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Область в цілому 

 

Інформація про виконання обласного бюджету за 2015 рік // 

Житомирщина. - 2016. - N 24/25(1 берез.). - С. 5. 

Департамент фінансів Житомирської облдержадміністації надає 

інформацію про виконання обласного бюджету за 2015 рік. 

 

Житомирська обласна державна адміністрація представляє звіт про 

виконання державного бюджету - 2015 // Житомирщина. - 2016. - N 21/22 (23 

лют.). - С. 8. 

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 

кодами економічної класифікації видатків бюджету. 

 

Лабунська А. В.  

Про обласний бюджет на 2016 рік / А. В. Лабунська // Житомирщина. - 

2016. - N 15/16 (9 лют.). - С. 4 - 5 : табл. 

Стастичні дані Житомирського обласного бюджету на 2016 рік, 

затверджені рішенням третьої сесії Житомирської обласної ради сьомого 

скликання. 

 

Інформація про виконання обласного бюджету за перший квартал 

2016 року // Житомирщина. - 2016. - N 50 (13 трав.). - С. 4. 

Статистичні дані про виконання бюджету за перший квартал 2016 року 

Житомирської області. 

 

Видатні діячі і область. Уродженці області 



Бездітко, Антон.  

Ще багато приємних "споткань" Вам, пане Францішеку! / Антон 

Бездітко // Місто. - 2016. - N 14 (8 квіт.). - (11 квітня - День визволення в'язнів 

фашистських концтаборів). - С. 7 : фото. 

Франц Бржезицький, наш земляк - єдиний в Україні і Польщі живий 

в'язень "Майданека". 

 

Герої не вмирають... Сергій Кемський // Місто. - 2016. - N 7 (19 лют.). - 

(20 лютого - День пам'яті Героїв Небесної сотні). - С. 1, 3 : фото. 

Сергій Кемський - наш земляк, Герой Небесної Сотні, який 20 лютого 

2014 року був убитий снайпером на вулиці Інститутській в Києві. 

 

Голованова, Іраїда. 

У вогні бойового побратимства / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 

2016. - N 18/19 (16 лют.) - (Герої Поліського краю). - С. 6 : фото. 

Про долю житомирянина, воїна-афганця, лікаря Павла Журбенка, до 

нагород якого цими днями додалася ще одна - "За заслуги перед містом". 

 

Михалева, Светлана. 

Ветераны Великой Отечественной остаются в строю / С. Михалева // 

Эхо. - 2016. - N 6 (11-17 февр.). - С. 22 : фото. 

Ця стаття – данина глибокої поваги житомирянину-ветерану, чия 

молодість гартувалася на фронтах важкої виснажливої війни, полковнику у 

відставці Павлу Єрмолайовича Кудряшову, якому виповнилося 99 років. 

 

Петренко, Іван. 

Редактору з Овруча – відзнаку "Герой Чорнобиля" / Іван Петренко // 

Житомирщина. - 2016. - N 60/61 (7 черв.) – (30-річчя Чорнобильської 

трагедії). - С. 5 : фото. 

Знак народної пошани – орден "Герой Чорнобиля" було вручено нашому 

земляку, редактору газети "Овруцький голос", заслуженому журналісту 

України Івану Петровичу Дубницькому. 

 

Степовий, Володимир. 

День народження славетного земляка / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2016. - N 5 (15 січ.). - С. 2. 

У Житомирі відзначили 109-ту річницю з дня народження конструктора 

космічних кораблів Сергія Павловича Корольова. 

 

Талант тримати удар : Д. О. Панчуку - 75 // Житомирщина. - 2016. - N 

45 (22 квіт.). - С. 6 : фото. 

Дмитро Оксентович Панчук – багаторічний головний редактор газети 

"Житомирщина", пішовши на заслужений відпочинок, є секретарем 

Національної спілки журналістів, опікується ветеранами журналістики. 

 



Історія 

 

Єсеніна Н.  

Меценат з роду Терещенків / Н. Єсеніна // Місто. - 2016. - N 13 (1 квіт.). - 

С. 7. 

30 березня виповнилося 130 років з дня народження Михайла Івановича 

Терещенка – українського землевласника, мецената, підприємця, життя якого 

пов'язане з Житомирщиною. 

 

Бездітко, Антон.  

Чому Сурини, а не Маліков : перейменування відбулося – бпристрасті 

тривають / Антон Бездітко // Місто. - 2016. - N 13 (1 квіт.). - С. 2 : фото. 

Авторитетний житомирський дослідник і краєзнавець Г. П. Мокрицький 

розповідає про історію родини Суриних та необхідність перейменування 

вулиць міста Житомира. 

 

Голованова, Іраїда.  

Любити, поважати, боротися! / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 

2016. - N 50 (13 трав.). - С. 1 - 2 : фото. 

Житомирщина відзначила День пам'яті та примирення і 71-шу річницю 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

 

Грузінська Л.  

Подорож на 100 років назад / Л. Грузінська // Пульс - норма. - 2016. - N 

14 (7 квіт.). - С. 2 : фото. 

Уявити, яким було місто Житомир 100 років назад, можна завдяки 

періодичним виданням, Пам'ятним книгам Волинської губернії за 1915 - 1917 

роки, виданим губернським статистичним комітетом. Вони дозволяють в усіх 

подробицях відтворити картину повсякденного життя міста, отримати 

відомості про стан економіки, культури та побуту того часу. 

 

Данюк, Юрій.  

"Откуда єсть пошел град Олєвскій"? / Юрій Данюк // Житомирщина. - 

2016. - N 28/29 (15 берез.) – (Край рідний). - С. 7 : фото. 

Версії історії назви міста Олевська на Житомирщині. 

 

Державній службі зайнятості - 25 років // Житомирщина. - 2015. - N 

134/135 (22 груд.). - С. 5 : фото. 

Історія створення та сьогодення Житомирської державної служби 

зайнятості. 

 

Дубман, Борис.  

Будинки графині Евеліни Ганської / Борис Дубман // Пульс. - 2016. - N 

10 (10 берез.). - С. 5 : фото. 



Про маєтки на Житомирщині графині Евеліни Ганської, дружини Оноре 

де Бальзака. 

 

Дубман, Борис.  

Будинок працелюбства / Борис Дубман // Пульс. - 2016. - N 22 (2 черв.). - 

С. 5 : фото. - (Краєзнавчі сторінки рідного міста). 

Про пам'ятник архітектури місцевого значення у Житомирі – Будинок 

працелюбства. 

 

Дубман, Борис.  

