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Область в цілому
Інформація про виконання обласного бюджету за 2016 рік //
Житомирщина. - 2017. - N 13 (21 лют.). - С. 3.
Статистичні дані про виконання обласного бюджету за 2016 рік.
Кузьмич А. Як змінилося зонування Житомира й навіщо місту додаткові
території? / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2017. - N 12 (5 квіт.). - С. 2 : фот.
Під час другого пленарного засідання 12 сесії Житомирської міської ради
депутати затвердили План зонування міста і надали дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж Житомира.
Соболь В. На Північному рубежі : інтерв'ю з генерал-майором Валерієм
Курніковим / підготував інтерв'ю Володимир Соболь // Житомирщина. - 2017. N 5 (24 січ.). - С. 3 : фот.
Про справи на північних рубежах держави розповідає начальник
Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України,
генерал-майор Валерій Курніков.

Видатні діячі і область. Уродженці області
Бовкун С. "Я завжди приїжджаю сюди з хвилюванням..." : у Житомирі
побувала донька Сергія Корольова / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2017. - N
4 (20 січ.). - С. 3 : фот.
12 січня Житомир відзначив 110-річчя свого знаменитого земляка –
Головного конструктора перших у світі космічних кораблів Сергія Корольова.
До міста на один день завітала донька легендарного вченого Наталія Сергіївна
Корольова.
Бодашевська Г. Талант космічного масштабу / Галина Бодашевська //
Житомирщина. - 2017. - N 2 (13 січ.). - С. 10 : фот.
12 січня 2017 року минуло 110 років від дня народження Сергія Павловича
Корольова – нашого славетного земляка, який уособлює початок ери освоєння
Космосу.
Корзун М. Жити у Житомирі – добре, а ще краще "жити Житомиром" /
Микола Корзун // 20 хвилин. - 2017. - N 3 (1 лют.). - С. 8 : фот.
30 січня 2017 року в актовому залі Житомирської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича відомого краєзнавця та пропагандиста
рідного краю Георгія Мокрицького привітали з 65-річним ювілеєм. Бенефіс мав
назву "У колі років, у колі друзів".
Лісовський Б. Володимир Студінський: "Ази історії пізнав у шкільному
музеї..." / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2017. - N 35 (19 трав.). - С. 9 :
фот.
Про історію і краєзнавство Житомирщини, витоки любові до рідного краю
розповідає доктор історичних наук, кандидат економічних наук, колишній
Малинський міський голова, член Національної спілки журналістів України та
Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині
Володимир Аркадійович Студінський.
Маринюк І. Видатному краєзнавцю Житомира вручили нагрудний знак
"Відзнака" / Ірина Маринюк // Місто. - 2017. - N 5 (3 лют.). - (Вітаємо ювіляра).
- С. 6 : фот.
Відомий житомирський краєзнавець та видавець Георгій Мокрицький
відсвяткував своє 65-річчя.
Михальчук М. У Житомирі відзначили 110 річницю з дня народження
Сергія Корольова / Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 1 (18 січ.). - С. 2.
12 січня виповнилось 110 років з дня народження засновника практичної
космонавтики – уродженця Житомира Сергія Корольова.
Пирогов О. Життя і творчість видатного шевченкознавця М. І. Мацапури /
Олександр Пирогов // Житомирщина. - 2017. - N 34 (16 трав.). - С. 5 : фот. - (18

травня - Міжнародний день музеїв).
До вивчення та збереження творчого спадку поета і художника Т. Г.
Шевченка доклав зусиль наш земляк – видатний шевченкознавець,
мистецтвознавець, музеєзнавець Микола Іванович Мацапура.
Соболь В. Солдат і нині – в строю / Володимир Соболь // Житомирщина. 2017. - N 32 (5 трав.). - С. 1, 3 : фот.
Учасник штурму Берліна, житомирянин Василь Митрофанович Шубович
залишив свій "автограф" на рейхстазі. Сьогодні він очолює ветеранську
організацію залізничників Житомирського вузла.
Шпак В. "Вєжлівиє люді" проти Прометея Космосу / В. Шпак // Місто. 2017. - N 2 (13 січ.). - С. 5 : фот. - (Постать).
12 січня 2017 року – 110 років з дня народження нашого земляка, вченого,
конструктора космічних кораблів Сергія Павловича Корольова.
Шпак В. "Патентований українець" Іван Огієнко / Шпак В. // Місто. –
2017. - N 2 (13 січ.). - С. 5 : фот. - (Постать).
14 січня 2017 року – 135 років з дня народження нашого земляка,
видатного державного і релігійного діяча, вченого Івана Огієнка.
Шпак В. На чиїй совісті революція? : До дня народження Миколи
Бердяєва / Віктор Шпак // Місто. - 2017. - N 10 (10 берез.) - С. 6 : фот. (Особистість).
Російський філософ Микола Бердяєв перебував у Житомирі під "гласним
наглядом поліції", цей рік став першим випробуванням в житті талановитого
юнака.

Історія
Бовкун С. "Ми знали "Головного" в обличчя" : Житомирянин розповідає
про службу на Байконурі в перші роки космічної ери / Сергій Бовкун //
Житомирщина. - 2017. - N 27 (11 квіт.). - С. 4 : фот.
Своїми спогадами про легендарні часи перших космічних стартів ділиться
житомирянин Михайло Дверник, якому довелося служити в ті часи саме на
Байконурі.
Бодашевська Г. Космічні орбіти України : Невже вони - у минулому? /
Галина Бодашевська // Житомирщина. - 2017. - N 15 (28 лют.). - С. 5 : фот.
Заступник директора з наукової роботи житомирського Музею
космонавтики ім. С. П. Корольова розповідає про історію створення
Державного космічного агентства України та співпрацю Музею космонавтики
ім. С. П. Корольова з ДКАУ.

Васильчук В. Вшановано пам'ять фундаторів обласної земельної служби /
Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2017. - N 21 (21 берез.). - С. 5 : фот.
До Дня землевпорядника двом фундаторам Житомирської обласної
земельної служби та її першим очільникам Юрію Марковичу Музиченку і
Олександру Володимировичу Матвійчуку (нині покійним) на фасаді головного
земельного офісу було встановлено меморіальні дошки.
Волошенюк Г. Уроки історії варто враховувати / Галина Волошенюк //
Місто. - 2017. - N 3 (20 січ.). - С. 7 : фот. - (До Дня Соборності України).
Напередодні Дня автономної республіки Крим та Дня Соборності України
відомий історик і краєзнавець, депутат Житомирської міської ради Геннадій
Махорін на сторінках газети погодився відновити в пам'яті важливі для
українців історичні події, пов'язані з цими святами.
Дубман Б. Будинок нотаріуса Громачевського / Борис Дубман // Пульс. 2017. - N 7 (16 лют.). - С. 4 : фот. - (Краєзнавчі сторінки рідного міста).
Про історію двоповерхового будинку у Житомирі, побудованому на рубежі
ХІХ - ХХ століть, який належав нотаріусу С. Г. Громачевському.
Дубман Б. Паради і святкові демонстрації в Житомирі / Борис Дубман //
Пульс. - 2017. - N 17 (27 квіт.). - С. 4 : фот.
Історія відзначення святкових демонстрацій і парадів в Житомирі у
радянську епоху.
Дученко Б. За відвагу : стали відомі подвиги ще двох героїв-земляків /
Борис Дученко // Житомирщина. - 2017. - N 3 (17 січ.). - С. 7.
Напередодні 73-ої річниці визволення Житомирщини від нацистів вдалося
дізнатися про військову долю двох полеглих героїв-земляків – братів Андрія та
Василя Куксюків, уродженців села Озера Брусилівського району Житомирської
області.
Кравчук О. В. Таємниці житомирських підземель : Слідами легенд / О. В.
Кравчук // Місто. - 2017. - N 12 (24 берез.). - С. 7 : фот. - (Краєзнавство).
Місто Житомир зберігає чимало таємниць і загадок, серед них –
підземелля. В основі легенд лежать події, які справді мали місце в історії
Житомира. Про це розповідь автора статті.
Ларін О. Так ось яким був Житомир! / Олександр Ларін // Житомирщина. 2017. - N 26 (7 квіт.). - С. 6.
Унікальні хронікальні кадри минулого міста Житомира тепер можна
передивитись в мережі Інтернет.
Махорін Г. В українських реаліях героїзм – це часто плата за чиїсь
прорахунки, недалекоглядність і недбальство / Геннадій Махорін // Місто. 2017. - N 4 (27 січ.). - С. 7 : фот. (29 січня – День пам'яті героїв Крут).
Статтю житомирського краєзнавця, кандидата історичних наук Геннадія

