. М. Возняка 

(літературознавство, сучасна літературна критика та переклади) 
 

Нахлік Євген – літературознавець – за книгу «І мертвим, і живим, і не-

народженим», і самому собі: Шевченкове ословлення 

минулого, сучасного й майбутнього та власні екзисте-

нції» 

Премія ім. С. Гординського 

(мистецтвознавство і культурологія) 
 

Бесага Мар’ян – мистецтвознавець – за альбом-монографію «Іван Оста-

фійчук. Джерела творчості» 

Премія ім. О. Кульчицької 

(дизайн) 
 

Борисенко Ольга, 

Стасенко 

Володимир 

– за «Новації традицій графічного дизайну поліграфічної 

продукції Української академії друкарства в контексті 

європейської культури та формування національної ди-

зайнерської школи» 

Премія ім. І. Левинського 

(архітектура) 
 

Гнесь Ігор – архітектор – за монографію «Багатоквартирне житло: 

тенденції еволюції» 
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Премія ім. Б. Лепкого 

(проза) 

 
Петренко 

Микола 

– письменник, журналіст – за книгу «Самозапалення сві-

чі–2» 

Премія ім. С. Людкевича 

(музичне мистецтво) 

 
Творчий колек-

тив: Яцків Анд-

рій, Олійник Ми-

хайло, Радейко 

Петро, Муха Ок-

сана  

– за авторські музичні програми, реалізацію національ-

ного музичного проекту «Мелодія», створення автор-

ської пісні, популяризацію творчості українських ком-

позиторів та української народної пісні, зокрема твор-

чості В. Івасюка, І. Білозора, Квітки Цісик, А. Кос-

Анатольського 

Премія ім. Б. Романицького 

(драматургія, театральне мистецтво) 
 

Сотникова 

Альбіна 

– актриса, з.а. України – за акторські роботи у Націона-

льному академічному українському драматичному теа-

трі ім. М. Заньковецької (м. Львів) у 2013 – 2015 роках  

Премія ім. І. і В. Свєнціцьких 

(музейна справа і збереження культурної спадщини) 

 
Білик Зоряна – директор Львівського музею історії релігії – за реалізо-

ваний проект художніх пленерів «Стежками Антони-

ча» в Музеї-садибі родини Антоничів 

Премія ім. І. Труша 

(образотворче мистецтво) 

 
Андрущенко 

Оксана 

– художниця – за творчі роботи, виконані протягом 

останніх років  

Премія ім. З. Флінти 

(декоративно-ужиткове мистецтво) 
Іванишин 

Володимир 

– художник декоративного мистецтва – за проект ін-

тер’єру Церкви Святого Воскресіння (с. Віжомля, Яво-

рівський р-н)  

Премія ім. В. Чорновола 

(журналістика та публіцистика) 

 
Синейко Микола – письменник, журналіст – за книгу «У жорнах часу» 



 35 

Премія ім. М. Шашкевича 

(поезія) 
 

Сенчишин Ярина – поетеса, перекладач – за книгу «Долина ріки Самбаті-

он» 

* * *  

Обласна краєзнавча премія ім. М. Максимовича 

(Черкаська обл.) 

 
Білецький  

Феофан 

– за книгу «Розкажи мені, Тікичу...Буки від давніх часів 

до сьогодення» 

Обласна літературна премія ім. Є. Маланюка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Поезія» 

Царук Антоніна – за книгу «Мовчання бруньки» 

Номінація «Проза» 

Кримський 

Анатолій 

– за книгу «Обрубані рамена» 

Номінація «Літературознавство та публіцистика» 

Гольник Оксана – за книгу «Міф у художньому світі Євгена Маланюка» 

Премія ім. І. Марчука 

(Тернопільська обл.) 

Номінація «Графіка» 

Скоробагач 

Соломія 

– художниця (Тернопільська ДШМ ім. І. Герети) 

Номінація «Живопис» 

Карашевська 

Ангеліна 

– художниця (Тернопільська художня школа ім. М. Бой-

чука) 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Антонів Віталій – художник (Заводська художня школа, м. Чортків, Тер-

нопільська обл.) 

Премія імені Панаса Мирного 

(Полтавська обл.) 

Номінація «Література, літературознавство» 

Нечитайло 

Микола 

– прозаїк – за творчий доробок 
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Номінація «Журналістика, публіцистика» 

Вергунов Віктор – член Національної спілки журналістів України – за 

творчий доробок 

Номінація «Мистецтво» 

Садохіна Тетяна – співачка, з.а. України – за творчий доробок та концерт-

ну діяльність 

Номінація «Народна творчість, народні ремесла» 

Вакуленко Надія – з.м.н.тв. України – за творчий доробок 

Трипольська 

Оксана 

– директор Великобудищанського сільського БК Дикан-

ського р-ну, керівник народного музею весілля – за 

творчі здобутки, які утверджують духовні цінності 

українського народу та є вагомим внеском у націона-

льно-культурне відродження Української держави 

Премія ім. О. Осмьоркіна  

(у галузі образотворчого мистецтва  

та мистецтвознавства, Кіровоградська обл.) 