Житомирський Маріїнський сирітський будинок / Борис Дубман // 

Пульс. - 2016. - N 12 (24 берез.). - С. 5 : фото. 

Про пам'ятник містобудування та архітектури – Житомирський 

Маріїнський сирітський будинок, який знаходиться на вулиці 

Синельниківській (колишня – вулиця Дитячої Комуни). 

 

Дубман, Борис.  

Скарби баронів Шодуарів / Борис Дубман // Пульс. - 2016. - N 15 (14 

квіт.). - С. 5 : фото. - (Краєзнавчі сторінки рідного міста). 

Родословна баронів Шодуарів, які займали чільне місце в культурному 

та економічному житті дореволюційного Житомира. 

 

Очеретний, Валерій.  

"Радіація помилок не прощає" / Валерій Очеретний // Житомирщина. - 

2016. - N 34/35 (29 берез.) - С. 5 : фото. - (До 30-річчя Чорнобильської 

трагедії). 

Валерій Сергійович Очеретний – голова правління Житомирського 

обласного осередку громадської організації Всеукраїнської чорнобильської 

спілки інвалідів МВС України згадує перші дні аварії на ЧАЕС. 

 

Шанська, Анна.  

У Житомирі продовжують встановлювати меморіальні дошки загиблим 

воїнам АТО / Анна Шанська // 20 хвилин. - 2016. - N 4 (3 лют.). - С. 7. 

У Житомирі уже встановлено 10 меморіальних дошок загиблим воїнам 

АТО. 

 

Природа і природні ресурси 

 

Бездітко, Антон.  

Ліс довкола Житомира : Хто і як дбає про його запаси? / Антон Бездітко 

// Місто. - 2016. - N 12 (25 берез.). - С. 6 : фото. 

Про державне підприємство "Житомирське лісове господарство" 

розповідає його головний лісничий Сергій Дубницький. 

 



Поліщук, Ярослава.  

Коли ж будуть у нас виробляти швейцарські годинники? : Титанові 

руди, бурштин та берілій є! / Ярослава Поліщук // Місто. - 2016. - N 13 (1 

квіт.). - С. 6 : фото. - (3 квітня – День геолога). 

Житомирщину часто називають "другим Уралом" або "Меккою для 

геологів". Про розробки корисних копалин на Житомирщині розповідають 

професійні геологи Віктор Підвисоцький та Олена Ремезова. 

 

Народне господарство 

 

"Аеропорт-Житомир" та авіакомпанія "YANAIR" вже наповнили 

бюджет міста на 1,5 млн грн // Місто. - 2016. - N 2 (15 січ.). - С. 1, 2 : фото. 

Від діяльності авіакомпанії "YANAIR" та ДП "Аеропорт-Житомир" ТОВ 

"Акорд" бюджет міста Житомира отримав майже 1,5 млн грн за оренду землі. 

 

Бездітко, Антон. 

Житомир як цілісний господарський комплекс / Антон Бездітко // Місто. 

- 2016. - N 4 (29 січ.). - С. 3 : фото - (Новації). 

У Житомирській міській раді відбулася презентація проекту 

інтегрованого розвитку міста Житомира в усіх сферах його життя на 

найближчі десятиліття. 

 

Волошенюк, Галина.  

Кожне питання потребує сучасних підходів та менеджменту / Галина 

Волошенюк // Місто. - 2016. - N 4 (29 січ.). - С. 4. - (Влада). 

У Житомирі відбулося чергове засідання постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій. 

 

Галата, Олена.  

Укрпошта : "Ми завжди – поруч!" / Олена Галата // Житомирщина. - 

2016. - N 17 (12 лют.). - С. 7 : фото. 

Про перспективи розвитку та нові послуги у сфері поштового зв'язку 

розповідає директор Житомирської УДППЗ "Укрпошта" Олександр 

Нечипорук. 

 

Кєларєва Т. М.  

Житомирському казначейству - 20! / Т. М. Кєларєва // Місто. - 2016. - N 

11 (18 берез.). - С. 5. 

Минуло 20 років, як в Житомирській області створено територіальні 

органи Державного казначейства України. 

 

Машковський, Сергій.  



22 тисячі нових робочих місць створено на підприємствах 

Житомирщини / Сергій Машковський // Житомирщина. - 2016. - N 53 (20 

трав.). - С. 2 : фото. 

Підприємства з іноземними інвестиціями активно працюють і 

розвиваються на Житомирщині – про це розповів голова облдержадмістрації 

Сергій Машковський під час зустрічі з інвесторами. 

 

Павленко, Володимир. 

У Житомирі для споживачів газу відкрито сучасний сервісний центр / 

Володимир Павленко // Житомирщина. - 2016. - N 31/32 (22 берез.). - С. 3 : 

фото. 

Центр обслуговування клієнтів газових компаній відкрито у Житомирі. 

 

Поліщук, Ярослава.  

Відновлений аеропорт "Житомир-Смоківка" прийняв перший авіалайнер 

/ Ярослава Поліщук // Місто. - 2016. - N 5 (5 лют.). - С. 2 : фото. 

У Житомирі вперше за останні 20 з лишком років у аеропорту 

"Житомир-Смоківка" здійснив посадку пасажирський авіалайнер. 

 

Про міський бюджет на 2016 : Рішення Житомирської міської ради // 

Місто. - 2016. - N 1 (6 січ.). - С. 1 – 6. 

Бюджет міста Житомир на 2016 рік. 

 

Ригун, Аліна. 

Другі в Україні / Аліна Ригун // Житомирщина. - 2016. - N 14(5 лют.). - 

С. 2. 

Житомирська область при підтримці Державного фонду регіонального 

розвитку реалізувала торік 75 інвестиційних проектів, посівши за цим 

показником друге місце в Україні. 

 

Ригун, Аліна. 

Компанія "Свободна Енергія" розвиває на Житомирщині 5 проектів 

малих ГЕС / Аліна Ригун // Житомирщина. - 2016. - N 30 (18 берез.). - С. 9 : 

фото. 

На Житомирщині компанія "Свободна Енергія" ініціювала реалізацію 

ряду інвестиційних проектів з будівництва малих ГЕС. 

 

Ригун, Аліна.  

Надійна опора держави / Аліна Ригун // Житомирщина. - 2016. - N 30 (18 

берез.). - С. 3 : фото. 

Головному управлінню Державного казначейства в Житомирській 

області – 20 років. Яким був 20-річний шлях для нової структури розповідає 

начальник казначейської служби України у Житомирській області І. П. 

Чорний. 

 



Соболь, Володимир.  