Махоріна присвячено подіям 29 січня 1918 року під станцією Крути, де
відбулася битва п'ятисот відважних молодих людей, які ціною своїх життів
призупинили просування російської Червоної Армії в напрямку Києва.
Мулик О. Моє село / Олена Мулик // Житомирщина. - 2017. - N 7 (31 січ.).
- С. 8 : фот. - (Край рідний).
Історія села Мотовилівка Любарського району Житомирської області, яке
відзначило свій 415-й день народження.
Поліщук О. Князь Мал та Добриня Нікітич як велика таємниця древлян /
Олена Поліщук // Місто. - 2017. - N 10 (10 берез.). - С. 7 : фот.
Про Древлянську землю – місто Коростень (Житомирщина), її легенди,
історію, обряди, вірування. У 2005 році на цій землі встановлено пам'ятник
Князю Малу – нескореному патріоту, якій боровся за незалежність древлян в Х
ст.
Степовий В. Приклад виконання військового обов'язку / Володимир
Степовий // Житомирщина. - 2017. - N 13 (21 лют.). - С. 2.
На Житомирщині у День вшанування учасників бойових дій на території
інших держав та 28-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану
відбулися мітинги-реквієми.
Таємниці Камінного Села // Місто. - 2017. - N 6 (10 лют.). - С. 7 : фот.
Доктор філософських наук, професор Житомирського державного
університету ім. І. Франка Олена Поліщук розповідає про таємниці
дивовижного Камінного Села Олевського району Житомирської області.
Тарнавська Р. Дзвони Чорнобиля звучать у нашій пам'яті /
РоманаТарнавська // Житомирщина. - 2017. - N 32 (5 трав.). - С. 2.
В Житомирі та області пройшли заходи, приурочені до 31-х роковин
Чорнобильської катастрофи.
У Житомирі презентували карту Криму з історичною топонімікою //
Місто. - 2017. - N 4 (27 січ.). - С. 1.
Презентація карти Криму з історичною топонімікою відбулась у
приміщенні Житомирської міської ради. Унікальні карти Криму були придбані
для всіх загальноосвітніх шкіл та трьох вищих навчальних закладів міста.
Шпак В. Від Херсонесу – до древлянських земель : У знаку держави
Святого Володимира – древня історія / Віктор Шпак // Місто. - 2017. - N 7 (17
лют.). - С. 7 : фот.
19 лютого 1992 року тризуб затверджено малим гербом України.
Пам'ятний знак у Коростені на Житомирщині нагадує, що герб України
затверджували на древлянській землі.

Археологія
Под Житомиром археологи обнаружили уникальные подземные ходы,
построенные более пяти веков назад // Субота. - 2017. - N 3 (18 січ.). - С. 5 : фот.
Старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського
обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін розповідає про унікальні
підземні ходи Житомира, побудовані понад п'ять століть тому.

Природа і природні ресурси
Павленко В. Є де відпочити з комфортом : лісівники облаштували понад
100 рекреаційних пунктів / Володимир Павленко // Житомирщина. - 2017. - N
19 (14 берез.). - С. 6 : фот.
Облаштовуючи рекреаційні зони, лісівники Житомирщини не лише
створюють належні умови для відпочинку на природі, а ще й убезпечують ліси
від пожеж та засмічення.
Садовський В. Сонячна сторона проблеми / Віталій Садовський //
Житомирщина. - 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 4 : фот.
За два минулих роки в Житомирській області введено в експлуатацію сім
сонячних електростанцій.
Соболь В. Душа радіє і ліс росте / Володимир Соболь // Житомирщина. 2017. - N 22 (24 берез.). - С. 6 : фот. - (Природа і ми).
До Всеукраїнської акції "Майбутнє лісу – в твоїх руках" долучилося і ПП
"Україна", що в Брусилові на Житомирщині.

Народне господарство
20 мільйонів гривень отримав Житомир за сприяння Борислава
Розенблата у 2016 році // Эхо . - 2017. - N 6 (9-15 лют.). - С. 2 : фот.
Двадцять мільйонів гривень з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток додатково отримав Житомир за сприяння народного
депутата України Борислава Розенблата.
Інформація про виконання обласного бюджету за І квартал 2017 року //
Житомирщина. - 2017. - N 36 (23 трав.). - С. 3.
Статистичні дані про виконання Житомирського обласного бюджету за І
квартал 2017 року.

Васильчук В. Орієнтир – на внутрішні резерви і ринки / Володимир
Васильчук // Житомирщина. - 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 6 : фот.
Директор ДП "Бердичевське лісове господарство" (Житомирщина)
Олександр Мудревський розповідає про виробничі показники і перспективи
підприємства.
Васильчук В. Олександр Нечипорук: "Укрпошта забезпечує високоякісні
й дешеві послуги сучасного рівня" / Володимир Васильчук // Житомирщина. 2017. - N 18 (10 берез.). - С. 4 : фот.
Директор Житомирської дирекції ПАТ "Укрпошта" Олександр Нечипорук
розповідає про впровадження нових послуг з експрес-пересилання.
Виконання бюджету Богунського району м. Житомира за 2016 рік //
Місто. - 2017. - N 8 (24 лют.). - С. 4.
Статистичні дані щодо виконання бюджету Богунського району міста
Житомира за 2016 рік.
Виконання бюджету Корольовського району м. Житомира за 2016 рік //
Місто. - 2017. - N 8 (24 лют.). - С. 4.
Статистичні дані щодо виконання бюджету Корольовського району м.
Житомира за 2016 рік.
Виконання міського бюджету за 2016 рік // Місто. - 2017. - N 8 (24 лют.).
- С. 6.
Статистичні дані щодо виконання міського бюджету міста Житомира за
2016 рік.
Володимир Гройсман: "Індустріальний парк у Житомирі – це нові
робочі місця для житомирян" // Місто. - 2017. - N 14 (7 квіт.). - С. 1 : фот.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час перебування у
Житомирі зустрівся з представниками бізнесу та обговорив інвестиційні
можливості Житомира.
Михальчук М. Відтепер за допомогою сайту житомиряни зможуть
"підгледіти" як пересувається містом комунальна техніка / Марина Михальчук
// 20 хвилин. - 2017. - N 2 (25 січ.). - С. 2.
Відтепер за допомогою веб-сайту Житомира можна побачити пересування
містом комунальної техніки.
Михальчук М. На "Бюджет участі 2017" у Житомирі вже подали перші 14
проектів / Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 13 (12 квіт.). - С. 19.
Партиципаторне бюджетування, або простіше – бюджет участі – Житомир
впроваджує одним із перших в Україні. 14 проектів зареєструвала ГО "ХХІ
покоління".
Михальчук М. У Житомирі запровадили Е-квиток: коротко про головні

новації / Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 7 (1 берез.). - С. 4 : фот.
У Житомирі стартував продаж е-квитків. Тепер пересуватися містом стане
простіше.
Перші мешканці мікрорайону Малікова скористалися новим
тролейбусним маршрутом // Місто. - 2017. - N 3 (20 січ.). - С. 1 : фот.
У Житомирі стартував перший тролейбус маршруту № 7 "Вокзал –
Малікова".
Проніна Г. Щоб нинішній бюджетний рік став результативним / Галина
Проніна // Житомирщина. - 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 2 - (Фінанси).
На розширеному засіданні колегії департаменту фінансів Житомирської
облдержадміністрації в центрі уваги було питання виконання місцевих
бюджетів за минулий рік і завдання з їх забезпечення на 2017 рік.
Соболь В. Нехай і в нас сакури цвітуть! / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 32 (5 трав.). - С. 6 : фот.
Із дня нагоди "Року Японії в Україні" у Житомирі висаджено сакури, які
дарують рясний цвіт. Так само між Житомирщиною та Японією зміцнюються
економічні та культурні стосунки.
Чорний П. Децентралізація і проблема невикористаних коштів / Петро
Чорний // Житомирщина. - 2017. - N 9 (7 лют.). - С. 3 : фот.
Начальник головного управління казначейської служби у Житомирській
області Петро Чорний розповідає про казначейську форму обслуговування за
останні три роки та використання залишків коштів місцевих бюджетів.

