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це вас цікавить

Звертаємо Вашу увагу також на те, що державним підприємством «Ін-
формаційний центр» Міністерства юстиції України як адміністратором Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером телефону
277-8-277 надаються консультації з питань, що стосуються ведення цього
реєстру.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про Премію Ка-
бінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі
твори для дітей та юнацтва» від 14 січня 2004 року № 32 Державний ко-
мітет телебачення і радіомовлення України закінчив прийом творів на здо-
буття Премії за 2012 рік.

У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» 
висунуто твори:

«Стефа і її Чакалка» Івана Андрусяка (видавництво «Грані-Т»);
«Кабан дикий – хвіст великий…» Івана Андрусяка (видавництво

«Грані-Т»);
«Хто боїться Зайчиків» Івана Андрусяка (видавництво «Грані-Т»);
«Вісім днів із життя Бурундука» Івана Андрусяка (видавництво

«Грані-Т»);
«Місяць у колисці» (вірші, проза, переклади) Галини Кирпи (видавниц-

тво «Навчальна книга — Богдан»);
«Ой, ходить слон коло вікон» Володимира Рабенчука (ДП «Державна

картографічна фабрика»);
«Вчитель дощової води» Володимира Рабенчука (ДП «Державна кар-

тографічна фабрика»);
«Всетерпелюк» Володимира Рабенчука (ДП «Державна картографічна

фабрика»);
«Казка про найвидатнішого дурня» Володимира Рабенчука (ДП «Дер-

жавна картографічна фабрика»);
«Пригоди Марка та Харка» (роман-жарт) Вадима Карпенка (Видавець

Вадим Карпенко);
«Літо з амазонками» (повість для середнього шкільного віку) Надії Гу-

менюк (Лис) (ПрАТ «Волинська обласна друкарня»); 
«Шуршик В. та інші: Казки з Яринчиного саду» Надії Гуменюк (Лис)

(видавництво «Богдан»); 
«Фікулі» Григорія Фальковича (видавництво «Навчальна книга – Бог-

дан»);
«Хвацькі вірші» Григорія Фальковича (видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-

Ма-Га»);
«Абетка» Григорія Фальковича (видавництво «Mikko»);

«Про котів та про собак» Григорія Фальковича («Видавництво Старого
Лева»); 

«Вірші хвацькі, чудернацькі» Мирослава Вересюка (ВАТ «Вінницька
обласна друкарня»);

«Хто? Коли? Чому? Навіщо?» Мирослава Вересюка (ВАТ «Вінницька
обласна друкарня»);

«Казка про козака Степана, його пригоди і кохання» (віршована оповідь
для дітей від 5 до 12 років) Костянтина Климчука (МП Видавництво
«Буква»);

«Чарівна зернинка» Івана Костомахи (видавництво «Точка»);
«Хто і що це? Загадки в чотири рядки з двома завданнями» Юрія

(Георгія) Шипа (ТДВ «Патент»);
«Посміхнулась Україна» Климентія Михайлюка (видавництво «СПО-

ЛОМ»);
«Цікаві правила дорожнього руху» Наталії Чуб (видавництво «Фак-

тор»);
«Кіберкоманда «Смайлик» Яни Мазур (видавництво «Ранок»);
«Небесний барабан. Легенди і притчі Давнього Китаю» Ігоря Бондар –

Терещенка (Бондаря) (видавництво «Ранок»);
«Веселі віршики» Миколи Возіянова (видавництво «Майстер-клас»);
«Капітошка і Найсправжнісінький-Новий-Рік» Наталії Гузєєвої (видав-

ництво «Майстер-клас»);
«Я тебе дуже люблю» Наталії Гузєєвої (видавництво «Майстер-клас»);
«Божевільний  Новий рік» Наталії Гузєєвої (видавництво «Майстер-

клас»);
«Жила собі одна планета» Олександра Денисенка (видавництво

«Майстер-клас»);
«Різдво. Книга, в якій сховалася душа» Віталія Кириченка (видавниц-