"Кам'янка" – село перспективне / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2016. - N 21/22 (23 февр.). - С. 4 : фото. - (Практика господарювання). 

Про перспективи розвитку села Кам'янка Попільнянського району, що 

на Житомирщині. 

 

Ткачук, Ігор.  

Укрпошта розвиває фінасові послуги / Ігор Ткачук // Житомирщина. - 

2016. - N 60/61 (7 черв.) - С. 4 : фото. 

Керівник Житомирського Державного підприємства "Укрпошта" Ігор 

Ткачук розповідає про актуальні нові послуги, перспективи розвитку 

підприємства. 

 

У Житомирі презентували систему ProZorro // Місто. - 2016. - N 7 (19 

лют.). - С. 2. 

Систему електронних державних закупівель ProZorro було презентовано 

у Житомирі для державних замовників. 

 

Промисловість 

  

Васильчук, Володимир.  

Бердичівський "Цар-хліб" – справжній лідер / Володимир Васильчук // 

Житомирщина. - 2016 - N 23 (26 лют.). - С. 6 : фото. - (Гордість Поліського 

краю). 

Про досягнення ТОВ "Бердичівський хлібозавод" розповідає керівник 

підприємства Костянтин Анучін. 

 

Васильчук, Володимир.  

"Житомирські ласощі": налагоджується виробництво, відновлюються 

потужності / Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2016. - N 34/35 (29 

берез.) - С. 4 : фото. 

Житомирська кондитерська фабрика після судових розглядів і 

корпоративних конфліктів поступово відновлює свої виробничі потужності, 

про це розповів в. о. голови правління ЗАТ "Житомирські ласощі" Олександр 

Рогаль. 

 

Васильчук, Володимир.  

Кластер – шанс для прориву / Володимир Васильчук // Житомирщина. - 

2016. - N 12/13 (2 лют.). - С. 5 : фото. 

В Житомирі відбулася сесія з питання створення кластера 

деревообробної галузі та лісогосподарства Полісся. 

 

Васильчук, Володимир.  



Овруцький молочноконсервний : модернізація без відриву від 

виробництва / Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2016. - N 43/44 (19 

квіт.) - С. 5 : фото. 

Після майже 6-річного простою відновив роботу Овруцький 

молочноконсервний комбінат, що на Житомирщині. Нині тут виробляють 

близько 80 тон молочних консервів на добу. 

 

Васильчук, Володимир.  

Прийшов, побачив, переміг / Володимир Васильчук // Житомирщина. - 

2016. - N 17 (12 лют.). - С. 6 : фото. - (Гордість Поліського краю). 

Засновник Житомирської торгової марки "Луч" з виговлення меблів 

Геннадій Карпінський розповів про історію і сьогодення фабрики. 

 

Васильчук, Володимир.  

Професіоналізм та правильні цілі / В. Васильчук // Житомирщина. - 

2016. - N 53 (20 трав.). - С. 6 : фото. - (Практика господарювання). 

ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" – одне із найстаріших підприємств 

України. На даний час підприємство займає передові позиції серед 

виробників ковбасних виробів України. 

 

Васильчук, Володимир.  

"Три ведмеді" : рецепти успіху / Володимир Васильчук // Житомирщина. 

- 2016. - N 57/58 (31 трав.). - С. 4 : фото. 

Бердичівське ТОВ "Три ведмеді", що на Житомирщині – одна із 

найбільших компаній з виробництва морозива та заморожених 

напівфабрикатів в Україні, асортимент якої сягає 70 найменувань. 

 

Васильчук, Володимир.  

"Трубосталь": надійність і стабільність / Володимир Васильчук // 

Житомирщина. - 2016. - N 1/2 (5 січ.). - С. 4 : фотою. 

Про приватне  Коростенське акціонерне товариство "Трубний завод 

"Трубосталь" (Житомирщина), його продукцію та перспективи, економічні і 

соціальні орієнтири. 

 

Васильчук, Володимир.  

У "Інко-фуд Бердичів" сподіваються на європерспективи / Володимир 

Васильчук // Житомирщина. - 2016. - N 54/55 (24 трав.) - С. 4 : фото. - 

(Практика господарювання).  

У Бердичеві (Житомирської області) з'явилося сучасне м'ясопереробне 

підприємство ТОВ "Інко-фуд Бердичів". Це суто європейський проект, 

адаптований до сучасних економічних українських умов та реалій, лідер із 

виготовлення м'ясних виробів на вітчизняному ринку на найближчі 5 - 10 

років. 

 

Васильчук, Володимир.  



Флагман галузі / Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2015. - N 

131/132 (15 груд.) - С. 3 : фото. 

Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Володарсько-Волинський 

район, Житомирська область) – флагман кольорової металургії, основний 

постачальник титанової сировини для хімічно-металургійного комплексу 

України. 

 

Голованова, Іраїда.  

Міцна продукція міцного колективу / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2016. - N 1/2 (5 січ.). - С. 4 : фото. 

Про продукцію і трудовий колектив Чуднівського спиртзаводу, який є 

філією ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод". 

 

Жураховська, Наталія.  

Солодкі ріки та молочні береги / Наталія Жураховська // Житомирщина. 

- 2015. - N 131/132 (15 груд.). - С. 2 : фото. 

Про діяльність підприємства ТОВ "Овруцький молококонсервний 

комбінат", що на Житомирщині. 

 

Кузьмич, Анастасія.  

Митці з молотами в руках – від шматка заліза до шедевру / Анастасія 

Кузьмич // 20 хвилин. - 2016. - N 2 (20 січ.). - С. 11 : фото. 

Як приборкують сталь житомирські ковалі розповідає власник фірми 

"Коваль-Полісся" Ігор Забродський. 

 

Павленко, Володимир.  

Державна титанова компанія – кроки розвитку / Володимир Павленко // 

Житомирщина. - 2016. - N 30 (18 берез.). - С. 6 : фото. - (Практика 

господарювання). 

Пеший заступник генерального директора "Об'єднаної гірничо-хімічної 

компанії", до якої входять Іршанський гірничо-збагачувальний та 

Вільногірський гірничо-металургійний комбінати (Житомирщина), 

Володимир Гладушко розповідає про труднощі та зміцнення компанії за 

останні роки. 

 

Павленко, Володимир.  

Житомирська кондитерська фабрика відновила роботу / Володимир 

Павленко // Житомирщина. - 2016. - N 15/16 (9 лют.). - С. 3 : фото. 

ЗАТ "Житомирські ласощі" після затяжного конфлікту відновило 

роботу. 

 

Самойло О. Ф.  