Промисловість
Бездітко А. Знайомтесь: Катерина Самчук – генеральний директор
Житомирської меблевої фабрики / Антон Бездітко // Місто. - 2017. - N 12 (24
берез.). - С. 3 : фот.
У Житомирі юридично зареєстровано меблеву фабрику, генеральним
директором якої є Катерина Самчук, яка одночасно є і керівником
Коростенського заводу МДФ.
Васильчук В. Імперія хліба / Володимир Васильчук // Житомирщина. 2017. - N 15 (28 лют.). - С. 6 : фот.
"Бердичівський хлібозавод", що на Житомирщині, поступово і впевнено
розширює свої кордони.
Васильчук В. Альтернативне паливо випускають у Ємільчиному /
Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2017. - N 5 (24 січ.). - С. 4 : фот.
У Ємільчиному (Житомирська область) створено нове сучасне

підприємство із виготовлення альтернативних видів палива, таких як деревинна
паливна гранула або, як її зараз називають, пелети.
Васильчук В. Стабілізували виробництво, наростили асортиментний ряд /
Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2017. - N 2 (13 січ.). - С. 6 : фот. –
(Практика господарювання).
Керівництву ЗАТ "Житомирські ласощі" після затяжного корпоративного
конфлікту вдалося зберегти підприємство, відновити його виробничі
потужності та закласти міцний фундамент для подальшої розбудови
кондитерського виробництва.
Павленко В. Підприємство, славне колективом та історією : 27 березня
Галіїівському маслозаводу виповнилося 90 років / Володимир Павленко //
Житомирщина. - 2017. - N 23 (28 берез.). - С. 5 : фот.
Історія Галіївського маслозаводу, що в Чуднівському районі Житомирської
області.
Павленко В. Солодка традиція, ретроспектива і перспектива / Володимир
Павленко // Житомирщина. - 2017. - N 29 (21 квіт.). - С. 3.
Продукція та технологія виробництва Житомирської кондитерської
фабрики "Житомирські ласощі".
Ригун А. Дегустатори оцінили, слово – за споживачами / Аліна Ригун //
Житомирщина. - 2017. - N 10 (10 лют.). - С. 3.
На суд житомирських дегустаторів представили свою нову продукцію такі
відомі виробники, як ПАТ "Житомирський маслозавод" – морозиво в
асортименті та кисломолочні вироби; ТОВ "Аленруд" (Черняхів) – цукерки в
асортименті та печиво; ФОП Андронов (Житомир) – торти і тістечка в
асортименті.
Садченко П. "Наша ринкова позиція та якість продукції постійно на
висоті!" / П. Садченко // Эхо. - 2017. - N 6 (9-15 лют.). - С. 23 : фот.
Завдяки винахідливому, дієвому та професійному колективу ДП
"Житомирський лікеро-горілчаний завод" постійно тримає на висоті якість
своєї продукції та свою ринкову позицію.

Сільське господарство
Житомир – перше місто в Україні, що чіпує собак // Місто. - 2017. - N 14
(7 квіт.). - С. 5 : фот.
У Житомирі розпочали реалізацію проекту бюджету участі "Зменшення
кількості безпритульних тварин".
Лінивий В. Герої не вмирають – вони залишають пам'ять про себе /

Василь Лінивий // Житомирщина. - 2017. - N 32 (5 трав.). - С. 7 : фот.
Герой Радянського Союзу Василь Микитович Балакін, колишній директор
Коростишівського лісгоспу, що на Житомирщині, вмілий організатор
виробництва залишив після себе добру пам'ять.

Охорона здоров'я. Медичні установи
Благодійна організація "Лікарняна каса Житомирської області"
готова до запровадження в Україні страхової медицини // Субота. - 2017. - N 5
(1 лют.). - С. 5 : фот.
Про діяльність благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської
області" (ЛК) розповідає її виконавчий директор Володимир Мишківський.
Богдан О. В. "Це – інституція допомоги та порятунку" : Інтерв'ю з
головою обласної організації ТХЧ, заслуженим лікарем України О. В. Богдан /
вела інтерв'ю Галина Проніна / О. В. Богдан // Житомирщина - 2017. - N 38 (30
трав.). - С. 8.
Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України,
заслужений лікар України Олександр Володимирович Богдан розповідає про
основні проблеми, над розв'язанням яких працюють червонохрестівці.
Житомирщина - лідер реформування галузі охорони здоров'я // Пульс. 2017. - N 4 (26 січ.). - С. 1 : фот.
На Житомирщині перебувала в. о. Міністра охорони здоров'я України
Уляна Супрун та заступник міністра Павло Ковтонюк. Презентували програму
реформування галузі охорони здоров'я.
Коваль Т. Житомир готується стати центром госпітального округу, під
медичну реформу створять КП : Інтерв'ю з Матвієм Хреновим / Тамара Коваль
// Місто. - 2017. - N 8 (24 лют.). - С. 2 : фот.
Заступник мера Житомира Матвій Хренов розповів, чого очікувати
житомирянам від нововведень, запропонованих МОЗ, чи зміниться медичне
обслуговування після створення госпітальних округів, центром якого буде
Житомир.
Кузьмич А. Комп'ютерний томограф за 12 мільйонів відкрили у Житомирі
/ Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2017. - N 1 (18 січ.). - С. 2 : фот.
У Житомирі в обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського відкрили
сучасний комп'ютерний томограф вартістю майже 12 млн грн.
Михальчук М. У Житомирі відкрили сучасну діагностичну лабораторію /
Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 4 (8 лют.). - С. 2 : фот.
В Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського
презентували нову діагностичну лабораторію та науково-практичний центр.

Обласна клінічна стає ще й безпечною // Житомирщина. - 2017. - N 11 (14
лют.). - С. 3 - (Медицина).
Вперше в Житомирській області два структурних підрозділи обласної
клінічної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського – кардіологічне відділення і
спеціалізоване терапевтичне відділення для постраждалих від аварії на ЧАЕС
та учасників АТО отримали відзнаку "Чиста лікарня безпечна для пацієнта".
Осіна О. "Ангели серед війни" / Олена Осіна // Житомирщина - 2017. - N
17 (7 берез.). - С. 3.
У приміщенні Житомирського базового медичного коледжу ім. Г. С.
Протасевича відбулася зустріч студентської молоді з медичними працівниками,
які брали участь в антитерористичній операції. "Ангели серед війни", як їх
називають у зоні АТО.
Паламарчук В. Звіт про діяльність БО "Лікарняна каса Житомирської
області" в 2016 році / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2017. - N 11 (16 берез.). С. 3 : фот.
Звіт про діяльність БО "Лікарняна каса Житомирської області" в 2016 році.
Проніна Г. Оселяють Сонце в дитячі душі / Галина Проніна //
Житомирщина. - 2017. - N 40 (9 черв.). - С. 3.
У Міжнародний день захисту дітей у Житомирській психлікарні № 1
відкрилося перше дитяче психоневрологічне відділення.
Проніна Г. Уляна Супрун: "Система охорони здоров'я в Україні – наш
пацієнт" / Галина Проніна // Житомирщина. - 2017. - N 6 (27 січ.). - С. 2.
У Житомирі в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун провела
прес-конференцію. У зустрічі з журналістами також взяв участь заступник
міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.
У Житомирі працює Оздоровчий Центр для реабілітації поранених
військових // 20 хвилин. 2017. - N 7 (1 берез.). - С. 2.
Фондом братів Кузьміних у місті Житомир (по вулиці Тараса БульбиБоровця, 40) відкрито Оздоровчий Центр, де військовим, пораненим у зоні
проведення АТО, безкоштовно надається реабілітаційна допомога.
Шульга О. "Моржі" в дитячому садочку / Оксана Шульга // Місто. - 2017.
- N 5 (3 лют.). - С. 8 : фот.
Про дитячий садочок "Веселка", що у Новограді-Волинському (на
Житомирщині), де проводяться профілактично-оздоровчі процедури,
загартовування та моржування дітей, різні види фізіотерапевтичних процедур.