Номінація «Національна традиція» 

Кадигроб Андрій – живописець (м. Кіровоград) 

Номінація «Новітні спрямування» 

Хворост Андрій – художник (м. Кіровоград) 

Номінація «Мистецтвознавство та історія мистецтв» 

Творчий колек-

тив Кіровоград-

ського обласного 

художнього му-

зею 

– за створення друкованого проекту – комплекту листі-

вок «Кіровоградщина очима художників» 

Премія ім. Т. Осьмачки 

(Черкаська обл.) 
 

Головатюк 

Василь 

– письменник (м. Хмельницький) – за художньо-

документальний роман «Слово і меч» 

 

Обласна премія в галузі архітектури, геральдики та вексилогії і деко-

ративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» 

Добровольська – керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва 
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Валентина «Сувенір» Гімназії ім. Тараса Шевченка – за оригіна-

льні творчі доробки в техніці килимарства 

Премія ім. В. Полєка 

(у галузі краєзнавства, Івано-Франківська обл.) 
 

Бабій Василь – письменник, краєзнавець 

Кугутяк Микола – директор Інституту історії і політології Прикарпатсько-

го національного університету ім. В. Стефаника, крає-

знавець 

Купчинський 

Богдан 

– історик, культурно-громадський діяч, краєзнавець 

Премія ім. П. Рудя 

(Сумська обл.) 

Номінація «Журналістика» 

Дорошенко 

Вікторія 

– заступник редактора Липоводолинської районної газе-

ти «Наш край» – за ряд публікацій з краєзнавства, ку-

льтури та мистецтва 

Номінація «Культура і народна творчість» 

Жук Галина – викладач скульптури та кераміки Сумського вищого 

училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського, 

майстриня з гончарства – за особистий внесок у пропа-

ганду та розвиток декоративно-прикладного мистецтва 

Номінація «Мистецтво» 

Будянський 

Василь 

– драматург, поет, актор, з.а. України – за високохудожнє 

втілення драматичної поеми «Я так її, я так люблю мою 

Україну широку...», створену за творами Т. Г. Шевчен-

ка до 200-річчя від дня народження 

Номінація «Краєзнавство» 

Близнюк  

Анатолій 

– заступник ректора Сумської обласної організації «Па-

ліцинська Академія» – за значний внесок у розвиток 

краєзнавства Сумщини, популяризацію історії рідного 

краю, національних українських традицій та видатних 

діячів Сумщини 

Обласна краєзнавча премія ім. І. Свєшнікова 

(Рівненська обл.) 
 

Войтюк Олексій – старший науковий співробітник відділу охорони куль-

турної спадщини комунального закладу «Рівненський 

обласний краєзнавчий музей» – за реставрацію 950-ти 

експонатів основного та допоміжного наукового фонду 
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краєзнавчого музею та археологічного центру Пересо-

пниця 

Обласна музична премія ім. Д. Січинського 

(Івано-Франківська обл.) 
 

 – Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» 

(художній керівник та диригент – І. Дем’янець) 

Премія ім. В. Стефаника 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Документальна і науково-критична література» 

Лесюк Микола – мовознавець, з.п.о. України – за книгу-монографію 

«Становлення і розвиток української літературної мови 

в Галичині» 

Літературно-мистецька премія імені Бориса Тена 

(Житомирська обл.) 
 
Скорський 

Микола 

– критик, літературознавець 

Косенко Валерій – видавець – за видавничо-культурницьку діяльність та 

пропаганду спадщини Бориса Тена 

ПРЕМІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ЛІТЕРАТУРИ,  

МИСТЕЦТВА, ЖУРНАЛІСТИКИ 

Премія ім. В. Здоровеги 

(журналістика) 
 

Шот Микола – письменник, журналіст, кореспондент газети «Урядо-

вий кур’єр» у Тернопільській області – за книгу «На 

пагорбі долі» 

Гурняк Віктор 

(посмертно) 

– фотокореспондент – за матеріали фотовиставки «Від 

Майдану до війни», «Донбас: війна та мир» 

Премія ім. Я. Стецька 

(публіцистика) 
 

Ротман Микола,  

Філь Євген, Гу-

цалов Олександр 

– автори та упорядники книги «Тарас Шевченко у 

пам’яті поколінь» 

Премія імені Михайла Бойчука 

(образотворче мистецтво) 
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Овчарик Євген – художник-керамік – за серію робіт, присвячених 200-

річчю від дня народження Т. Г. Шевченка 

Премія імені Георга Пінзеля 

(архітектура) 
 

Козін Ярослав – архітектор, автор і виконавець реконструкції 

пам’ятника колишнім в’язням чортківської тюрми, роз-

стріляним у липні 1941-го органами НКВС в Умані 

Премія імені Богдана Лепкого 

(література) 
 

