
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
__23.06.2009_____   

 № __208___ 
 

 
Про присудження обласних премій 
за кращі журналістські роботи 2009 
року в засобах масової інформації  

 
 

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 27.05.2009 № 171 «Про обласний конкурс на кращі 
журналістські роботи 2009 року в засобах масової інформації», яке 
зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 
28.05.2009 за № 25/1361, «Програми сприяння розвитку інформаційної галузі 
області на 2007-2010 роки», затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 30.03.2007 № 10 (зі змінами та доповненнями) та згідно з протоколом 
засідання Конкурсної комісії з визначення переможців обласного конкурсу на 
кращі журналістські роботи 2009 року в засобах масової інформації від 
05.06.2009 № 1: 

 

1. Присудити обласні премії : 
1.1. імені А.С. Клюненка за висвітлення соціально-економічної 

проблематики в обласних друкованих засобах масової інформації Юрику 
Пилипу Сергійовичу, редактору відділу соціально-економічних проблем 
газети «Запорізька правда»; 

1.2. імені М.І. Пересунька за висвітлення питань духовного 
відродження та розвитку національної культури в обласних друкованих 
засобах масової інформації Левченко Ірині Юріївні, власному кореспонденту 
газети «Индустриальное Запорожье»; 

1.3. імені А.Г. Путінцева за висвітлення соціально-економічної 
проблематики, питань духовного відродження та розвитку національної 
культури в електронних засобах масової інформації Чендиріній Реґіні 
Михайлівні, редактору редакції громадсько-політичного мовлення 
Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 

1.4. імені А.С. Клюненка за висвітлення соціально-економічної 
проблематики в міськрайонних і районних газетах Харченку Володимиру 



 
Івановичу, завідуючому агропромисловим відділом газети «Пологівські 
вісті» (Пологівський район); 
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 1.5. імені М.І. Пересунька за висвітлення питань духовного 
відродження та розвитку національної культури в міськрайонних і районних 
газетах Куц Людмилі Миколаївні, заступнику редактора газети «Нива» 
(Чернігівський район). 

 
2. Присудити премії “Нова генерація” серед обдарованої 

журналістської молоді у трьох номінаціях: 
2.1. на радіо – Мережинській Євгенії Олександрівні, редактору 

обласного радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 
2.2. на телебаченні –  Півненко Катерині Анатоліївні, редактору служби 

інформації Запорізької незалежної телерадіокомпанії «ТВ-5»; 
2.3. в друкованих засобах масової інформації – Лісовій Ірині Сергіївні, 

редактору газети «Пологівські вісті» (Пологівський район).  
 
3. Присудити по одній премії в номінаціях: 
3.1. за кращу дитячу програму в електронних засобах масової 

інформації Карпінській Юлії Миколаївні, редактору обласного радіо 
Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 

3.2. за кращі публікації для дитячої аудиторії в друкованих засобах 
масової інформації Тітовій Світлані Вікторівні, редактору дитячо-юнацької 
газети «Дзендзик» (м. Бердянськ).  

 
  4. Присудити по одній премії в номінаціях: 

4.1. за краще висвітлення і пропаганду рідної мови на телебаченні 
Гладій Оксані Богданівні, завідувачу відділу художнього мовлення 
Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 

4.2. за краще висвітлення і пропаганду рідної мови на радіо Бачуріній 
Авіаті Вікторівні, редактору відділу художнього мовлення обласного радіо 
Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 

4.3. за краще висвітлення і пропаганду рідної мови в друкованих 
засобах масової інформації Пихтєєвій Вірі Пантелеївні, заступнику редактора 
газети «Дніпровські вогні» (Вільнянський район). 

 
5. Присудити премії в номінаціях:  
5.1. кращий фотокореспондент у друкованих засобах масової 

інформації - Прилепі Олександру Миколайовичу, фотокореспонденту газети 
«Наше время плюс»; 

5.2. кращий оператор на телебаченні - Бережному Олександру 
Михайловичу, головному оператору Запорізької незалежної 
телерадіокомпанії «ТВ-5»; 

5.3. кращий режисер на телебаченні - Аракчеєву Борису 
Миколайовичу, режисеру Запорізької незалежної телерадіокомпанії «ТВ-5». 
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6. Присудити премії в номінаціях: 
6.1. за краще висвітлення теми 70-річчя утворення Запорізької області 

на радіо Дубініну Герману Юрійовичу, редактору обласного радіо 
Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 

6.2. за краще висвітлення теми 70-річчя утворення Запорізької області 
на телебаченні Сиваш Олені Миколаївні, завідувачу відділу громадсько-
політичного мовлення Запорізької обласної державної телерадіокомпанії; 

6.3. за краще висвітлення теми 70-річчя утворення Запорізької області в 
друкованих ЗМІ Ковальському Андрію Вікторовичу, позаштатному 
кореспонденту газети «Запорозька Січ». 

 
7. Визначити одержувачем коштів на виплату обласних премій за кращі 

журналістські роботи 2009 року Запорізьку обласну організацію Спілки 
журналістів України згідно з видатками, що передбачені за КФК 120400 
«Інші засоби масової інформації» відповідно до розпису видатків обласного 
бюджету на 2009 рік. 
 
 
 
 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                 О.В.Старух 
 
 
 
 
 
 
 
 