Фізична культура і спорт

Давидова Л. Житомирський футбол - 2016: підсумки сезону / Людмила
Давидова // Житомирщина. - 2017. - N 9 (7 лют.). - С. 10 : фот.
Підсумки сезону 2016 року Житомирського футболу.
Житомирська фігуристка здобула "срібло" у міжнародних змаганнях у
Мінську // 20 хвилин. - 2017. - N 15 (26 квіт.). - С. 18 : фот.
На міжнародних змаганнях з фігурного катання на ковзанах житомирська
спортсменка Вероніка Остапенко здобула друге місце.
Кузьмич А. Спортсменка Анастасія Сухотська про любов до легкої
атлетики, перемоги і поразки / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2017. - N 3 (1
лют.). - С. 11 : фот.
Призерка чемпіонатів України з легкої атлетики Анастасія Сухотська нині
поєднує спорт і навчання на другому курсі в Житомирському державному
університеті ім. Івана Франка.
Кухарський О. Житомир – місто велосипедне / Олександр Кухарський //
Житомирщина. - 2017. - N 39 (2 черв.). - С. 10.
Історія велосипедного спорту на Житомирщині.
Кухарський О. Забуті чемпіони / Олександр Кухарський // Житомирщина.
- 2017. - N 16 (3 берез.). - С. 9 : фот. - (Край рідний).
Про дві значні світові спортивні події, які відбулися у Житомирі на
початку ХХ століття.
Кухарський О. Футбол під час окупації: як це було / Олександр
Кухарський // Житомирщина. - 2017. - N 30 (25 квіт.). - С. 8.
Свою версію спортивних подій, що відбувалися в окупованому Житомирі,
пропонує дослідник історії спорту Олександр Кухарський.
Соболь В. Олександр Герасимчук: "Мої водолази – справжні
професіонали!" / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2017. - N 10 (10 лют.). С. 6 : фот.
Про фахівців Житомирської обласної комунальної спеціалізованої
аварійно-рятувальної служби розповідає її начальник, полковник запасу
Збройних Сил України, учасник АТО Олександр Герасимчук.

Суспільно-політичне життя
Бездітко А. 20 лютого - День Героїв Небесної Сотні : Чому не так, як
сподівалися? / Антон Бездітко // Місто. - 2017. - N 7 (17 лют.). - С. 1, 3 : фот.
Інтерв'ю з одним з найактивніших житомирських учасників Майдану
Гідності, заступником міського голови Дмитром Ткачуком.

Галиненко І. Тисяча листівок полетіли в Японію / Іванна Галиненко //
Житомирщина. - 2017. - N 4 (20 січ.). - С. 4.
Близько тисячі різдвяних листівок, намальованих дітьми Житомирської
області, благодійний фонд "Заложники Чорнобиля" надіслав на адресу асоціації
Чорнобиль - Тюбу з міста Нагої, що в Японії.
Голованова І. Захищаючи інтереси держави і громадянина : Інтерв'ю з
начальником управління Служби безпеки України в Житомирській області,
полковником Володимиром Пахнюком / інтерв'ю провела Іраїда Голованова //
Житомирщина. - 2017. - N 22 (24 берез.), День - С. 3, 9 : фот. - (25 березня –
День Служби безпеки України).
Начальник управління Служби безпеки України в Житомирській області,
полковник Володимир Пахнюк розповідає про суттєві зміни у Службі безпеки
та основні завдання у нинішній період.
Голованова І. Нам є за що боротися / Іраїда Голованова // Житомирщина.
- 2017. - N 31 (28 квіт.). - С. 2 : фот. - (1 Травня – Міжнародний день
солідарності трудящих).
Першого травня 127-й раз світ відзначатиме Міжнародний день
солідарності трудящих. Голова Федерації профспілок Житомирської області
Неля Паламарчук про досягнення профспілок за останні роки.
Голованова І. Не забудемо ніколи і нічого! / Іраїда Голованова //
Житомирщина. - 2017. - N 33 (12 трав.). - С. 1, 3 : фот.
Напередодні Дня Перемоги громадськість Житомира вшанувала пам'ять
полеглих визволителів міста, похованих на військових кладовищах. 8 травня, у
День пам'яті та примирення, пройшла культурно-мистецька акція "Перша
хвилина миру". 9 травня до Монумента Слави протягом усього дня йшли люди
з квітами, щоб ушанувати пам'ять героїв-визволителів.
Голованова І. Щоб не стати рабами закордонного "раю" / Іраїда
Голованова // Житомирщина. - 2017. - N 5 (24 січ.). - С. 7.
У нашій країні проводиться національна кампанія з протидії торгівлі
людьми. Житомирський "Жіночий інформаційно-консультативний центр" у
питанні запобігання торгівлі людьми тісно співпрацює з департаментом праці й
соціального захисту населення облдержадміністрації.
Катеринчук В. Щоб у військах був порядок / Віктор Катеринчук //
Житомирщина. - 2017. - N 30 (25 квіт.). - С. 10 : фот.
Про те, які конкретні функції виконують військовослужбовці Служби ЗС
України на Житомирщині, розповів начальник Житомирського зонального
відділу Військової служби правопорядку Центрального управління Військової
служби правопорядку по м. Києву та Київській області, підполковник Сергій
Савченко.

Корзун М. Ювілей реформації у Європі – старт для реформ в Україні! /
Микола Корзун // 20 хвилин. - 2017. - N 12 (5 квіт.). - С. 11 : фот.
26 серпня 2016 року Президент України Петро Порошенко видав Указ про
відзначення в Україні 500-річчя Реформації у Європі. У вересні 2016 року
розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації було
розпочато процедуру підготовки до визначного ювілею на Житомирщині.
Маринюк І. Добрі руки – відважним серцям / Ірина Маринюк // Місто. 2017. - N 5 (3 лют.). - С. 6 : фот.
"Добрі руки – відважним серцям" – це соціальний захід департаменту
праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради, де
працюють волонтери – люди похилого віку, які активно допомагають воїнам
АТО.
Михальчук М. Любов до безтями: "шлюб за добу" тепер у Житомирі /
Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 3 (1 лют.). - С. 5.
Нещодавно уряд розширив пілотний проект із запровадження спрощеної
процедури реєстрації шлюбу на вісім нових міст, серед яких є і Житомир.
Отвіновська Р. Є. Житомирській міській організації ветеранів – 30 років /
Р. Є. Отвіновська // Місто. - 2017. - N 6 (10 лют.). - С. 6.
У Житомирі в 1987 році була створена організація ветеранів міста, яка є
монолітною силою із захисту прав і інтересів ветеранів. Організація відзначила
своє 30-річчя.
Отвіновська Р. Ветерани – в строю / Раїса Отвіновська // Житомирщина. 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 3.
Своє 30-річчя відзначає Житомирська міська організація ветеранів.
Під звуки оркестру в Житомир із зони АТО повернулись десантники 95
бригади // Місто. - 2017. - N 6 (10 лют.). - С. 3 : фот.
Житомирські десантники 95-ої бригади, які тривалий час захищали
Україну в районі виконання бойових завдань, повернулися до пункту постійної
дислокації.
Павленко В. Об'єднатись, щоб підтримати спільно : До розв'язання
назрілих проблем учасників АТО та людей з інвалідністю долучився обласний
центр зайнятості / Володимир Павленко // Житомирщина. - 2017. - N 16 (3
берез.). - С. 3.
В Житомирському обласному центрі зайнятості відбувся "круглий стіл"
"Працевлаштування осіб з інвалідністю та учасників АТО".
Павленко В. Служба зайнятості пропонує нові зміни і послуги /
Володимир Павленко // Житомирщина 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 3.
В Житомирському обласному центрі зайнятості відбувся "круглий стіл" на
тему: "Служба зайнятості і роботодавці: розширення партнерства у 2017 році".