Волков Олексій – письменник – за роман «Емісар» 

Премія імені Іванни Блажкевич 

(твір для дітей та юнацтва) 
 

Ткачук-Гнатович 

Тамара 

– поетеса – за серію книжок для юних читачів 

Премія імені Соломії Крушельницької 

(музичне мистецтво) 
 

Лемішка Наталія – співачка, н.а. України 

Премія імені Петра Медведика 

(краєзнавство) 
 

Мазур Петро – директор Кременецького медичного училища ім. А. Рі-

чинського – за вагомий особистий внесок у розвиток 

краєзнавства та підготовку до видання книги «За тебе, 

Україно...» 

Премія імені Леся Курбаса 

(театральне мистецтво) 
 

Іванків Тарас, 

Брантюк Богдан, 

Водюк Ольга, 

Томбоштейн 

Ольга, Татарінов 

Дмитро  

– актори Тернопільського академічного обласного театру 

актора і ляльки – за виконання головних ролей у виста-

ві «Тарасова казка» Б. Мельничука 

Премія імені Володимира Гнатюка 

(етнографія, музейна справа) 
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Голод Надія, 

Проців Микола, 

Бойко Наталія 

– наукові співробітники Бережанського краєзнавчого му-

зею – за реалізацію проекту «200 кроків до Тараса Ше-

вченка» 

* * *  

Обласна літературна премія ім. М. Федунця 

(Хмельницька обл.) 
 

Ванжула 

Олександра 

– за поетичну збірку «Осіннього листя жмуток» 

Літературно-мистецька премія ім. М. Черемшини 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Література» 

Стеф’юк Іванна – письменниця, літературознавець – за співупорядкуван-

ня книги «Марко Черемшина у спогадах, документах і 

матеріалах», видання книги прози «За руку з гостем», 

тривале дослідження та популяризацію (прославу) тво-

рчості Марка Черемшини 

Кіреєв Петро – науковий працівник літературно-меморіального музею 

Марка Черемшини – за співупорядкування книги «Ма-

рко Черемшина у спогадах, документах і матеріалах», 

активну працю в музеї 

Номінація «Просвітницька, літературно-краєзнавча діяльність» 

Оробець Іван – поет, педагог – за підготовку сценарію та проведення 

літературно-мистецького заходу, приуроченого 140-

річчю Марка Черемшини, за видання книги поезій 

«Життя в мініатюрі» 

Номінація «Театрально-виконавська діяльність» 

Народне аматор-

ське жіноче во-

кальне тріо «Бе-

региня» Снятин-

ського РБК (кері-

вник – Д. Лесюк) 

– за активну участь у культурно-мистецьких заходах, ви-

соку майстерність виконання українських пісень 

Номінація «Класична та естрадна музика, композиторська майстерність» 

Стецик Василь – композитор, з.п.к. України – за організацію художніх 

колективів, видання авторських збірок, створення му-

зики на слова неповторних патріотичних і ліричних пі-

сень 
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* * *  

Обласна премія ім. Т. Г. Шевченка 

(Хмельницька обл.) 
 
Міхалевський 

Віталій  

– голова правління Хмельницького обл. об’єднання ВУТ 

«Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка, поет та журналіст – за 

вагому подвижницьку діяльність, спрямовану на попу-

ляризацію творчої спадщини Кобзаря 

Літературна премія ім. Ю. Шкрумеляка в галузі дитячої літератури 

(Івано-Франківська обл.) 

Номінація «Патріотичне і духовне виховання» 

Оленюк Ярема – художник – за створення скульптурного погруддя пи-

сьменника Юрія Шкрумеляка у смт Ланчині та серію 

ілюстрацій до його творів 

Номінація «Поезія, проза» 

Левицький 

Василь 

– краєзнавець – за упорядкування книг Юрія Шкрумеля-

ка «Молитва за рідну мову» і «Загублений черевичок» 

та за публікації про його життя і творчість у періодич-

них виданнях 

Обласна краєзнавча премія ім. В. Ястребова 

(Кіровоградська обл.) 

Номінація «Наукові дослідження з історії та етнографії краю» 

Смотренко Вадим – за наукове видання «Сталеві мережива маленького Па-

рижу» 

Номінація «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» 

Похиленко  

Віктор 

– за історико-документальне видання «Танець між небом 

і землею» 

Номінація «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини 

краю, розвиток музейної справи» 

Авторський ко-

лектив: Надєждін 

Андрій, Присяж-

нюк Віктор, Гно-

єв Костянтин 

– за створення проекту та експозиції народного музею 

визволення Кіровоградщини 

 

МІСЬКІ ПРЕМІЇ 
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Міська молодіжна літературно-мистецька премія ім. М. Вінграновсь-

кого 

(м. Біла Церква, Київська обл.) 
 