тво «Майстер-клас»);
«Життя та зазвичайні пригоди Тамарочки Павлівни» Юрія Нікітін-

ського (видавництво «Майстер-клас»);
«Казка про Старого Лева» Мар’яни Савки («Видавництво Старого

Лева»); 

У номінації «Художнє оформлення книжок  для дітей та юнацтва» 
висунуто твори:

«Чудова мандрівка Нільса з дикими гусьми» Сельми Лагерльоф в
оформленні Марини Пузиренко (видавництво «Фактор»);

«Билини. Київський цикл» Миколи Карпенка в оформленні Олексія Кар-
пенка («Видавець Вадим Карпенко»);

«Солька і Кухар Тара-пата» Оксани Лущевської та Лани Світанкової в
оформленні Ольги Гаврилової (видавництво «Грані-Т»);

«Подорож Голубої Стріли» Джанні Родарі в оформленні Арсена Джа-
нік’яна (видавництво «Махаон-Україна»); 

«Пригоди Цибуліно» Джанні Родарі в оформленні Арсена Джанік’яна
(видавництво «Махаон-Україна»); 

«Пеппі Довгапанчоха» Астрід Ліндґрен в оформленні Арсена Джа-
нік’яна (видавництво «Махаон-Україна»); 

«Сонна книжка для донечки» (укладач – Яна Грудій) в оформленні На-
талії Бендус – Петровської (видавництво «Ранок»);

«Уроки милування. Картини у розповідках» (проект «Дитяча картинна
галерея») в оформленні Наталії Бендус-Петровської (видавництво «Майс-
тер-клас»);

«Небесный барабан. Легенды и притчи Древнего Китая» Ігоря Бондар
– Терещенка в оформленні Надії  Кудрявцевої (видавництво «Ранок»);

«Казковий світ» (серія «Енциклопедія дошкільника») Олександра Дра-
чова в оформленні Валентина Сандуляка (видавництво «Ранок»);

«Кіберкоманда «Смайлик» Яни Мазур в оформленні Володимира Хоро-
шенка (видавництво «Ранок»);

«Ніжність. Картини у розповідках» (проект «Дитяча картинна галерея»)
в оформленні Галини Бодякової (видавництво «Майстер-клас»);

«Казки для маленьких принцес. Картини у розповідках» (проект «Ди-
тяча картинна галерея») в оформленні Наталії Дерев’янко (видавництво
«Майстер-клас»);

«Скарби для маленьких діточок» (редактор М. Жученко) в оформленні
Наталії Дерев’янко (видавництво «Майстер-клас»);  

«Спляча красуня» Шарля Перро в оформленні Галини Зінько (видав-
ництво «Майстер-клас»);

«Різдво. Книга, в якій сховалася душа» Віталія Кириченка в оформленні
Віталія Кириченка (видавництво «Майстер-клас»);

«Я тебе дуже люблю!» Наталії Гузєєвої  в оформленні Ірини Крикун
(видавництво «Майстер-клас»);

«Божевільний Новий рік»  Наталії Гузєєвої   в оформленні Ірини Крикун
(видавництво «Майстер-клас»);

«Муркотливі малюнки. Картини у віршах» (проект «Дитяча картинна га-
лерея») в оформленні Олени Лебедєвої (видавництво «Майстер-клас»);

«Жила собі одна планета. Картини у розповідках» (проект «Дитяча
картинна галерея»)  в оформленні Нани (Наталі) Деменкової (видавниц-
тво «Майстер-клас»);

«Пригоди  журавлика» Всеволода Нестайка  в оформленні Світлани
Рудікової (видавництво «Майстер-клас»);

«Незвичайні історії про звичайних хлопчиків та дівчаток. Картини у
розповідках» (проект «Дитяча картинна галерея») в оформленні Світлани
Рудікової (видавництво «Майстер-клас»);

«Великі секрети. Картини у розповідках» (проект «Дитяча картинна га-
лерея») в оформленні Ганни Сілівончик (видавництво «Майстер-клас»);