Поліщук Я. У Житомирі проводять дослідження мобільності населення /
Ярослава Поліщук // Місто. - 2017. - N 6 (10 лют.). - С. 2 : фот.
У Житомирі розпочалося масштабне дослідження мобільності населення за
допомогою спеціального мобільного додатку modalyzer.
Ригун А. Коростеню – 1312 років / Аліна Ригун // Житомирщина. - 2017. N 39 (2 черв.). - С. 4 : фот.
Відбулося святкування Дня міста Коростеня, що на Житомирщині, який
відзначив 1312 років.
Скублевська Ю. Ніхто не забутий: у Житомирі вшанували пам'ять героя
АТО / Юлія Скублевська // 20 хвилин. - 2017. - N 7 (1 берез.). - С. 15 : фот.
В Житомирі відбулося відкриття меморіальної дошки на честь загиблого
бійця 95-ї окремої аеромобільної бригади Олександра Книша.
Соболь В. Skype-зв'язок: прокуратура чує та бачить / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 9 (7 лют.). - С. 2 : фот.
Для зручного спілкування з жителями Житомирської області та
результативного розгляду їх звернень запроваджено дистанційний особистий
прийом керівництвом прокуратури в режимі Skype-зв'язку.
Соболь В. "Бабусин батальйон": добрі руки, щирі серця / Володимир
Соболь // Житомирщина . - 2017. - N 12 (17 лют.). - С. 1, 3 : фот.
У Житомирі діє "Бабусин батальйон", до складу якого входять жінкиволонтерки, силами яких за два минулих роки для бійців АТО були пошиті
понад 2,6 тисячі пар натільної білизни, багато рукавиць, подушок, зв'язано
шкарпеток.
Соболь В. Естафета дорожньої безпеки / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 27 (11 квіт.). - С. 6 : фот.
В Україні стартував Всеукраїнський флешмоб із безпеки дорожнього руху.
Долучилася до цієї акції й Житомирщина.
Соболь В. Робота для справжніх чоловіків / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 22 (24 берез.). - С. 1 : фот. - (26 березня - День
Національної гвардії України).
У рамках підготовки до відзначення третьої річниці з дня створення
Національної гвардії України в Житомирі військова частина 3047 відчинила
свої двері перед всіма бажаючими.
Соболь В. Справжній парад вакансій / Володимир Соболь // Житомирщина. 2017. - N 35 (19 трав.). - С. 1 : фот.
Вдруге у Житомирі відбувся форум роботодавців та ярмарок вакансій.
Степовий В. Гордість Коростеня / Володимир Степовий // Житомирщина.

- 2017. - N 17 (7 берез.). - С. 4 : фот.
У Коростені відбулося нагородження переможців міського щорічного
відкритого рейтингу популярності (визнання) "Гордість міста - 2016".
Степовий В. "З любов'ю до Бердичева" / Володимир Степовий //
Житомирщина. - 2017. - N 4 (20 січ.). - С. 4.
У Бердичеві відбулася традиційна щорічна церемонія відзначення перемог,
здобутків, досягнень жителів міста.
Туктагулова Я. Житомир має таланти: 92 переможці конкурсів
нагороджено стипендіями міського голови / Ярослава Туктагулова // 20 хвилин.
- 2017. - N 15 (26 квіт.). - С. 17 : фот.
В Житомирській міській раді нагородили талановитих дітей, які брали
участь у різних конкурсах.
Туктагулова Я. У Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому
герою АТО / Ярослава Туктагулова // 20 хвилин. - 2017. - N 15 (26 квіт.). - С. 2 :
фот.
Пам'ятну дошку загиблому учаснику АТО Сергію Ковєшнікову відкрили у
Житомирі.
У Житомирі стартував благодійний проект "Банк Добра" // Місто. - 2017.
- N 7 (17 лют.). - С. 6.
БО "Український фонд благодійництва" за підтримки Житомирської
міської ради започаткував благодійний проект "Банк Добра".

Державна влада і управління
Коваль Т. Интервью с мэром Житомира о тротуарной плитке, системе
ProZorro, заместителях и планах на 2017 год : інтерв'ю з мером Житомира
Сергієм Сухомлиним / взяла інтерв'ю Тамара Коваль // Місто. - 2017. - N 3 (20
січ.). - С. 1-3 : фот.
Мер міста Житомира Сергій Сухомлин у своєму інтерв'ю розповів про
проблеми міста, помилки влади та бюджет на 2017 рік.
Кузьмич А. Наталія Леонченко: "Якщо ти не займаєшся політикою політика займеться тобою" / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2017. - N 5 (15
лют.). - С. 7 : фот.
Розмова з депутатом Житомирської міської ради від політичної партії
"Опозиційний блок", очільницею постійної комісії з соціально гуманітарних
питань Наталією Леонченко, яка поділилася своїми враженнями про роботу
міської ради.
Луценко Б. Кто Вы, Игорь Гундич? / Богдан Луценко // Субота. - 2017. - N

8 (22 лют.). - С. 3 : фот.
Діалог з новим головою Житомирської обласної державної адміністрації
Ігорем Гундичем про роботу на посаді керівника ОДА і про формування нових
кандидатів у свою команду.
Михальчук М. Електронні петиції у Житомирі – очікування і результат /
Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 4 (8 лют.). - С. 6.
Електронні петиції є колективним зверненням громадян, що дає
можливість жителям міста донести свої ініціативи до Житомирської міської
ради.
Призначено
заступника
голови
–
керівника
апарату
облдержадміністрації // Житомирщина - 2017. - N 8 (3 лют.). - С. 2 : фот.
О. О. Ясюнецького з 1 лютого 2017 року призначено заступником голови
Житомирської облдержадміністрації.
Проніна Г. Ігор Гундич: "Добрими ділами проростають слова" / Галина
Проніна // Житомирщина. - 2017. - N 10 (10 лют.). - С. 2 : фот.
Голова Житомирської облдержадміністрації І. П. Гундич улаштував пресконференцію, на якій прозвітував про 100 днів із дня призначення на посаду.
Проніна Г. Голова обласної ради В. В. Ширма: "Час активних,
результативних дій" / Галина Проніна // Житомирщина. - 2017. - N 3 (17 січ.). С. 2 : фот.
Виповнилося 100 днів перебування В. В. Ширми на посаді голови
Житомирської обласної ради. З цієї нагоди він провів прес-конференцію.
Проніна Г. Проблеми охорони довкілля та комунальної власності :
розглядалися на сесії обласної ради / Галина Проніна // Житомирщина. - 2017. N 38 (30 трав.). - С. 3 : фот.
У Житомирі відбулася одинадцята сесія обласної ради VII скликання, де
розглядалися питання проблеми охорони довкілля та комунальної власності.
Соболь В. Володимир Гройсман: "Житомирщина має великий виробничий
потенціал" / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2017. - N 25 (4 квіт.). - С. 2 :
фот.
На Житомирщині із робочою поїздкою побував Прем'єр-міністр України
Володимир Гройсман.

Релігія. Діяльність церкви
Голованова І. Бранці "білої смерті" : хто і який вихід їм пропонує? / Іраїда
Голованова // Житомирщина. - 2017. - N 5 (24 січ.). - С. 5 : фот.
Про християнський центр реабілітації в селі Вигода (на Житомирщині)

"Прорив – Перемога", який ставить за мету подолати наркозалежність через
навернення до вищих духовних цінностей.
Соболь В. З молитвою та працею / Володимир Соболь // Житомирщина. 2017. - N 28 (14 квіт.). - С. 1, 3.
Історія Спасо-Преображенського Тригірського чоловічого монастиря, що
на Житомирщині.