Дегтяренко 

Марія-Лурдес 

– поетеса – за поетичну збірку «І Кафка на ніч» 

Лоцман Руслана – солістка Народного муніципального аматорського хору 

«Від серця до серця» – за видатні мистецькі досягнен-

ня, вагомий внесок у розвиток і збагачення традицій 

національної хорової культури, активну участь у захо-

дах, що відбуваються в м. Біла Церква 

Літературна премія ім. Я. Дорошенка 

(м. Івано-Франківськ) 
 

Різників  

(Різниченко) 

Олекса 

– поет-політв’язень (м. Одеса) – за поетичну збірку 

«Двострунне грало» 

Кулик Валерій – поет (Херсонська обл.) – за цикл сонетів із збірки 

«Призначаю побачення» 

Мистецька премія «Київ» 

Премія ім. А. Бучми 

(у галузі театрального мистецтва) 
 

Задніпровський 

Олександр 

– актор Національного академічного драматичного теат-

ру ім. І. Франка (м. Київ), н.а. України – за роль Хоми 

Кичатого у виставі «Назар Стодоля» за Т. Шевченком 

Премія ім. А. Веделя 

(у галузі музичної композиції) 
 

Іщенко Юрій – композитор, з.д.м. України – за мегацикл з трьох вели-

ких симфонічних творів: «Хваліте Господа з небес», 

«Душе моя», «Херувимська» 

Премія ім. І. Миколайчука 

(у галузі кіномистецтва) 
 

Лазаревська 

Юлія 

– сценарист, режисер, художник – за документальний 

фільм «Ігор Шамо. Постлюдія» 

Мандрич Микола – оператор – за документальний фільм «Ігор Шамо. Пос-

тлюдія» 
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Премія ім. А. Москаленка 

(у галузі журналістики) 
 

Бондар Юрій – журналіст, видавець, з.п.к. України – за книгу спогадів 

про Анатолія Москаленка «Вогонь його серця» та за 

серію публікацій останніх трьох років 

Премія ім. Є. Плужника 

(у галузі літератури) 
 

Василашко  

Василь 

– поет, з.ж. України – за поетичну збірку «Заговори, щоб 

я тебе побачив» 

Премія ім. С. Колоса 

(у галузі народного декоративного мистецтва) 
 

Тодорчук Сергій – майстер художньої кераміки, гончар – за серію творів 

«Козацький посуд» 

Премія ім. С. Шишка 

(у галузі образотворчого мистецтва) 
 

Ковтун Ольга – художник монументального живопису – за твори: 

«Свято», «На ковзанах», «Подружки» 
 

* * *  

Театральна премія «Київська пектораль» 

Номінація «Краща драматична вистава» 

 – вистава «Веселощі сердечні, або Кепка з карасями» за 

оповіданнями Ю. Коваля Київського академічного теа-

тру драми і комедії на лівому березі Дніпра 

Номінація «Краща музична вистава» 

 – вистава «Труффальдіно із Бергамо» на музику О. Кол-

кера Київського національного академічного театру 

оперети 

Номінація «Краща дитяча вистава» 

 – вистава «Снігова квітка» С. Козлова Київського муні-
ципального академічного театру ляльок 

Номінація «Краща камерна вистава (вистава малої сцени)» 

 – вистава «Схоже на щастя» П. Пальмада, К. Дютюрона 
Київської академічної майстерні театрального мистец-
тва «Сузір’я» 



 44 

Номінація «Краща режисерська робота» 

Мойсеєв 
Станіслав 

– режисер, н.а. України – за постановку вистави «Така її 
доля...» за Т. Шевченком Національного академічного 
драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краще виконання чоловічої ролі» 

Богданович 
Олексій 

– н.а. України – за роль Федора Протасова у виставі 
«Живий труп» Л. Толстого Національного академічно-
го драматичного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі» 

Роговцева Ада – н.а. України – за роль Клод у виставі «Схоже на щастя» 
П. Пальмада, К. Дютюрона Київської академічної май-
стерні театрального мистецтва «Сузір’я» 

Номінація «Краще виконання чоловічої ролі другого плану» 

Дробот Марк – актор – за роль Вурма у виставі «Підступність і кохан-
ня» Ф. Шиллера Київського академічного Молодого 
театру 

Номінація «Краще виконання жіночої ролі другого плану» 

Сумська Наталія – н.а. України – за роль Анни Протасової та Анни Каре-
ніної у виставі «Живий труп» Л. Толстого Національ-
ного академічного драматичного театру ім. І. Франка 
(м. Київ) 

Номінація «Краща сценографія» 

Ковальчук 
Володимир 

– художник, сценограф – за постановку вистави «Живий 
труп» Л. Толстого Національного академічного драма-
тичного театру ім. І. Франка (м. Київ) 

Номінація «Краща музична концепція вистави» 

Курій Олександр, 
Петрожицький 
Олексій 

– вистава «Наше містечко» Т. Уайлдера Київського ака-
демічного театру юного глядача на Липках 