Житомирпроекту – 70! : Житомирському проектному інституту 

"Житомирпроект" виповнюється 70 років / О. Ф. Самойло // Эхо. - 2015. - N 

53 (31 дек.-6 янв.). - С. 6. 



Історія створення Колективного Підприємства "Житомирпроект" з 

проектування цивільного та промислового будівництва. 

  

Шульга, Олег.  

Ця компанія славиться продукцією високої якості / Олег Шульга // 

Житомирщина. - 2016. - N 12/13 (2 лют.) - С. 1. 

До кращих українських компаній із виробництва й переробки молока 

увійшло ПАТ "Житомирський маслозавод", який підтвердив відповідність 

своєї продукції міжнародним нормам і стандартам і з нинішнього року має 

змогу постачати продукти до країн ЄС. 

 

Сільське господарство 

 

Лісовський, Богдан.  

За європейськими стандартами / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 

2016. - N 51/52 (17 трав.) - С. 4 : фото. - (Практика господарювання). 

Про успішне багаторічне господарювання колективу ПСП "Україна" у 

селі Почуйки Попільнянськго району Житомирської області, яке займається 

тваринництвом і рослинництвом. 

 

Чехова, Ангеліна.  

Ліс – із таблетки / Ангеліна Чехова // Житомирщина. - 2015. - N 134/135 

(22 груд.). - С. 4. 

Базовому лісорозсаднику Житомирського лісгоспу виповнюється 55 

років. Перші сіянці тут були вирощені ще у 1960 році. 

 

Шевчук, Олександр.  

Десять років становлення / Олександр Шевчук // Житомирщина. - 2016. - 

N 30 (18 берез.). - (До 30-річчя Чорнобильської трагедії). - С. 4 : фото. 

Історія створення ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство" на 

Житомирщині. 

 

 

Охорона здоров'я. Медичні установи 

 

Дубман, Борис.  

Житомирський монастир сестер-шаріток / Борис Дубман // Пульс. - 2016. 

- N 4 (28 січ.). - С. 5 : фото. - (Краєзнавчі сторінки рідного міста). 

Про Житомирський монастир сестер милосердя (шаріток) та історію 

заснування Житомирського військового госпіталю. 

 



Дубман, Борис.  

З історії водолікарень Житомира / Борис Дубман // Пульс. - 2016. - N 14 

(7 квіт.). - С. 5 : фото. - (Краєзнавчі сторінки рідного міста). 

Історія водолікарень міста Житомира (19 - 20 ст.). 

 

Дубман, Борис.  

Пологовий притулок імені братів Дуриліних / Борис Дубман // Пульс. - 

2016. - N 6 (11 лют.). - С. 5 : фото. - (Краєзнавчі сторінки рідного міста). 

Історія першого державного полового притулку імені братів Дуриліних в 

Житомирі. 

 

Кошман В. П.  

Діяльність галузі охорони здоров'я області у 2015 році та програма на 

2016 рік / В. П. Кошман // Пульс. - 2016. - N 1/2 (14 січ.). - С. 1 : фото. 

Основні напрями розвитку галузі охорони здоров'я у 2016 році на 

Житомирщині. 

 

Кузьмич, Анастасія.  

Перші немовлята 2016 року / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2016. - N 

1 (13 січ.). - С. 5 : фото. 

Житомирський обласний перинатальний центр долучився до 

Всеукраїнського флешмобу, урочисто вручивши свідоцтва про народження 

маленьким житомирянам у стінах центру. 

 

Лісовський, Богдан.  

Обласній лікарні – 120 років / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 

2016. - N 11 (29 січ.). - С. 3 : фото. - (Ювілеї). 

Житомирська обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського 

відзначила 120-річчя з дня заснування. 

 

Паламарчук, Вікторія.  

Green Cross Ukraine – 16 років роботи для здоров'я дітей Житомирщини / 

Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2016. - N 4 (28 січ.). - С. 1, 2 : фото. 

Green Cross Ukraine працює на Житомирщині в рамках міжнародної 

програми SOCMED (соціально-медичної допомоги), яка фінансується 

завдяки Green Cross Швейцарії з 2000 року, протягом п'яти років займалась 

оздоровленням та діагностикою дітей. Наразі продовжує роботу в нашій 

області за іншими напрямками. 

 

Паламарчук, Вікторія.  

"За лікарняними касами – завтрашній день" / Вікторія Паламарчук // 

Пульс. - 2016. - N 13 (31 берез.). - С. 3 

Засідання правління благодійної організації "Лікарняна каса 

Житомирської області", на якому розглядались питання про діяльність 

організації за 2015 рік. 



 

Паламарчук, Вікторія.  

Ця служба створена для захисту інтересів людей / Вікторія Паламарчук 

// Пульс. - 2016. - N 21 (26 трав.). - С. 1 : фото. 

Виконуючий обов'язки начальника Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області Олександр Олександрович 

Шпита розповідає про нову службу з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів. 

 

Проніна, Галина.  

Під захистом Червоного Хреста / Галина Проніна // Житомирщина. - 

2016. - N 50 (13 трав.). - С. 7 : фото. 

Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста, заслужений 

лікар України, кандидат медичних наук Олександр Володимирович Богдан 

розповідає про основні напрями діяльності організації. 

 

Проніна, Галина.  

Школа Віктора Марченка : Штрихи до колективного портрета / Галина 

Проніна // Житомирщина. - 2016. - N 45 (22 квіт.). - С. 1, 3 : фото. - (Гордість 

Поліського краю). 

Про колектив Житомирської обласної клінічної дитячої лікарні. І майже 

32 роки роботи ліарні біля її керма незмінно стоїть заслужений лікар України 

В. Ф. Марченко. 

 

Русак П. С.  

Дитячій хірургічній службі області – 55 років! / П. С. Русак // Пульс. - 

2016. - N 6 (11 лют.). - С. 1 - 2 : фото. 

Історія створення дитячої хірургічної служби на Житомирщині та 

упровадження нових методик лікування сьогодення. 

 

"Супутник" прийняв перших дітлахів // Місто. - 2016. - N 23 (10 

черв.). - С. 5 : фото. 

З червня стартувала перша зміна у Житомирському позаміському 

закладі оздоровлення та відпочинку "Супутник". 

 

Тевс, Світлана Сергіївна.  

"Віддавай світові найкраще..." / С. С. Тевс // Пульс. - 2015. - N 51 (24 

груд.). - С. 4 : фото. - (До 120-річчя обласної клінічної лікарні імені О. Ф. 

Гербачевського). 