Наука і освіта
Бездітко А. На паралелях історії : із розмови з доктором філософських
наук, професором ЖДУ імені Івана Франка Оленою Поліщук / Антон Бездітко
// Місто. - 2017. - N 5 (3 лют.). - С. 7 : фот.
Доктор філософських наук, професор ЖДУ імені Івана Франка Олена
Поліщук спеціалізується на аналізі ірраціональних чинників людської
поведінки та мислення. Зокрема, вона бере участь у роботі міжнародної групи
дослідників з теми: "Міфічне і кудечне в літературі популярній і культурі
популярній".
Голованова І. На ліцейний Олімп : зійшли найталановитіші й
найпрацьовитіші / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2017. - N 38 (30 трав.). С. 4 : фот.
В Житомирському обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей
відбулося щорічне свято найдостойніших ліцеїстів, їхніх учителів і батьків –
"Ліцейний Олімп".
Голованова І. Регіональний університет нового покоління / Іраїда
Голованова // Житомирщина. - 2017. - N 39 (2 черв.). - С. 1, 6 : фот.
Сторінки біографії та сьогодення Житомирського національного
агроекологічного університету, якому виповнюється 95 років.
Горицвіт Р. Найкращий юний історик України / Р. Горицвіт //
Житомирщина. - 2017. - N 34 (16 трав.). - С. 1, 4 : фот. - (Гордість Поліського
краю).
Десятикласниця Олена Юрченко із Черняхова стала переможцем ХХІІ-ої
Всеукраїнської олімпіади з історії.
Горицвіт Р. Юні науковці підростають у ліцеї / Рада Горицвіт //
Житомирщина. - 2017. - N 10 (10 лют.). - С. 6.
Нещодавно у Житомирському ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей
пройшла науково-практична конференція ліцеїстів четвертих курсів на тему
"Сторінки розвитку культурно-історичного простору України з найдавніших
часів до сьогодення".

Грузінська Л. Медична династія нащадків Сергія Корольова / Л.
Грузінська // Пульс. - 2017. - N 4 (26 січ.). - С. 4-5 : фот.
Дочка С. П. Корольова, конструктора космічних кораблів, поділилась
спогадами про батька, розповіла про свою велику родину.
Кондратюк Р. Скарбниця історії / Руслан Кондратюк // Житомирщина. 2017. - N 40 (9 черв.). - С. 9 - (Державному архіву області - 95).
Історія Державного архіву Житомирської області.
Кузьмич А. Реорганізація житомирських ПТУ: геніальна інновація чи крах
профтехосвіти? / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2017. - N 6 (22 лют.). - С. 6 :
фот.
На засіданні 19-ої сесії Житомирської міськради заступник мера Матвій
Хренов презентував план оптимізації та реорганізації ПТУ міста.
Мельничук Ю. В Житомирской школе создана единственная в области
обсерватория для учеников / Ю. Мельничук // Эхо 2017. - N 5 (2-8 лют.). - С. 23
: фот.
У Житомирській школі № 8 створена єдина в області шкільна
обсерваторія.
Михальчук М. Житомирщина стала учасником експерименту з розвитку
інклюзивної освіти / Марина Михальчук // 20 хвилин. - 2017. - N 13 (12 квіт.). С. 17 : фот.
Дружина глави держави Марина Порошенко передала для Житомирської
області дизайн-проект Медіатеки – бібліотеки нового зразка для шкіл з
інклюзивною освітою.
Реформа освіти починається із Житомира // Эхо. - 2017. - N 9 (2-8 берез.).
Низка подій, які останнім часом відбувалися в освітній галузі Житомира,
зробили наше місто локомотивом тих змін, які очікують освітян у вересні 2018
року, згідно з Концепцією нової української школи.
Соболь В. Військовий інститут: достроковий випуск / Володимир Соболь
// Житомирщина. - 2017. - N 26 (7 квіт.). - С. 2 : фот.
У Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова відбувся
137-й випуск лейтенантів.
Соболь В. Житомир наблизився до зірок / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 14 (24 лют.). - С. 6 : фот.
У Житомирській загальноосвітній школі № 8 відбулося відкриття
обсерваторії з обертальним куполом, аналогів якої немає в Україні.
Соболь В. Країна тиші – реальний світ добра / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 20 (17 берез.). - С. 1, 3 : фот.
Директор Березівського навчально-реабілітаційного центру Житомирської

обласної ради Любов Васянович розповідає про навчальний заклад та його
педагогічний колектив.
Соболь В. "Обдарована молодь – майбутнє України!" / Володимир Соболь
// Житомирщина. - 2017. - N 30 (25 квіт.). - С. 1, 3 : фот.
"Обдарована молодь – майбутнє України!" – під таким гаслом на базі
Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова відбувся V з'їзд
творчої молоді Житомирщини.
Степовий В. Свято мрій і фантазій / Володимир Степовий //
Житомирщина. - 2017. - N 29 (21 квіт.). - С. 7.
Із нагоди Всесвітнього дня авіації і космонавтики у Житомирі відбулися
вшанування славетного земляка, конструктора космічних апаратів С. П.
Корольова та ряд мистецьких заходів.

Культурне і мистецьке життя
Ансамбль "Колорит" - "цитадель" народної хореографії в Житомирі // 20
хвилин. - 2017. - N 13 (12 квіт.). - С. 21 : фот.
Справжнім осередком народної хореографії у Житомирі є зразковий
ансамбль народного танцю "Колорит", що діє при Міському культурноспортивному центрі.
Бовкун С. Він ще й фотографував класно : в Житомирі експонуються
фотознімки, зроблені славетним Ріхтером / Сергій Бовкун // Житомирщина. 2017. - N 21 (21 берез.). - С. 6 : фот.
Унікальна ріхтерівська фотовиставка під назвою "Світ очима Святослава
Ріхтера" експонується в Житомирі в приміщенні музичної школи № 2 імені
Святослава Ріхтера.
Бовкун С. Яворівська іграшка – в Житомирі / Сергій Бовкун //
Житомирщина. - 2017. - N 6 (27 січ.). - С. 6 : фот.
У Літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка в Житомирі
відкрилася унікальна виставка – "Яворівська іграшка-забавка", яку привезли з
Західної України.
Васильчук В. На свято весни запрошує "Родослав" / Володимир
Васильчук // Житомирщина. - 2017. - N 13 (21 лют.). - С. 7 : фот.
Свою ювілейну дату – 25-річчя фольклорний ансамбль національного
обряду "Родослав" відзначає серією творчих зустрічей і концертів.
Галата О. Чорнобильські нюанси Древлянського краю / Олена Галата //
Житомирщина. - 2017. - N 31 (28 квіт.). - С. 7.
До 31-х роковин Чорнобильської катастрофи у Верховній Раді

демонструвалася експозиція "Древлянський дивосвіт", де були представлені
картини з художньо обробленої соломки, створені викладачами та учнями
Овруцької зразкової Малої академії народних мистецтв та ремесел, що на
Житомирщині.
Горицвіт Р. Молодість, обпалена війною / Рада Горицвіт // Житомирщина.
- 2017. - N 12 (17 лют.). - С. 6 : фот.
VIII Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів
України "Розстріляна молодість" відбувся у Житомирі. Чудовою складовою
фестивальної програми стали виставки художньої фотографії, образотворчого
мистецтва, художньої літератури, представлені обласною універсальною
науковою бібліотекою ім. О. Ольжича.
Горицвіт Р. Очима зачарованої душі / Рада Горицвіт // Житомирщина. 2017. - N 33 (12 трав.). - С. 6 : фот. - (Вернісаж).
Перша персональна виставка "Барви Полісся" самодіяльного художника,
заслуженого журналіста України Дмитра Панчука відкрилася в холі Житомир
ської державної облдержтелерадіокомпанії.
Горицвіт Р. Поезія високих почуттів / Рада Горицвіт // Житомирщина. 2017. - N 29 (21 квіт.). - С. 3.
У Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва пройшов вечір під
назвою "Рядки, що з серця щедро линуть", проведений у рамках Тижня
дитячого та юнацького читання.
Горицвіт Р. Романівські традиції / Р. Горицвіт // Житомирщина. - 2017. - N
13 (21 лют.). - С. 5 : фот.
У місцевій школі села Романівка Попільнянського району на
Житомирщині шанують свого славетного земляка Максима Тадейовича
Рильського, там зібрано цікаві фотодокументи про поета.
Горицвіт Р. Чарівної музики краса / Рада Горицвіт // Житомирщина. 2017. - N 22 (24 берез.). - С. 11 : фот.
"Діти – дітям" – акцію під такою назвою започаткувала цього року
Баранівська школа мистецтв, що на Житомирщині.
Гоцалюк І. Присвятили вечір "виконробам Революції" / Іван Гоцалюк //
Житомирщина. - 2017. - N 16 (3 берез.). - С. 3.
В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.
Ольжича відбувся захід із вшанування подвигу учасників Революції Гідності й
пам'яті Небесної Сотні.
"Древлянський дивосвіт" // Пульс. - 2017. - N 17 (27 квіт.). - С. 2 : фот.
До 31-х роковин Чорнобильської катастрофи у Верховній Раді України
демонструється експозиція "Древлянський дивосвіт", де представлені картини з
художньо обробленої соломки, створені викладачами та учнями Овруцької