Номінація «Краще пластичне вирішення вистави» 

Скляренко 
Олексій 

– актор, хореограф, режисер – за постановку вистави 
«Сон» за творами Т. Шевченка Київського академічно-
го театру юного глядача на Липках 

Номінація «Кращий акторський дебют» 

Шорена Шонія – акторка – за роль Джульєтти у виставі «Джульєтта і 

Ромео» за п’єсою В. Шекспіра Національного академі-

чного театру російської драми імені Лесі Українки  

(м. Київ) 
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Номінація «Кращий режисерський дебют» 

Прокопенко  

Вадим 

– балетмейстер – за постановку вистави «Кармен-сюїта» 

на музику Ж. Бізе Київського національного академіч-

ного театру оперети 

Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» 

Струтинський 

Богдан 

– художній керівник Київського національного академі-

чного театру оперети, н.а. України 

Мистецька премія ім. Г. Косміаді 

(м. Рівне) 
 
Годун Микола – художник-живописець 

Літературно-мистецька премія ім. В. Малика 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

Номінація «Література та публіцистика» 

Вергунов Віктор – директор Національної наукової сільськогосподарської 
бібліотеки НААНУ, професор, доктор сільськогоспо-
дарських наук – за книги «Мій земляк з Дернівки – Ва-
силь Костенко, якого О. П. Довженко любив «...більш 
за всіх людей на Україні» та «Костенко Василь Семе-
нович. Державний та громадський діяч. Учений-
історик» 

Номінація «Краєзнавство та народна творчість» 

Джунь Олександр – працівник Миргородського краєзнавчого музею, ініціа-
тор створення Музею історії Голодомору 1932–1933 рр. 
на Миргородщині – за книгу «Чорні роки Миргород-
щини» 

Авторський ко-
лектив ветеранів 
місцевого самов-
рядування міста 
Лубни (керівник 
– І. Гончаров) 

– за книгу в двох томах «Лубни на вітрах історії ХХ–ХХІ 
століть» 

Номінація «Мистецтво та монументальна скульптура» 

Мірошниченко 
Володимир 

– художник-монументаліст (м. Лубни) 

Премія імені Уласа Самчука 

(м. Рівне) 

 

Басараба Василь – поет, журналіст, краєзнавець – за книгу «Страшний 

суд» 
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Міська премія ім. І. Франка 

(м. Івано-Франківськ) 

 

Тулай Василь – письменник – за роман «Двадцять років причетності» 

Букатюк 

Олександр 

– поет, журналіст – за книгу віршів «Мадонна Майдану 

(Очікування Різдва)» 

Гаєвська 

Світлана 

– журналіст – за проект «Літературна світлиця» 

Мончук Ольга – журналіст – за серію публікацій на сторінках часопису 

«Галичина» 

Міська премія ім. Б. Хмельницького  

у галузі культури і мистецтва 

(м. Хмельницький) 

Номінація «Літературна діяльність, популяризація  

української мови» 

Обласний осере-

док Всеукраїнсь-

кої творчої спіл-

ки «Конгрес літе-

раторів України» 

– за вагомі літературні видання, випуск ювілейного деся-

того тому літературно-мистецького альманаху «Медо-

бори» 

Номінація «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» 

Делікатна 

Світлана 

– майстер народного мистецтва – за високу професійну 

майстерність, активну виставкову діяльність, вагомі 

здобутки у розвитку та популяризації декоративно-

прикладного мистецтва 

Номінація «Музичне мистецтво і фольклор» 

Колектив Хмель-

ницького муні-

ципального ест-

радно-духового 

оркестру (худож-

ній керівник –  

Т. Безнюк) 

– за високу професійну майстерність, активну суспільно-

громадську та концертну діяльність, участь у благодій-

них проектах та популяризацію музичного мистецтва 

серед широких верств населення 

Телюх Ірина – художній керівник фольклорного гурту «Ладовиці» та 

зразкового дитячого фольклорного гурту «Ладосвіти» 

Хмельницької ДМШ № 2 – за популяризацію українсь-

кого національного музичного мистецтва, дослідження 

та збереження фольклору 

Номінація «Хореографія» 

Штогріна Ірина – керівник зразкового ансамблю народного танцю «На-
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мисто» Хмельницького міського БК – за високий про-

фесіоналізм та вагомі здобутки у розвитку та популя-

ризації хореографічного мистецтва в м. Хмельницько-

му 

Премія ім. Л. Череватенка 

(м. Буча, Київська обл.) 