Тевс Світлана Сергіївна, заступник головного лікаря ОКЛ імені О. Ф. 

Гербачевського з медсестринства, голова Асоціації медсесетер області 

розповідає про кадровий потенціал – медичних сестер закладу. 

 

Хренов, Матвій Володимирович.  

Кому вигідна реформа медицини : Інтерв'ю з заступником 



Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади М. В. Хреновим / вела інтерв'ю В. Паламарчук / Матвій 

Володимирович Хренов // Пульс. - 2016. - N 7 (18 лют.). - С. 1- 2 : фото. 

Заступник Житомирського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради М. В. Хренов підіймає питання реформування 

медицичної галузі в Житомирі. 

 

Хренов, Матвій.  

"Моє бачення розвитку медичної сфери на найближчий рік" / Матвій 

Хренов // Місто. - 2016. - N 4 (29 січ.). - С. 2 : фото. - (З перших уст). 

Заступник житомирського міського голови Матвій Хренов поділився 

своїм баченням того, як покращити надання послуг у сфері медицини у 

Житомирі. 

 

Шанська, Анна.  

Журналісти "20 хвилин" долучились до акції "В кожній краплині – 

здоров'я дитини" / Анна Шанська // 20 хвилин. - 2016. - N 2 (20 січ.). - С. 5. 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Асоціація молодих 

донорів України у місті Житомир» ініціювала святкову донорську акцію "В 

кожній краплині – здоров'я дитини!". Збір крові проходив у Житомирському 

обласному центрі крові. 

 

Фізична культура і спорт 

 

Кузьмич, Анастасія.  

Інтерв'ю з переможницями Чемпіонату України з боротьби самбо / 

Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2016. - N 4 (3 лют.). - С. 9 : фото. 

Переможницями Чемпіонату України з боротьби самбо стали 

житомирянки Лідія Ващенко та Катерина Хомяк. 

 

Степовий, Володимир.  

На спортивній ниві – 65 років / Володимир Степовий // Житомирщина. - 

2016. - N 40/41 (12 квіт). - С. 6. 

В Житомирі відбулися урочисті заходи, присвячені 65-річчю 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК 

України. 

 

Суспільно-політичне життя 

  

Cтеповий, Володимир.  

Пам'яті афганців / Володимир Cтеповий // Житомирщина. - 2016. - N 20 



(19 лют.). - С. 2 : фото. 

У Житомирі з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав і 27-ої річниці виведення радянських військ із 

Афганістану відбувся мітинг-реквієм. 

 

Акматов, Анатолій.  

"Боротьба з корупцією – це той же фронт" : розмова з головою 

Житомирського обласного управління громадської організації 

"Антикорупційне бюро України" Анатолієм Акматовим / розмову вела Аліна 

Ригун / Анатолій Акматов // Житомирщина. - 2016. - N 31/32 (22 берез.). - С. 

5 : фото. - (Життя громадських організацій). 

Голова Житомирського обласного управління громадської організації 

"Антикорупційне бюро України" Анатолій Акматов розповідає про 

діяльність організації у нашій області. 

 

Бездітко, Антон.  

Національна гвардія – це престижно : Охочих служити в ній не бракує / 

Антон Бездітко // Місто. - 2016. - N 12 (25 берез.). - С. 6 : фото. - (26 березня - 

День Національної гвардії України). 

Про військову службу нацгвардійців Житомира читачам газети "Місто" 

розповідає заступник командира по роботі з особовим складом ВЧ 3047 

майор Павлюк Микола Миколайович. 

 

Бездітко, Антон.  

Послуговуємося українською! / Антон Бездітко // Місто. - 2016. - N 6 (12 

лют.). - С. 3 : фото - (Із сесії міської ради). 

Депутати Житомирської міської ради прийняли рішення підтримати 

звернення депутата Геннадія Махоріна про потребу розширення 

функціонування української мови. 

 

Бездітко, Антон.  

Торжество історичної справедливості. Перейменування вулиць добігає 

кінця? / Антон Бездітко // Місто. - 2016. - N 7 (19 лют.). - С. 4. 

Відповідно до Закону України "Про декомунізацію" підписано 

розпорядження про перейменування у Житомирі вулиць, провулків, проїздів, 

скверів. Про необхідність зміни назв вулиць говорив на розширенному 

засіданні топонімічної комісії голова міської ради Сергій Сухомлин. 

 

В обласному центрі відзначили 25-річчя Пенсійного фонду України // 

Меркурій. - 2015. - N 50 (23 груд.). - С. 2 : фото. 

У Житомирі відбулися урочистості з нагоди 25-річчя Пенсійного фонду 

України. 

 

Голованова, Іраїда.  

Відстоювати права трудівника, не поступаючись ні на крок / Іраїда 



Голованова // Житомирщина. - 2016. - N 18/19 (16 лют.) - С. 2 : фото. 

Федерація профспілок Житомирської області прозвітувала про свою 

п'ятирічну роботу на VI звітно-виборній конференції. Делегати конференції 

обговорили гострі проблеми своєї діяльності. 

 

Голованова, Іраїда.  

"Рух за очищення" докотився до Житомира / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2016. - N 26 (4 берез.). - С. 4. 

У Житомирі відбувся Антикорупційний форум, одним зі знакових 

лідерів якого був голова Одеської облдержадміністрації, екс-президент Грузії 

Міхеіл Саакашвілі. 

 

Горицвіт, Рада.  

Пам'ять про героїв – безсмертна / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2016. 

- N 6/7 (19 січ.). - С. 2 : фото. 

72-гу річницю визволення Житомирщини від нацистських загарбників 

ветеранська громадскість Житомира відзначила покладанням квітів до 

Вічного вогню й Монумента Слави. 

 

Житомиряни заспівали Гімн України й відзначили 151-у річницю його 

першого виконання // Пульс - норма. - 2016. - N 11 (17 берез.). - С. 1 : фото. 

Житомир відзначив 151-у річницю від дня першого публічного 

виконання Державного Гімну України. 

 

З нагоди Дня Соборності України // Житомирщина. - 2016. - N 11 (29 

січ.). - С. 2. 

З нагоди Дня Соборності України Президент України видав Указ про 

відзначення державними нагородами представників Житомирської області. 

 

За мужність і самовідданість // Житомирщина. - 2016. - N 20 (19 лют.). 

- С. 2. 

У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

Президент України Петро Порошенко нагородив воїнів-афганців жителів 

Житомирщини : Цимбалюка Івана Івановича, Безсмертного Володимира 

Володимировича, Грищука Якова Яковича. 