зразкової Малої академії народних мистецтв та ремесел, що на Житомирщині.
"Житомир: розвиток через туризм" : У місті почали працювати над
стратегією розвитку туризму // Місто. - 2017. - N 13 (31 берез.). - С. 2 : фот. (Проект).
У Житомирі відбулась перша стратегічна сесія проекту "Житомир:
розвиток через туризм". Головною метою проекту є написання стратегії
розвитку туризму у місті.
"З любов'ю з Житомира" // Місто. - 2017. - N 3 (20 січ.). - С. 3 : фот.
У приміщенні Житомирської міської ради відбулась презентація виставки
художника Дмитра Ракова "З любов'ю з Житомира".
Зборовський А. Прозаїк і живописець із "Землі деревлян" / Анатолій
Зборовський // Житомирщина. - 2017. - N 13 (21 лют.). - С. 7 : фот. – (Творчість
наших земляків).
Виставка картин нашого земляка Миколи Закусила "Земля деревлян" нині
експонується у столичному Музеї гетьманства.
Кльонов І. "Ми мужність, як прапор, пронесли..." / І. Кльонов // Эхо. Житомир : ВТ, 2017. - N 6 (9-15 лют.). - С. 2, 24.
В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.
Ольжича відбулося відкриття тематичної виставки "Ми мужність, як прапор,
пронесли...", присвяченої Дню вшанування учасників бойових дій на території
інших держав та 28-й річниці виведення військ з Афганістану.
Лісовський Б. "Мистецтво єднає Україну" / Богдан Лісовський //
Житомирщина - 2017. - N 18 (10 берез.). - С. 1.
"Мистецтво єднає Україну" – таку назву мав творчий марафон, який
відбувся на сцені Малинського районного будинку культури на Житомирщині.
Мета марафону –популяризація українського мистецтва, а також залучення
нових аматорів.
Лісовський Б. На сцені – "Тещі та свекрухи" / Богдан Лісовський //
Житомирщина. - 2017. - N 25 (4 квіт.). - С. 1, 3 : фот.
У селі Меленях Коростенського району Житомирської області вже чверть
століття діє жіночий "народний" фольклорно-етнографічний колектив "Тещі та
свекрухи".
Лісовський Б. "Цвіте рушниками Полісся" / Богдан Лісовський //
Житомирщина. - 2017. - N 8 (3 лют.). - С. 7 : фот.
В літературно-мистецькому залі Малинської центральної районної
бібліотеки імені Василя Скуратівського, що на Житомирщині, підготовлено
виставку вишитих робіт народних майстринь.
Луценко Б. Житомирский кукольник Сергей Соловьев пошел делать

карьеру... на улицу / Богдан Луценко // Субота. - 2017. - N 15 (12 квіт.). - С. 16 :
фот.
Про житомирського ляльковода Сергія Соловйова і про створення його
маріонеткових ляльок.
Малин Г. Для дружби не існує кордонів / Галина Малин // Житомирщина.
- 2017. - N 27 (11 квіт.). - С. 8 : фот.
Представлення проекту "Міжнародний обмін культурами: Україна –
Уганда" відбулося в Житомирі.
Михальчук М. Дмитро Раков: "Тут здійснюються мрії, це місто, у якому
ми живемо. І вдень, і вночі - Житомир..." / Марина Михальчук // 20 хвилин. 2017. - N 15 (26 квіт.). - С. 17 : фот.
Дмитро Раков – художник, дизайнер, громадський діяч, публіцист,
викладач, митець своєї справи, той, хто пензлем створює "Рожевий Житомир".
Михальчук М. Житомир долучився до всесвітнього флешмобу "селфі в
музеї" / Марина Михальчук // 20 хвилин. – Житомир. - 2017. - N 2 (25 січ.). - С.
2 : фот.
До міжнародного дня музейних селфі у Житомирі провели флешмоб.
Житомирський обласний краєзнавчий музей зустрічав у себе в гостях
унікальних відвідувачів.
Музичук О. Багата палітра "Пломеню буття" / Оксана Музичук //
Житомирщина. - 2017. - N 7 (31 січ.). - С. 8 : фот. - (Нові книги).
Про заслуженого діяча мистецтв, композитора, співачку, педагога – Ірину
Навоєву та її збірку пісень "Пломінь буття", яка була представлена на
обласному конкурсі "Краща книга року" та відзначена грамотою.
Поліщук Я. "Кольорові зірки" на оксамитовому тлі творчості / Ярослава
Поліщук // Місто. - 2017. - N 5 (3 лют.). - С. 7 : фот.
У залі бібліотеки-філіалу № 4 ЦБС міста Житомира відкрилася виставка
"Кольорові зірки" вихованців гуртка "Студія образотворчого мистецтва".
Семінар бібліотекарів медичних закладів // Пульс. - 2017. - N 17 (27
квіт.). - С. 3 : фот.
Наприкінці березня 2017 року в Житомирській обласній науковій медичній
бібліотеці пройшов семінар бібліотекарів медичних закладів області.
Соболь В. "Відкрий свою зірку!" / Володимир Соболь // Житомирщина. 2017. - N 26 (7 квіт.). - С. 6 : фот.
У рамках обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячого читання
серед учнів 6-7 класів, читачів районних та сільських бібліотек "Книгоманія 2017" у Житомирі відбулася зіркова мандрівка читача "Крізь простір і час
поспішає книга до нас".

Соболь В. "Ми мужність як прапор пронесли..." / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 7 : фот. - (Пам'ять).
В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.
Ольжича експонується виставка, присвячена Дню вшанування учасників
бойових дій на території інших держав та 28-ій річниці виведення Радянських
військ із Афганістану.
Соболь В. Музей анатомії: є на що подивитися / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 27 (11 квіт.). - С. 9 : фот.
Новочорторийський державний аграрний технікум, що в Любарському
районі на Житомирщині, десять років тому створив музей анатомії, який є
сьогодні своєрідною родзинкою для туристів.
Соболь В. "Рідний край – моє Полісся" / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 3 (17 січ.). - С. 6 : фот.
В приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені О. Ольжича відбулася звітна фотовиставка під назвою "Рідний край – моє
Полісся".
Соболь В. "Розмай" із Баранівки має що показати / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 32 (5 трав.). - С. 7 : фот. - (Виставки).
Учасники творчої спілки "Розмай" із Баранівки, що на Житомирщині, у
виставковій залі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені Олега Ольжича представили понад 70 різножанрових художніх творів.
Соболь В. Шедеври, створені під мікроскопом / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 25 (4 квіт.). - С. 7 : фот.
У Житомирі, в приміщенні обласного краєзнавчого музею, український
скульптор-мікромініатюрист вірменського походження, художник, філософ,
поет Володимир Казарян представив свої унікальні роботи.
Степовий В. Валеріан Антонович - один із нас / Володимир Степовий //
Житомирщина. - 2017. - N 30 (25 квіт.). - С. 6 : фот.
У приміщенні Житомирського телецентру відбулося відкриття
фотовиставки Валеріана Антоновича, котрий свого часу був одним із перших
телеоператорів в Житомирській області.
Степовий В. "Погляд АТО" – "Східний фронт" / Володимир Степовий //
Житомирщина. - 2017. - N 17 (7 берез.). - С. 3 : фот.
У приміщенні Житомирського державного технологічного університету
відбулися відкриття фотовиставки Леоніда Шрайбікуса "Погляд АТО" та
представлення книги Ярослава Марищенка "Східний фронт".
Тарнавська Р. У вихорі танцю / Романа Тарнавська // Житомирщин. 2017. - N 36 (23 трав.). - С. 6 : фот.