«Чорлі» Всеволода Нестайка в оформленні Ірини Смирнової (видав-
ництво «Майстер-клас»);

«Капітошка і Найсправжнісінький-Новий-Рік» Наталі Гузєєвої 
в оформленні Генріха Уманського (видавництво «Майстер-клас»);
«Життя та зазвичайні пригоди Тамарочки Павлівни» Юрія Нікітінського

в оформленні Наталії Чернишевої (видавництво «Майстер-клас»);
«Ковалі щастя, або Новорічний детектив» Всеволода Нестайка 

в оформленні Наталії Чернишевої (видавництво «Майстер-клас»);
«Дитячий Кобзар» Т.Г.Шевченка в оформленні Марини Михайлошиної

(«Видавництво Старого Лева»). 

У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» 
висунуто твори:

Вистава-музична казка «Пригоди бременських музикантів» за п`єсою
В.Ліванова та Ю.Ентіна «Трубадур та його друзі» 

— режисер-постановник Тамара Тимошко-Горюшко, 
— диригент, хормейстер-постановник Ігор Ярошенко, 
— балетмейстер – постановник Анжела Гречановська
(Київський національний академічний театр оперети);

Вистава «Заповіт із майбутнього» 
— автор п’єси, режисер вистави Ярослав Мельничук, 
— режисер-постановник, виконавець головної ролі Ігор Сторожук, 
— художник-постановник Алла Мельничук, 
— актор Юрій Шамлюк, 
— актриса Катерина Власенко
(Хмельницький обласний музично-драматичний театр ім. Михайла Ста-

рицького);

Вистава «Ріка на асфальті» за п`єсою Д. Ліпскерова 
— режисер-постановник Геннадій Фортус, 
— художник-постановник Тетяна Власенко, 
— хореограф Сергій Степанов,
— артистка Анна Симонова,
— артист Юрій Драненко 
(Запорізький академічний обласний театр юного глядача); 

Вистава «Лісова пісня» Лесі Українки
— режисер-постановник Віталій Денисенко,
— артисти Сергій Басай, Сергій Єрмакович, Софія Онищук, Людмила

Натанчук
(Волинський академічний обласний український музично-драматичний

театр ім. Т.Г.Шевченка);

Вистава «Лісова пісня» Лесі Українки 
— режисер-постановник Людмила Колосович,
— актриси Жанна Сатарова, Галина Риба 
(Львівський драматичний театр  ім. Лесі Українки);

Театралізоване дійство «Всі ми, браття, козацького роду» 
— режисер Євген Головатюк
(Запорізький академічний обласний український музично-драматичний

театр ім. В.Г.Магара);

Вистава-фарс «Цахес» (п’єса Ярослава Стельмаха за мотивами повісті
Гофмана «Крихітка Цахес, прозваний Цинобером»)

— режисер-постановник Володимир Підцерковний,  
— сценограф Каріна Чепурна
(Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім. Марійки

Підгірянки)

У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» 
висунуто твори:

Короткометражний фільм  «Останній лист» 
— режисер Юрій Ковальов (ТОВ «Артхаус Трафік»);

Короткометражний фільм «Майже кохання» 
— режисер Юлія Шашкова (ТОВ «Артхаус Трафік»);

Фільм «Микола Лисенко» (у двох частинах)
— режисер Олег Бійма («Укртелефільм»);  

Анімаційний фільм «Ескімоска»
— режисер Олексій Шапарєв (Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів

ім. О.Ханжонкова);

Короткометражний ігровий фільм «Ваня»
— автор сценарію, режисер-постановник Оксана Артеменко,
— оператор-постановник Іван Тимченко,
— художник-постановник Тетяна Гусева,
— композитор Ярослав Джусь
(ФОП «Журженко О.С.» на замовлення Державної Агенції України з пи-

тань кіно);

Короткометражний художній кольоровий фільм «Гайдамака»
— автор сценарію Леонід Череватенко,
— режисер-постановник Роман Синчук,
— оператор-постановник Олександр Рощин,
— актор Даниїл Мойсеєв,
(Творче об`єднання «Дебют» Національної кіностудії художніх фільмів

