
Нікітінський 

Юрій Володимирович 

(письменник, поет, журналіст) 

Юрій Володимирович Нікітінський народився 

1970 року в Ашхабаді (Туркменістан) у родині 

військового. З 1984-го проживає у Києві. Дитинство 

запам’яталося численними травмами, хворобами, 

операціями й катастрофами. Закінчив технікум радіоелектроніки. Працював у 

Республіканській бібліотеці для юнацтва. 

Протягом 1990-х брав активну участь у рок-рухові, створив музичний гурт, 

для якого писав музику й тексти, грав на гітарі. 

Перший свій вірш написав в 11 років. Перша публікація з`явилась у 1990 

році. З 1995 року вів дитячу сторінку в газеті “Кіевский телеграфъ”, дитячу сторінку 

“Пятачок” у газеті “Ведомости Дейли”, був редактором відділу молодіжних проблем 

журналу “Однокласник”. Друкувався переважно в республіканських газетах, а також 

у журналах “Барвінок”, “Зонтик”, “Костер”, “Ренессанс”, “Лель”, “Новый рок-н- 

ролл”, “Малятко” тощо, а друкуватись почав з легкої руки А. Костецького. 

Із 2000 року - музичний редактор журналу “Студенческий городок”, нині - 

співробітник редакції журналу “МАХ”. Із 2004 року працює в чоловічому журналі 

«EGO». Пізніше – в журналі «Timeout». 2008 року повернувся в «EGO» тематичним 

редактором. З лютого 2011 року - головний редактор журналу «EGO» до його 

закриття в тому ж році. 

Автор книжок: «Летела корова над облаками…» (1995), «Детектив понарошку», 

(1998), «Последний урок» (2000). «Книгоед» (в соавторстве с Владимиром 

Ареневым) (2000), «Книгоїд» (2005), «Петрик і чорна рука» (2005), «Обережно! 

Пiнгвiни!» (2005), «Подвиги сержанта Подвига» (2005), «Про Юлю и Юру» (2007), 

«Таємниця викраденого горщика» (2010), «Тайна старой пекарни» (2011), 

«Девчонки, которые в меня влюблены (2012) ,«Тайна похищенного горшка» (2012), 

«Жизнь и обычайные приключения Тамарочки Павловны» (2012), «Деды Морозы 

круглый год» (2013) «Призрак соседнего дома» (2014). 

Нагороджений Грамотою Спілки журналістів України (1997), 

«Персональною відзнакою членів жюрі» конкурсу «Найкраща книга XVII Форуму 

видавців» (Львів) за книжку «Таємниця викраденого горщика» (2010); Володар 

«Корнейчуковской премии» (Друга премія у номінації «Проза для дітей молодшого 

віку») - за казку «Будинок двірників» (2013). Дипломант-фіналіст IV щорічного 



літературного конкурсу «Нова дитяча книга» в номінації «казкові Історії і не 

тільки...» за казку «Будинок двірників» (2013) 
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2013. - 64 с.: ілюстр. - (Рекомендуємо прочитати). 
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- 2019. - № 10. - С. 6. 

Діди Морози цілий рік: [оповідання: для читання дорослими дітям] / Ю. В. 

Нікітінський; [іл. Н. І. Чернишевої; пер. укр. Є. В. Ковальчука]. - К.: Майстер-клас, 

2013. - 32 с.: ілюстр. - (Книга Нового року). 
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мол. шк. віку] / Ю. В. Нікітінський; [пер. укр. Є. В. Ковальчука; худож. Н. І. 
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// Розумашки. - 2019. - № 10. - С. 7. 

Про Юлю і Юру: [оповідання: для дітей дошк. віку] / Ю. В. Нікітінський; [пер. 



укр. Є. В. Ковальчука; худож. І. М. Смирнова]. - К.: Майстер-клас, 2013. - 48 с.: 

ілюстр. - (Рекомендуємо прочитати). 

Смішинки: вірши / Ю. Нікітінський // Малятко. – 1997. - №3. – С.6. 

Солодко - страшна історія  : [страшні історії на хелловін] / Ю. Нікітінській // 

Розумашки : журнал для дітей 6-9 років. - 2019. - № 10. - С. 4-5. 
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Пінгвіни»] // Друг читача. – 2005. - № 21, жовтень. – С. 8. 