 

Жолдак Богдан – прозаїк – за книгу «Укри» 

Міська премія ім. М. Ярошенка 

(м. Полтава) 

Номінація «Образотворче мистецтво. Живопис» 

Чорна Світлана – художниця  

Номінація «Образотворче мистецтво. Графіка» 

Грибан Микола – художник-графік, з.п.к. України 

Номінація «Образотворче мистецтво. Скульптура» 

Узбек Віктор – художник, гравер, скульптор малих форм 

Номінація «Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва» 

Мокляк  

Володимир 

– історик, бібліограф, музеєзнавець 

Номінація «Громадська діяльність. Організація і проведення мистецьких 

акцій» 

 – Колектив організаторів «Кадетаріуму» (соціально-

культурного проекту на підтримку пам’ятки архітекту-

ри – Полтавського Петровського кадетського корпусу) 

Номінація «Сприяння розвитку музею та поповненню колекції ПХМГМ 

імені Миколи Ярошенка» 

Гунченко Тарас – меценат, засновник галереї сучасного мистецтва 

«Jump» в м. Полтаві 

 

ПРЕМІЇ МЕЦЕНАТІВ, ЗАКЛАДІВ ТА  

ОРГАНІЗАЦІЙ 

Премія «Ars Translationis» ім. М. Лукаша 

(заснована редакцією журналу «Всесвіт») 
 

Борщевський 

Сергій 

– поет, перекладач, автор журналу «Всесвіт» – за перек-

лади з іспанської творів видатних письменників 
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Чистяк Дмитро – письменник, перекладач, літературний критик – за 

упорядкування спеціального бельгійського числа жур-

налу «Всесвіт» (№ 9 – 10, 2015) та майстерний перек-

лад поетичних творів, повістей і оповідань 34 авторів, 

які увійшли до цього випуску 

Літературна премія журналу «Березіль» 
 
І премія – Терен Тетяна – за змістовні, вишукані інтерв’ю з І. 

Драчем, Ю. Щербаком, Ю. Андруховичем, Р. Іваничу-

ком 

ІІ премія – Пагутяк Галина – за оповідання «999» 

ІІІ премія – Корсак Іван – за уривки з роману «Життя Миклухо-

Маклая»  

 – Лілік Ольга – за повість «Кімната сповіді» 

 – Чорногуз Олег – за розділи з майбутньої книжки «До-

рога на захід» та сатиреску «Як стати президентом» 

Премія ім. А. Бортняка 

(заснована ГО «Вінницьке земляцтво у Києві») 
 
Чернілевський 

Станіслав 

– поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодуб-

ляжів українською мовою 

Премія ім. Б. Возницького «За вагомий особистий внесок у розвиток 

музейної справи України» 

(заснована Національним культурно-мистецьким та музейним комплек-

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

галереєю мистецтв ім. Б. Возницького та благодійним фондом «Мисте-

цький арсенал») 
 

Сабодаш Тетяна – головний зберігач фондів Музею-заповідника «Олесь-

кий замок» (Львівська обл.) 

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

«Кур’єр Кривбасу» Г. Гусейновим) 

 

Тихий  

Володимир 

– продюсер, режисер-документаліст (м. Київ) 

Васянович 

Валентин 

– оператор, режисер, сценарист (м. Київ) 

Премія ім. Ю. Горліса-Горського 

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

головним редактором газети «Козацький край» О. Островським  
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та редакцією газети «Незборима нація») 
 

Страшенко  

Ольга 

– літературознавець, поет, перекладач – за популяриза-

цію української визвольної поезії, створення циклу по-

езії Визвольної боротьби ХХ ст. та вагомий особистий 

внесок у відродження історичної пам’яті та духовності 

українського народу 

Всеукраїнська літературно-мистецька премія «Джури» Володимира 

Рутківського 
 
Марченко  

Наталія 

– книгознавець, дослідниця літератури – за вагомий вне-

сок у дослідження та популяризацію дитячої книжки в 

Україні 

Літературно-мистецька премія журналу «Дніпро» ім. А. Малишка 
 
Данилюк Наталія – поетеса (Івано-Франківська обл.) 

Кирик Юрій – прозаїк (м. Львів) 

Кідрук Максим – прозаїк (Рівненська обл.) 

Премія ім. В. Земляка 

(заснована Житомирською обласною організацією НСПУ та родиною 

житомирського фермера В. Колосівського) 
 

Савченко 

Володимир 

– письменник, журналіст, режисер – за книгу «Ястребен-

ська седмиця» 

Літературна премія «Князь роси» ім. Т. Мельничука  

(заснована «Буковинським журналом» (м. Чернівці) та Коломийським лі-

тературним товариством «Плин») 
 
Карп’юк Василь – поет, прозаїк, видавець, журналіст і музикант (м. Івано-

Франківськ) – за збірку «Brustury» 

Премія ім. Б. Клімчука 

(заснована благодійним фондом «Рідна Волинь», Волинська обл.) 
 

