
 
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 

 
31.05.2006                                          

 № 233 

 
 

Про присудження обласних 
премій за кращі журналістські 
роботи у 2006 році  

 
 

 
 

 Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної 
адміністрації від 24.03.2006 № 147 “Про обласні конкурси на кращі 
журналістські роботи у 2006 році”, яке зареєстроване в Запорізькому обласному 
управлінні юстиції 06.04.2006 за № 14/1171, та рішення обласної ради від 
31.01.2003 № 9 “Про Програму економічної підтримки засобів масової 
інформації області та поліпшення стану забезпечення населення українською 
книгою на 2003-2006 роки”: 

 

1. Присудити обласні премії : 
 

1.1. імені А.С. Клюненка за висвітлення соціально-економічної 
проблематики в обласних друкованих засобах масової інформації              
Шкарупі Світлані Сергіївні, кореспонденту газети “МІГ”; 
 

1.2. імені М.І. Пересунька за висвітлення питань духовного відродження 
та розвитку національної культури в обласних друкованих засобах масової 
інформації Ломонос Ніні Степанівні, оглядачу відділу соціально-економічних 
проблем газети “Запорізька правда”; 
 

1.3. імені А.Г. Путінцева за висвітлення соціально-економічної 
проблематики, питань духовного відродження та розвитку національної 
культури в електронних засобах масової інформації Ревенку Михайлу 
Федоровичу, керівнику творчого об’єднання “Спорт” Запорізької незалежної 
телерадіокомпанії “ТВ-5” (далі - ЗНТРК “ТВ-5”); 
 

1.4. імені А.С. Клюненка за висвітлення соціально-економічної 
проблематики в  міськрайонних і  районних  газетах Стіні  Наталії  Миколаївні,     

 
 
 



  
 2  

 
заступнику редактора районної газети “Червоний промінь” Запорізького 
району; 
 

1.5. імені М.І. Пересунька за висвітлення питань духовного відродження 
та розвитку національної культури в міськрайонних і районних газетах 
Савенкову Денису В’ячеславовичу, кореспонденту газети “Наш город- 
Мелітополь”. 

 
2. Присудити премії “Нова генерація” серед обдарованої журналістської 

молоді у трьох номінаціях: 
2.1. на радіо – Єгунову Володимиру Леонідовичу, редактору обласного 

радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії (далі – ЗОДТРК); 
2.2. на телебаченні – Явір Ользі Володимирівні, редактору відділу 

громадсько-політичних програм ЗОДТРК; 
2.3. в друкованих засобах масової інформації - Бикову Артему 

Васильовичу, кореспонденту редакції Бердянської міськрайонної газети 
“Південна зоря”. 

 
3. Присудити по одній премії в номінаціях: 
3.1. за кращу дитячу програму в електронних засобах масової інформації 

Черновій Тетяні Володимирівні, редактору творчого об’єднання громадсько-
політичного та художнього мовлення ЗОДТРК; 

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 заохочувальні премії творчим працівникам засобів масової 
інформації, поліграфічної сфери й видавничої справи за високий рівень 
професійної майстерності:  
 
Васильєву 
Павлу Володимировичу 

випускаючому редактору відділу інформації 
ЗНТРК “ТВ-5” 

  

Волковій 
Олені Олегівні 

кореспонденту дитячо-юнацької газети 
“Клякса” 

  

Великій 
Тетяні Олексіївні 

завідуючій відділом організаційно-масової 
роботи Гуляйпільської районної газети “Голос 
Гуляйпілля” 

  

Галустовій 
Наталії Віталіївні 

шеф-редактору служби новин радіо “Великий 
Луг” 
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Горбатко 
Вікторії Вікторівні 

головному редактору газети “Бердянський 
портовик” 

  

Залізецькій 
Світлані Йосипівні 

відповідальному секретарю газети “ Наш город-
Мелітополь” 

  

Єгоровій 
Ірині Василівні 

заступнику головного редактора газети 
“Індустріальное Запорожье” 

  

Калініній 
Інні Вікторівні 

редактору ЗНТРК “ТВ – 5” 

  

Клименко 
Лілії Юріївні 

регіональному представнику Українського 
Національного інформаційного агентства 
“Укрінформ” 

  

Кващук 
Світлані Олексіївні 

майстру офсетного друку КП “Друкарня 
“Дніпровський металург” 

  

Лозов’юк 
Лідії Сергіївні 

випускаючому редактору відділу інформації 
ЗНТРК      “ТВ – 5” 

  

Лятуринській 
Наталії Володимирівні 

кореспонденту    інформаційного    відділу        
ТРК “Алекс” 

  

Макущенко 
Марині Олександрівні 

начальнику відділу “Медіа-компанії “Лад” 

  

Москаленку 
Володимиру Анатолійовичу 

кореспонденту обласної газети “МІГ” 

  

Мовчанюку 
Олегу Володимировичу 

старшому оператору ЗНТРК “ТВ – 5” 

  

Мурзіній 
Майї Костянтинівні 

відповідальному секретарю обласної організації 
НСЖ України 

  

Підяшу 
Максиму Олександровичу 

оператору відеомагнітного запису ЗОДТРК 

  

Проскурні 
Віктору Миколайовичу 

головному редактору Мелітопольської 
міськрайонної газети “МВ: “Мелитопольские 
ведомости-Межрайонный вестник” 

  

Піддубній 
Олені Вікторівні 

редактору відділу інформації газети 
“Запорозька Січ” 

  

Ремньову  
Олексію Петровичу 
 

оператору ЗОДТРК 
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Саричеву 
Вячеславу Дмитровичу 

виконавчому директору телекомпанії “Січ-ТВ” 

  

Терентьєвій 
Наталії Олександрівні 

редактору обласної молодіжної газети “Шара” 

  

Юхник 
Інарі Гамлетівні 

майстру офсетного друку ТОВ “Видавничий 
дім “Кераміст” 

  

Шмиголю  
Леоніду Миколайовичу 

головному інженеру ТОВ “Видавничий 
будинок Мелітопольської міської друкарні” 

  

Фоменко 
Ользі Олексіївні 

начальнику зміни цеху ПВП ЗОДТРК 

 
5. В огляді-конкурсі творчих робіт із пропаганди рідної мови присудити 

премії: 
 

5.1. за краще висвітлення і пропаганду рідної мови в друкованих засобах 
масової інформації Якименко Ользі Григорівні, редактору районної газети 
“Червоний промінь” (Запорізький район); 

 
5.2. за краще висвітлення і пропаганду рідної мови на телебаченні   

Гладій Оксані Богданівні, редактору творчого об’єднання громадсько - 
політичного і художнього мовлення ЗОДТРК; 

 
5.3. за краще висвітлення і пропаганду рідної мови на радіо          

Долженко Людмилі Іванівні, завідуючій відділом інформації обласного радіо 
ЗОДТРК. 

 
 
 

 
Перший заступник голови  
облдержадміністрації         О.Ч.Сін 
 
 
 