 

Керівництво міста подякувало волонтерам з України, Данії та 

Нідерландів // Місто. - 2016. - N 6 (12 лют.). - С. 4 : фото. - (Волонтерський 

рух). 

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин та секретар міської 

ради Наталія Чиж вручили відзнаки місцевим та закордонним волонтерам, 

які допомагають захисникам України в зоні АТО. 

 

Кузьмич, Анастасія.  

Житомиряни взялися за руки заради єдності / Анастасія Кузьмич // 20 



хвилин. - 2016. - N 3 (27 січ.). - С. 3 : фото. 

22 січня Житомир разом зі усією Україною відзначив День Соборності, 

об'єднавши людей у символічний "живий ланцюг". 

 

Кузьмич, Анастасія. 

Нова патрульна поліція в Житомирі : посмішки та сльози всеукраїнської 

реформи / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2016. - N 11 (23 берез.). - С. 4 : 

фото. 

В Житомирі 22 березня 2016 року урочисто склали Присягу 229 

працівників патрульної служби поліції. 

 

Лісовський, Богдан.  

100 днів поліції : не числом, а вміням? / Богдан Лісовський // 

Житомирщина. - 2016. - N 26 (4 берез.). - С. 9 : фото. 

У головному управлінні Національної поліції в Житомирській області 

відбулася конференція, присвячена 100 дням з часу прийняття Закону 

України про Національну поліцію та аналізу криміногенної ситуації у регіоні. 

 

Лісовський, Богдан.  

В'ячеслав Печененко – новий керівник ГУ Нацполіції в області / Богдан 

Лісовський // Житомирщина. - 2016. - N 56 (27 трав.). - С. 2 : фото. 

Відбулося представлення особовому складу, представникам 

громадськості та журналістам нового керівника ГУ Нацполіції в 

Житомирській області – В'ячеслава Петровича Печененка. 

 

Лісовський, Богдан.  

На вулиці Житомира вийшли патрульні поліцейські / Богдан Лісовський 

// Житомирщина. - 2016. - N 33 (25 берез.). - С. 1, 3 : фото. 

На площі ім. С. П. Корольова в Житомирі відбулася церемонія 

складання Присяги на вірність українському народові 229-ма новими 

патрульними поліцейськими. 

 

Липко, Сергій.  

Пам'яті героїв Небесної сотні / Сергій Липко, Рада Горицвіт // 

Житомирщина. - 2016. - N 21/22 (23 февр.) - С. 3 : фото. 

Житомиряни вшанували пам'ять героїв, які загинули під час Революції 

Гідності на Майдані. 

 

Макшаєва Н. В.  

Реорганізація управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі 

Житомирської області / Н. В. Макшаєва // Місто. - 2016. - N 3 (22 січ.). - С. 8. 

Створення Житомирського об'єднаного управління Пенсійного фонду 

України в Житомирській області – це покращення якості управління в 

пенсійній системі, якість надання послуг, а також можливість суттєво 

вдосконалити та осучаснити сервіси Фонду. 



 

Малин, Галина.  

У встановленні "Рекорду доброти" взяв участь кожен десятий 

житомирянин і ... співак із Франції / Галина. Малин // Житомирщина. - 2016. - 

N 45 (22 квіт.). - С. 7 : фото - (Фоторепортаж). 

Житомир потрапив у Книгу Рекордів України як "найблагодійніше 

місто" в нашій державі після завершення доброчинної акції "Рекорд 

доброти". 

 

Паламарчук, Вікторія.  

"Не в'януть тюльпани в граніті" / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2016. - 

N 6 (11 лют.). - С. 4 : фото. 

В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. 

Ольжича відкрилася виставка "Не в'януть тюльпани в граніті, бо пам'ять 

людська не згасла...", присвячена вшануванню житомирян – учасників 

бойових дій на території інших держав. 

 

Пам'яті жертв нацистських концтаборів // Пульс - норма. - 2016. - N 15 

(14 квіт.). - С. 1 : фото. 

У Житомирі вшанували пам'ять жертв нацистських концтаборів у роки 

Другої світової війни. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та 

відправили молебень. 

 

Поліщук, Ярослава.  

"Рекорд доброти" є! : Відтепер Житомир офіційно можна назвати 

найблагодійнішим містом країни / Ярослава Поліщук // Місто. - 2016. - N 16 

(22 квіт.). - С. 1 - 2 : фото. 

Десятки тисяч житомирян стали учасниками благодійної акції "Рекорд 

доброти", під час якої збирали кошти на лікування онкохворих дітей та на 

оздоровлення дітей з особливими потребами. 

 

Рекша, Олена. 

Сотні житомирян заспівали Гімн України / Олена Рекша // Місто. - 2016. 

- N 11 (18 берез.). - С. 7 : фото. 

В Житомирі на майдані ім. Корольова сотні житомирян заспівали Гімн 

України у 151-у річницю від дня його першого виконання. 

 

Скоростецька, Ірина.  

"Картка житомирянина" від Ощадбанку / Ірина Скоростецька // 20 

хвилин. - 2016. - N 12 (30 берез.). - С. 10 : фото. 

Житомирська міська рада підписала Меморандум про співробітництво з 

Ощадбанком. Завдяки спільному проекту містяни отримають "Картку 

житомирянина". 

 

  



Славетна 95 окрема аеромобільна бригада відсвяткувала 23-річчя // 

Місто. - 2015. - N 50 (18 груд.). - С. 4 : фото. 

Історія народження Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади - 

найтитулованішого підрозділу Збройних Сил України. 

 

Собко, Сергій.  

"Якби усі виконували задачі, які їм ставили, - можливо, хід подій був би 

інший" / Сергій Собко // Місто. - 2016. - N 5 (5 лют.). - С. 6 - 7 : фото. - 

(Герої). 

Розповідь Героя України, підполковника, заступника командира 30-ої 

окремої механізованої бригади Сергія Собко про події в зоні АТО на Сході 

України. 

 

Соболь, Володимир.  

70 років на варті правопорядку у війську / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2016. - N 54/55 (24 трав.) - С. 5 : фото. 

Виповнилося 70 років із дня створення військової прокуратури 

Житомирського гарнізону. Про історію цього військового правоохоронного 

органу, пріоритетні напрямки та результати роботи розповідає військовий 

прокурор гарнізону, майор юстиції Антон Войтенко. 

 

Соболь, Володимир.  

Бійці з Полісся захищають Україну / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2016. - N 63/64 (14 черв.) - С. 6. 