Колектив Музею 

Волинської ікони 

(м. Луцьк) 

– за велику роботу по реставрації і збереженню чудотво-

рної ікони Холмської Божої Матері (ХІ ст.), збережен-

ня духовності та історичної спадщини 

Премія імені Ірини Калинець  

(заснована Міжнародним благодійним фондом ім. Ярослава Мудрого) 
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Номінація «За громадську позицію та мужність – особі, котра активно від-

стоює українські позиції у державотворчому процесі» 

Ковалів Юрій – поет, критик, літературознавець (м. Київ) 

Номінація «За низку публікацій, в яких утверджується авторитет України 

та вивчаються "білі плями історії України"» 

Хоркавий Роман – поет, прозаїк, драматург, перекладач (м. Львів) 

Номінація «За виявлення та популяризацію героїчних сторінок в історії 

України» 

Хланта Іван – фольклорист, літературознавець, бібліограф, етнограф, 

мистецтвознавець (Закарпатська обл.) 

Літературно-мистецька премія ім. О. Кобилянської 

(заснована редакцією газети «Буковинське віче» та готельним 

комплексом «Буковина», м. Чернівці) 
 

Антофійчук 

Володимир 

– завідувач кафедри української літератури Чернівецько-

го національного університету ім. Ю. Федьковича – за 

упорядкування десятитомника творів Ольги Кобилян-

ської та багаторічну подвижницьку літературознавчу 

працю 

Бондар  

Валентина 

– директор творчого об’єднання художніх, культурологі-

чних, науково-просвітницьких та дитячих програм фі-

лії НТКУ «Чернівецька регіональна дирекція», автор та 

ведуча програм «Подіум її життя» 

Михайлюк 

Михайло 

– редактор українського журналу «Наш голос», газети 

«Український вісник», член Союзу українців Румунії 

Премія «Літературні відкриття року» 

(заснована Київською організацією НСПУ) 
 

І премія – Єременко Світлана – письменниця, журналістка – за 

книгу оповідань «Терикони під літаком» 

ІІ премія – Куліш Наталія – письменниця, журналістка – за книгу 

оповідань та есе «Танок самотнього метелика» 

ІІІ премія – Косян Марія – письменниця – за роман-антиутопію 

«Коли у місті N дощить» 

Премія ім. А. Матросова 

(заснована оргкомітетом Міжнародного фестивалю  

документального кіно про права людини Docudays UA) 
 

Горностай 

Катерина 

– режисер-документаліст – за фільм «Скрізь Майдан» 
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Премія ім. Дж. Мейса 

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

Капсамун Іван – журналіст (м. Київ) – за громадську позицію в галузі 

публіцистики 

Літературна премія ім. Б. Нечерди 

(Ліги українських меценатів та редколегії часопису «Київ») 
 

Косенко  

Олександр 

– за поетичну збірку «Гартування води» 

Премія ім. Д. Нитченка 

(Ліги українських меценатів) 
 

Гусейнов  

Григорій 

– письменник, редактор літературного журналу «Кур’єр 

Кривбасу» 

Зарівна Теодозія – письменниця, театрознавець, журналіст – за пропаган-

ду українського друкованого слова 

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

Міністерства культури України 

 
Садовська 
Мар’яна 

– співачка, актриса, композитор, музичний драматург 

Нерослік Юрій – художник-плакатист 
Скібін Рустем – скульптор-кераміст 

Премія PinchukArtCentre у сфері сучасного мистецтва 
 

Головна премія – «Відкрита група»: Білей Юрій, Ковач Павло, Варга Ан-
тон (художники, м. Львів) 

І спеціальна пре-
мія, «Приз гро-
мадськості» 

– Звягінцева Анна (м. Київ) 

ІІ спеціальна 
премія 

– Клейтман Аліна (м. Харків) 

Премія імені Софії Русової  

(Ліги українських меценатів та українського клубу «Ярославів Вал») 
 

Тимошик  

Микола 

– доктор філології, професор – за утвердження націона-

льних пріоритетів та української мови в Україні 

Премія ім. В. Свідзінського 

(Ліги українських меценатів та редколегії журналу «Київ») 
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Чернілевський 

Станіслав 

– поет, кіносценарист, кінооператор, режисер кінодуб-

ляжів українською мовою – за збірку поезій «Чеський 

зошит» 

Літературна премія видавництва «Смолоскип» 
Номінація «Поезія» 

ІІ премія – Гаджій Оксана – за збірку поезій «Phantom limb»  

(м. Житомир – Київ) 

 – Кручак Юлія – за збірку поезій «Передчуття дому»  

(м. Житомир) 

 – Тарасов Арсеній – за збірку поезій «Листи на північ» 

(м. Харків – Київ) 

 – Шендрик Олексій – за збірку поезій «Останні китобої 

на місяці» (м. Львів – Київ) 

ІІІ премія – Бєляков Геник – за збірку поезій «По-людськи» (м. Ки-

їв) 

 – Гладун Дарина – за збірку поезій «Січи–рубай–дерево» 

(м. Хмельницький) 

 – Загладько Ірина – за збірку поезій «Все, що губиться в 

піску» (м. Луцьк – Львів) 

 – Коврей Віктор – за збірку поезій «Коли ще люди гово-

рили» (м. Ужгород – Київ) 

 – Петренко Владислав – за збірку поезій «Island» (м. Ха-

рків) 

 – Поляк Богуслав – за збірку поезій «Тирлищ» (м. Київ) 

Номінація «Проза» 

ІІ премія – Кирик Павло – за повість «Робота» (м. Броди – Львів) 

 – Литвин Ярослава – за повість «Роза Вітрів» (м. Біла 

Церква, Київська обл.) 