ім. О.Довженка);

Короткометражний ігровий фільм «Тімка»
— автор сценарію Тетяна Будівська,
— режисери-постановники Оксана Артеменко, Марина Артеменко,
— оператор-постановник Валерій Мішиєв,
— композитор Ярослав Джусь
(«Київський міжнародний кінофестиваль»); 

Короткометражний фільм на основі однойменної української народної
казки «Язиката Хвеська»

— сценарист Анастасія Голтвенко 
— режиссер Віктор Сухобрус
(ТОВ «Нью Дей») 

4 Степанян Ірина 
Григорівна 

 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

ХХееррссооннссььккаа  ооббллаассттьь  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Галковський 
Григорій 
Олексійович 

(0552) 45-63-19 
начальник відділу державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно 

2 
Резніченко 
Тетяна 
Олександрівна 

(0552) 45-63-18 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

3 
Світлична 
Ольга 
Вікторівна 

(0552) 45-63-18 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

4 
Маркідонова 
Світлана 
Олександрівна 

(0552) 45-63-18 

провідний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

ХХммееллььннииццььккаа  ооббллаассттьь  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Осипенко Ігор 
Володимирович 

(0382) 65-26-71 
щоп’ ятниці з 
09.00 до 17.00 

начальник відділу державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно 

2 
Кадимова 
Світлана 
Петрівна 

(0382) 65-26-71 
понеділок – 
четвер з 09.00 до 
18.00 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

3 
Олендра 
Володимир 
Леонідович 

(0382) 65-26-71 
понеділок – 
четвер з 09.00 до 
18.00 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

ЧЧееррккаассььккаа  ооббллаассттьь  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Синьогуб Інна 
Анатоліївна (0472) 45-05-08 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

2 Булава Ірина 
Миколаївна 

(0472) 45-05-08 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

ЧЧееррннііввееццььккаа  ооббллаассттьь  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Ратушняк 
Олена Іванівна (0372) 57-08-10 

начальник відділу державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно 
реєстраційної служби 
Головного управління 
юстиції у Чернівецькій 
області 

2 
Гроссу Дмитро 
Михайлович (0372) 57-08-10 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно реєстраційної служби 
Головного управління 
юстиції у Чернівецькій 
області 

3 
Максимчук 
Анжела 
Вікторівна 

(0372) 57-08-90 

начальник відділу державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно 
реєстраційної служби 
Чернівецького міського 
управління юстиції 

4 
Товарницька 
Аліса 
Аурелівна 

(0372) 57-08-90 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно реєстраційної служби 
Чернівецького міського 
управління юстиції 

ЧЧееррнніігг ііввссььккаа  ооббллаассттьь  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Фролова 
Тетяна 
Анатоліївна 

(0462) 65-15-28 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

2 Борисенко 
Ольга Іванівна 

(0462) 65-15-28 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

3 
Онищенко 
Дмитро 
Олександрович 

(0462) 65-15-28 

провідний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

мм ..  ССеевваассттооппоолльь  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Малачли 
Олександр 
Володимирович 

(0692) 40-20-80 

головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації 
речових прав на нерухоме 
майно 

2 
Бондарева 
Тетяна 
Миколаївна 

(0692) 40-20-80 

головний спеціаліст відділу 
організаційно-методичного 
забезпечення державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно 

мм ..  ККииїївв  

№№  
пп //пп  

ППррііззввиищщее ,,  
іімм ’’ яя ,,  ппоо  
ббааттььккооввіі  

ТТееллееффоонн //ффаакксс ,,  
ееллееккттррооннннаа  

ааддрреессаа  
ППооссааддаа  

1 
Клименко 
Сніжана 
Валеріївна 

(044) 521-95-20 

головний спеціаліст відділу 
організаційно- методичного 
забезпечення державної 
реєстрації речових прав на 
нерухоме майно 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