Особовий склад 10-го окремого мотопіхотного батальйону, що на 

Житомирщині, відзначив другу річницю створення цього підрозділу. Нині 

батальйон у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил 

України виконує бойові завдання у зоні антитерористичної операції. 

 

Соболь, Володимир.  

Біль і пам'ять, подвиг і трагедія / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2016. - N 18/19 (16 лют.). - С. 3 : фото. 

У Житомирі з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інщих держав, 27-ої річниці виведення радянських військ із 

Афганістану відбулася традиційна зустріч керівників облдержадміністрації 

та обласної ради з ветеранами Афганської війни, учасниками миротворчих 

операцій, антитерористичної операції на Сході України, волонтерами. 

 

Соболь, Володимир.  

Житомирщина відкрита до співпраці / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2016. - N 37/38 (5 квіт.) - С. 3. 

Візит генерального консула посольства США Вільяма Бистрянські до 

Житомира. 

 

Соболь, Володимир.  



Життя – за майбутнє Батьківщини / Володимир Соболь // Житомирщина. 

- 2016. - N 14 (5 лют.). - С. 6. 

У Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова відбувся 

урочистий вечір, присвячений пам'яті українських юнаків, які полягли в бою 

під Крутами у січні 1918-го року, героїв "Небесної сотні", бійців АТО. 

 

Соболь, Володимир.  

Не в'януть тюльпани в граніті... / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2016. - N 15/16 (9 лют.) - С. 10 : фото. 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 

27-ої річниці виведення радянських військ із Афганістану в Житомирській 

обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулося 

відкриття виставки "Не в'януть тюльпани в граніті, бо пам'ять людська не 

згасла...". 

 

Соболь, Володимир.  

Урочисто й по рідному тепло / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2016. - N 59 (3 черв.). - С. 1, 3 : фото. 

В Житомирі відбулися заходи з нагоди Дня прикордонника. 

 

Створення ОСББ - єдиний шлях до покращення стану вашого будинку 

// Місто. - 2016. - N 3 (22 січ.). - С. 6 : фото. 

Станом на січень 2016 року у місті Житомир зареєстровано 71 ОСББ, 

кількість ОСББ та ініціативних груп постійно збільшується. 

 

Степовий, Володимир.  

За новими стандартами / Володимир Степовий // Житомирщина. - 2016. - 

N 14 (5 лют.) - С. 6 : фото. - (Армія). 

На Житомирщині відбулося інструкторсько-методичне заняття з 

керівним складом органів військового управління бойової підготовки. 

 

У Житомирі встановлять пам'ятник Героям Небесної Сотні та 

Майдану // 20 хвилин. - 2016. - N 5 (10 лют.). - С. 2 : фото. 

У Житомирі відбулося засідання журі відкритого конкурсу на кращу 

проектну пропозицію пам'ятного знака на вшанування Героїв Небесної Сотні 

та учасників Майдану. 

 

У Житомирі створено Всеукраїнську асоціацію учасників АТО // Эхо 

Житомир. - 2016. - N 3 (21-27 янв.). - С. 6 : фото. 

У Житомирі відбувся Всеукраїнський форум організацій учасників АТО, 

на якому було створено Всеукраїнську асоціацію учасників АТО. 

 

Чехова, Ангеліна.  

Червоноармійський район буде називатися Пулинським / Ангеліна 

Чехова // Житомирщина. - 2016. - N 54/55 (24 трав.) - С. 2. - ("Декомунізація" 



на марші). 

Згідно з Постановою "Про перейменування окремих населених пунктів 

та районів" у Житомирській області нові назви отримали ще декілька 

населених пунктів. 

 

Державна влада і управління 

 

Волошенюк, Галина.  

Наталя Леонченко про перші результати роботи та перспективи / Галина 

Волошенюк // Місто. - 2016. - N 23 (10 черв.). - С. 6 : фото. 

Голова постійної депутатської комісії з соціально-гуманітарних питань 

міста Житомира Наталя Леонченко розповіла про роботу комісії першого 

півріччя 2016 р. 

 

Громадська рада при облдержадміністрації оприлюднила свій 

"люстраційний список" // 20 хвилин. - 2016. - N 11 (23 берез.). - С. 11 : фото. 

Редакція газети "20 хвилин" подає документ громадської ради при 

Житомирській обласній державній адміністрації, у якому є список осіб, які 

підлягають громадській люстрації.  

 

Корінна Г. В.  

Для соціальної підримки переселенців та учасників АТО / Г. В. Корінна 

// Житомирщина. - 2016. - N 28/29 (15 берез.) - С. 4-5. - (Офіційні документи). 

Голова Житомирської обласної державної адміністрації С. О. 

Машковський видав розпорядження для соціальної підтримки переселенців 

та учасників АТО. 

 

Лабунська, Анжеліка.  

"Прибрати політику і служити людям" : Інтерв'ю з головою 

Житомирської обласної ради Анжелікою Лабунською / Анжеліка Лабунська 

// Житомирщина. - 2015. - N 127 (4 груд.). - С. 6 : фото. - (7 грудня 

відзначається День місцевого самоврядування). 

Про нові приоритетні завдання Житомирської обласної ради розповідає 

новообраний голова ради Анжеліка Лабунська. 

 

Лабунська, Анжеліка.  

"Треба об'єднати зусилля у розбудові нашої Житомирщини" : Розмова з 

головою Житомирської обласної ради А. Лабунською / вів ромову В. Шелепа 

/ А. Лабунська // Житомирщина. - 2016. - N 62 (10 черв.). - С. 3 : фото. 

Голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська провела 

підсумкову прес-конференцію, на якій проінформувала журналістів 

Житомирщини про проведену роботу за півроку перебування на посаді. 

 



Машковський, Сергій.  

"Головне, щоб об'єкти мали стратегічне значення для громади" : 

інтерв'ю з головою Житомирської облдержадміністрації С. Машковським / 

взяв інтерв'ю Б. Лісовський / Сергій Машковський // Житомирщина. - 2016. - 

N 15/16 (9 лют.) - С. 3. 

Голова Житомирської облдержадміністрації С. Машковський із робочим 

візитом відвідав усі об'єднані територіальні громади області і ознайомився з 

об'єктами соціальної сфери, які потребують реконструкції за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку. 

 

Проніна, Галина.  

З любов'ю до рідного міста / Галина Проніна // Житомирщина. - 2016. - 

N 49 (6 трав.). - С. 6 : фото. - (Життя територіальних громад). 

Про територіальну громаду міста Коростень, Житомирської області та 

голову міської ради, кавалера ордена "За заслуги" трьох ступенів - 

Москаленка Володимира Васильовича, який уже 18 років (п'ять скликань 

поспіль) очолює місто. 