ІІІ премія – Виноградова Юніс – за фантастичну повість «Небесний 

пекар» (м. Київ) 

 – Кирик Павло – за повість «Самознищення» (м. Броди – 

Львів) 

 – Михайловська Людмила – за збірку новел «Розсипане 

драже» (м. Львів) 

 – Соколюк Остап – за повість «Енігма» (м. Київ) 

Спеціальна  

премія журі 

– Патола Володимир – за збірку поезій «Грань» (Терно-

пільська обл.) 

Премія ім. Є. Чикаленка 

(Ліги українських меценатів) 
 
Логуші Тетяна та  

Юрій 

– благодійники – за ініціювання і проведення літератур-

ного конкурсу «Коронація слова» 
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Премія ім. Ю. Шевельова 

(заснована Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу,  

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

Українським науковим інститутом Гарвардського університету) 
 

Бойченко 

Олександр 

– письменник, есеїст – за книгу «Більше/Менше» 

Музична премія «Yuna» 

(заснована меценатом, власником ISTIL GROUP М. Захуром  

та фахівцем телерадіосфери П. Шильком) 

Номінація «Кращий соло-артист» 

Джамала – співачка 

Номінація «Кращий рок-гурт» 

 – гурт «Океан Ельзи» 

Номінація «Кращий поп-гурт» 

 – гурт «Время и Стекло» 

Номінація «Краща пісня» 

 – пісня «Злива» (автори: А. Хливнюк, Д. Шуров) 

Номінація «Кращий альбом» 

Джамала – музичний альбом «Подих» 

Номінація «Кращий відеофільм» 

Соловій  

Христина 

– «Тримай» 

Номінація «Кращий дует» 

Джамала,  

А. Хливнюк,  

«Pianoboy» 

– за пісню «Злива» 

Номінація «Відкриття року» 

Alekseev – співак 

Номінація «Подія року» 

концерт  

«Скрябін.  

Концерт пам’яті» 

–  

Номінація «Кращий артист New Media» 

 – гурт «Время и Стекло» 

Номінація «Кращий менеджмент артиста» 

 – Потапенко Олексій, Горова Ірина (MOZGI Entertaiment) 
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Літературна премія клубу «Ярославів Вал» 

(започаткована Інститутом філології та журналістики  

Житомирського державного університету ім. І. Франка) 
 

Зарівна Теодозія – письменниця, театрознавець, журналіст – за роман 

«Полювання на птахів небесних» 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АРК 

БК 

ДМШ 

ДШМ 

з.а. 

 

з.в. 

 

з.д.м. 

 

з.ж. 

 

з.м.н.тв. 

 

з.п.к. 

 

з.п.о. 

 

з.х. 

 

з.ю. 

 

КНУКіМ 

 

КНУТКІТ 

ім. І. Карпенка-Карого 

 

н.а. 

 

НААНУ 

 

НТКУ 

 

НСКрУ 

 

НСПУ 

 

НСТДУ 

 

НСХУ 

 

– Автономна Республіка Крим 

– будинок культури 

– дитяча музична школа 
– дитяча школа мистецтв 

– заслужений артист (при пріз-

вищах) 

– заслужений вчитель (при прі-

звищах) 

– заслужений діяч мистецтв (при 

прізвищах) 

– заслужений журналіст (при 

прізвищах) 

– заслужений майстер народної 

творчості (при прізвищах) 

– заслужений працівник культу-

ри (при прізвищах) 

– заслужений працівник освіти 

(при прізвищах) 

– заслужений художник (при 

прізвищах) 

– заслужений юрист (при прі-

звищах) 

– Київський національний уні-

верситет культури і мистецтв 

– Київський національний уні-

верситет театру, кіно і телеба-

чення ім. І. Карпенка Карого 

– народний артист (при прізви-

щах) 

– Національна академія аграр-

них наук України 

– Національна телекомпанія 

України 

– Національна спілка краєзнав-

ців України 

– Національна спілка письмен-

ників України 

– Національна спілка театраль-

них діячів України 

– Національна спілка художни-

ків України 
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ОДТРК 

 

ПХМГМ 

ім. М. Ярошенка 

 

РБК 

ХНУ ім. В. Каразіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– обласна державна телерадіо-

компанія 

– Полтавський художній музей 

(Галерея мистецтв) ім.  

М. Ярошенка 

– районний будинок культури 

– Харківський національний 

університет ім. В. Каразіна 
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