
СТОЛИЧНІ ПЕРЕМОГИ
РЕГІОНАЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Визначено переможців конкурсу на кращі журналістські
матеріали, присвячені перспективам соціально-економічного
розвитку регіону розміщення Хмельницької АЕС. Серед
переможців - редакція  газети «Нетішинський вісник» та
журналіст «НВ»  Леся Ліщенко

17 січня в Дирекції НАЕК «Енергоатом» відбулось нагородження переможців конкурсу на
кращі журналістські матеріали, присвячені перспективам соціально-економічного розвитку
регіону та ролі ХАЕС у цьому процесі. Конкурс відбувся за ініціативи ВП
«Атомпроектінжиніринг», ДП НАЕК «Енергоатом»  та за підтримки Хмельницької АЕС,
Українського ядерного товариства, Асоціації територіальних громад 30-км зони ХАЕС. В
ньому взяли участь представники найпопулярніших засобів масової інформації районів, що
входять до зони спостереження станції, обласні видання Хмельницького та Рівного, а також
столичні ЗМІ. Зокрема, у конкурсі брали участь газета «Вісті громади»   (м. Славута),
обласні газети «Подільські вісті» та «Рівне вечірнє», районна газета «Життя і Слово» (м.
Острог), міська газета «Нетішинський вісник» та інші.

Загалом на розгляд журі конкурсу було представлено 38 авторських робіт, об’єднаних
тематикою атомної енергетики. Публікації в газеті «Нетішинський вісник» отримали одну з
найвищих оцінок, редакція була нагороджена дипломом за перше місце та цінним призом.
Журналіст газети Леся  Ліщенко за ІІ місце отримала фотоапарат.

З перемогою журналістів привітало керівництво компанії «Енергоатом» та Українського
ядерного товариства. Учасники конкурсу в свою чергу подякували організаторам за увагу до
журналістської праці та відзначили, що значну допомогу під час збору інформації,
підготовки матеріалу регіональним мас-медійникам надає відділ  по роботі з громадськістю
та ЗМІ ХАЕС (начальник Т. Лиситчук).

По закінченні офіційної церемонії на представників ЗМІ чекала оглядова екскурсія по
Києву з відвідуванням будинку-музею Михайла Булгакова.

Більшість гостей у музеї побувала вперше. Вразив містицизм, притаманний життю і
творчості письменника. Цікаво було бачити предмети хатнього вжитку, інтер,єр, навіть
краєвид за вікном, описаний Майстром у найвідоміших його творах. Журналісти проходили
крізь шафу, зазирали у задзеркалля і читали сімейні пророцтва, виведені рукою Михайла
Булгакова. А ще -  довелося почути, що у теплу пору року на порозі будинку сидить кіт
Бегемот. Крапельку фантазії – і відвідувачі опиняються в епіцентрі життя Булгакова і
його героїв.

Влас.кор.
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