Про найкращий колектив Житомирщини
хореографіний колектив "Тіп-Топ".
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"Найкрасивіша україночка та українець" // 20 хвилин. - 2017. - N 13 (12 квіт.). С. 20 : фот.
Щорічний Всеукраїнський конкурс "Найкрасивіша україночка та українець
2017" відбувся у Житомирі в приміщенні обласної філармонії імені Святослава
Ріхтера.
У Житомирі відбувся ювілейний фестиваль "Полісся DANCE-2017" // 20
хвилин. - 2017. - N 15 (26 квіт.). - С. 22 : фот.
П'ятий ювілейний фестиваль сучасного молодіжного танцю з успіхом
пройшов у Житомирі в рамках проведення щорічної громадсько-мистецької
акції "Я люблю Україну свою".
Унікальні музеї Житомирщини // Місто. - 2017. - N 5 (3 лют.). - С. 8 :
фот. - (Краєзнавство).
Цей унікальний музейний комплекс, розташований в підземеллях
колишнього командного пункту Коростенського укріпрайону. Музейний
комплекс розташований на березі річки Уж в центральній частині міста
Коростень, що на Житомирщині.
Унікальні музеї Житомирщини : Музей коштовного і декоративного
каміння // Місто. - 2017. - N 7 (17 лют.). - С. 8.
Музей коштовного і декоративного каміння, що у Хорошеві ВолодарськоВолинського району Житомирської області.
Шпак В. Талант, помножений на труд : 20 березня 1915 року народився
Святослав Ріхтер / Віктор Шпак // Місто. - 2017. - N 11 (17 берез.). - С. 7 : фот.
Цікаві факти життя Святослава Ріхтера, музиканта-віртуоза, уродженця
Житомира.
Літературне життя. Місцеві письменники
Голованова І. Нескінченна музика життя / Іраїда Голованова // Житомирщина.
- 2017. - N 11 (14 лют.). - С. 7 : фот. - (Нові книги).
Світ побачив нову книгу "Нескінченна музика життя Івана Сльоти" про
нашого земляка, відомого українського композитора, поета, збирача народних
пісень, організатора й керівника славетного ансамблю пісні і танцю "Льонок".
Голованова І. Спасибі вам, друзі й партнери! / Іраїда Голованова //
Житомирщина. - 2017. - N 40 (9 черв.). - С. 2.
Журналісти Житомирщини відзначили своє професійне свято.

Горицвіт Р. Земляки не забувають героїв / Рада Горицвіт // Житомирщина.
- 2017. - N 8 (3 лют.). - С. 11 : фот.
У Ружинському районному будинку культури, що на Житомирщині,
відбулося представлення книги, присвяченої учасникам АТО – вихідцям із
Ружинщини – "Вони пішли захищати Україну".
Гудзь Л. Освідчення в любові до життя / Леся Гудзь // Житомирщина. 2017. - N 17 (7 берез.). - С. 10 : фот.
Спогади про нашу землячку, письменницю і журналістку Ларису
Миколаївну Герус та її нову книгу – "Вічна зоря любові".
Лісовський Б. Віктор Бойко очолив обласну організацію спілки
журналістів / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2017. - N 16 (3 берез.). (Життя громадських організацій). - С. 4.
В Житомирі відбулась ХVІІІ звітно-виборна конференція обласної
організації Національної спілки журналістів України. Очолив обласну
організацію спілки журналістів Віктор Бойко – заслужений журналіст України.
Лис В. Поезія в піснях / Володимир Лис // Житомирщина. - 2017. - N 21 (21
берез.). - С. 7.
У День українського добровольця в приміщенні Житомирської обласної
універсальної наукової бібліотеки імені О. Ольжича старший офіцер Збройних
Сил України, кандидат історичних наук, учасник антитерористичної операції
Валерій Глушук представив шість музичних альбомів та дві збірки поезій.
Лобачова Л. Дія художнього слова / Людмила Лобачова // Житомирщина.
- 2017. - N 20 (17 берез.). - С. 10 : фот.
"ДієСлово" – під такою назвою в Житомирі пройшов перший книжковий
форум.
Лобачова Л. Корифеї освятили "Світло спілкування" / Людмила Лобачова
// Житомирщина. - 2017. - N 5 (24 січ.). - С. 6.
Побачив світ 21-й номер літературно-мистецького журналу "Світло
спілкування". Цього разу його прикрашають роботи художника Олексія
Макаренка, а відкриває видання поезія Лесі Українки. Почитати видання можна
в обласній науковій бібліотеці імені О. Ольжича.
Мариніна Л. Подорож в історію краю / Ліна Мариніна // Житомирщина. 2017. - N 35( 19 трав.). - С. 7.
У Старосільській гімназії, що на Житомирщині, відбулася презентація
хронікально-документальної праці Олени Тунік "Старосільці та навколишні
землі".
Панчук Д. Крила його душі / Дмитро Панчук // Житомирщин. - 2017. - N
12 (17 лют.). - С. 1, 4 : фот. (Пам'ять).
Спогади про журналіста з Житомирщини Анатолія Павловича Стрільчука.

Пирогов О. З іменем Шевченка / Олександр Пирогов // Житомирщина. 2017. - N 17 (7 берез.). - С. 9 : фот. - (Край рідний).
Чимало цікавого, пов'язаного з іменем Т. Г. Шевченка, є в Радомишлі та
районі (Житомирська область).
Подарунок для житомирян і сувенір для туристів // Місто. - 2017. - N 13
(31 берез.). - С. 7 : фот. - (Нові краєзнавчі видання).
У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.
Ольжича відбулася презентація відразу двох краєзнавчих видань кандидата
історичних наук Геннадія Махоріна. Це "Краєзнавчий календар пам'ятних дат
на 2017 рік" та "Книга рекордів Житомира".
Поліщук О. Таємниці Древлянської землі : їх вплив на світобачення Лесі
Українки / Олена Поліщук // Місто. - 2017. - N 8 (24 лют.). - С. 7 : фот. (Краєзнавство).
Звягельщина, теперішнє місто Новоград-Волинський Житомирської
області, де народилася й зросла видатна українська письменниця Леся
Українка. Значною мірою саме міфологія та історія Древлянської землі
вплинула на сюжет її п'єси-феєрії "Лісова пісня".
Поліщук Я. Відбувся І Житомирський книжковий форум "Дієслово" /
Ярослава Поліщук // Місто. - 2017. - N 11 (17 берез.). - С. 4 : фот.
У нашому місті стартував І Житомирський книжковий форум "Дієслово".
Соболь В. Віктор Мельниченко: від лірики – до гумору / Володимир
Соболь // Житомирщина. - 2017. - N 38 (30 трав.). - С. 1, 4 : фот. - (Сучасник).
У Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва пройшов творчий вечір
"Щирий сміх продовжує життя", на якому Віктор Мельниченко – автор та
виконавець гумористичних творів, поет та журналіст розповів про свій шлях до
успіху і поділився порадами.
Соболь В. Семикласник зі щирим серцем / Володимир Соболь //
Житомирщина. - 2017. - N 6 (27 січ.). - С. 1 : фот.
Житомирянин Олександр Штільгойз отримав відзнаку за участь в
обласному конкурсі "Краща книга року". Його книга "Український супер-герой
Іван Сірко – великий характерник" також була представлена на
Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів і була відзначена серед
кращих.
Тарановська К. "Романівська весна" знову завітала на попільнянську
землю / Катерина Тарановська // Житомирщина. - 2017. - N 37 (26 трав.). - С. 6 :
фот.
Уже в сороковий раз Всеукраїнське літературно-мистецьке свято
"Романівська весна" збирає гостей на честь 122-ої річниці з дня народження
українського поета, перекладача, публіциста, громадського діяча Максима

Тадейовича Рильського в селі Романівка, що в Попільнянському районі.
Тарнавська Р. Він помирав на її руках зі словами кохання до іншої /
Романа Тарнавська // Житомирщина. - 2017. - N 3 (17 січ.). - С. 7 - (Долі
людські).
Історія знайомства і подальші стосунки Лесі Українки і Сергія
Мержинського.
Шевченко І. Золотосвіт її душі / Ірина Шевченко // Житомирщина. - 2017.
- N 13 (21 лют.). - С. 8 : фот. - (Нові книги).
Книгу поезій "Золотосвіт" видала журналістка газети "Житомирщина"
Галина Малин. Це вже п'ята збірка поезій нашої землячки.
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