 

Ригун, Аліна.  

Чверть віку – на ринку соціальних послуг / Аліна Ригун // 

Житомирщина. - 2016. - N 24/25 (1 берез.). - С. 4. 

Державній службі зайнятості в Житомирській області виповнилося 25 

років, з 1 березня 2016 року служба зайнятості переходить на нову 

технологію обслуговування клієнтів. 

 

Чиж, Наталія.  

"Наводимо лад у Житомирі" : бесіда з секретарем Житомирської міської 

ради Наталією Чиж / вів бесіду Стас Любченко / Наталія Чиж // Місто. - 2016. 

- N 13 (1 квіт.). - С. 3 : фото. 

Секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж розповіла про плани 

реконструкції міста Житомира. 

 

Шелещук Л. В.  

До Дня працівників архівних установ / Л. В. Шелещук // Місто. - 2015. - 

N 51 (25 груд.). - С. 8 : фото. 

Про створення комунального підприємства «Трудовий архів "Архівіст" 

Житомирської міської ради» з метою подальшого зберігання документів, що 

не належать до Національного архівного фонду. 

 

Релігія. Діяльність церкви 

 

Голованова, Іраїда.  

Догайдамацька Житомирська унія : Невідомі сторінки історії чи спроба 



її переписати? / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2016. - N 63/64 (14 

черв.) - С. 9 : фото. 

В історико-культурному комплексі "Замок Радомисль", що у місті 

Радомишлі на Житомирщині, відбулася наукова конференція "Правобережна 

Україна на переломі XVII - XVIII століть (до 300-ліття Житомирської унії 

1715 року). 

 

Горицвіт, Рада.  

За міжконфесійний мир і взаєморозуміння / Рада Горицвіт // 

Житомирщина. - 2016. - N 24/25 (1 берез.). - С. 2. 

Зустрічі керівників органів влади Житомирської області з 

представниками релігійних конфесій Житомирщини. 

 

На Житомирщині відзначають Дні Митрополита Андрія Шептицького 

// Пульс - норма. - 2015. - N 50 (17 груд.). - С. 2 : фото. 

В Житомирі пройшли святкові урочистості з нагоди святкування 150-

річчя від дня народження Митрополита Андрія Шептицького. У 

Житомирській обласній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича відкрито 

фотодокументальну виставку про життєвий шлях служіння Богу і 

українському народові Андрія Шептицького. 

 

Наука і освіта 

 

Паламарчук, Вікторія.  

Актуальні питання підготовки і післядипломної освіти фармацевтів / 

Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2016. - N 16 (21 квіт.). - С. 1 : фото. 

Всеукраїнська нарада-семінар під назвою "Актуальні питання 

підготовки і післядипломної освіти фармацевтів" відбулась на базі 

Житомирського базового фармацевтичного коледжу імені Г. С. Протасевича.  

 

Поліщук, Ярослава.  

За чисту від підозр благодійність в освіті / Ярослава Поліщук // Місто. - 

2016. - N 4 (29 січ.). - С. 5 : фото. 

В Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти за "круглим столом" обговорювали питання поліпшення якості 

освітнього процесу та надання послуг у навчальних закладах міста. 

 

Соболь, Володимир.  

Захищати Україну готові / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2016. - 

N 26 (4 берез.). - С. 6 : фото. 

У Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова відбувся 

136-ий випуск військових фахівців. 

 



Соболь, Володимир.  

Колиска майстрів і талантів / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2016. - N 34/35 (29 берез.). - С. 4. 

Про Житомирське вище професійне училище-інтернат, де створено всі 

умови для здобуття учнями повної загальної середньої та професійно-

технічної освіти за багатьма напрямками. 

 

 

Культурне і мистецьке життя 

 

Архипчук, Тамара.  

Посуд наших предків / Тамара Архипчук // Пульс - норма. 2016. - N 6 (11 

лют.). - С. 4 : фото. 

В Житомирі пройшов семінар-практикум "Українське гончарство – 

2016. Погляд у майбутнє", який довів, що у гончарства на Житомирщині є 

майбутнє. 

 

Бакальчук, Виктор.  

В Житомирском драмтеатре затеяли потрясающее "мероприятие". Это 

надо видеть! / Виктор Бакальчук // Эхо : 2015. - N 53 (31 дек.-6 янв.). - С. 24 : 

фото. 

У Житомирському музично-драматичному театрі з аншлагом пройшла 

прем'єра спектаклю "Хід конем" за п'єсою житомирського автора Василя 

Врублевського. 

 

Бездітко, Антон.  

"Яка прекрасна наша планета!" / Антон Бездітко // Місто. - 2016. - N 14 

(8 квіт) - С. 7 : фото.). - (12 квітня – День авіації і космонавтики). 

До 55-річчя першого польоту в космос Асоціація музеїв космонавтики 

України, музей космонавтики ім. С. П. Корольова Житомирської області 

організували міжнародний конкурс творчих дитячих робіт. 

 

Бобровницька, Софія.  

"Справжня "реальність" : життя без ярликів" / Софія Бобровницька // 

Пульс. - 2016. - N 6 (11 лют.). - С. 4. 

В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. 

Ольжича представлено незвичну виставку в рамках соціального проекту 

"Справжня "реальність" : життя без ярликів". Головна ідея проекту – 

показати проблему незахищеності людини, особливо в мережі інтернет. 

 

Васильчук, Володимир.  

Ювілей народного музею енергетики / Володимир Васильчук // 

Житомирщина. - 2016. - N 24/25 (1 берез.). - С. 4 : фото. 



Музей історії енергетики Житомирської області відзначив свій 25-

річний ювілей. 

 

Волошенюк, Галина.  

Акварель як пісня душі / Галина Волошенюк // Місто. - 2016. - N 12 (25 

берез.). - (Виставковий світ). - С. 7. 

У фойє Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. 

Ольжича експонується виставка творчих робіт житомирської художниці 

Світлани Слудковської-Дімендштейн. 

 

Волошенюк, Галина.  

Василь Вознюк порадував новими доробками / Галина Волошенюк // 

Місто. - 2016. - N 12 (25 берез.). - (Виставковий світ). - С. 7 : фото. 

Виставку творчих робіт житомирського художника-графіка Василя 

Вознюка відкрито у відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. 

 

Волошенюк, Галина.  

Житомирські школярі змагаються за звання "Найкращий читач України" 

/ Галина Волошенюк // Місто. - 2016. - N 13 (1 квіт.). - С. 7 : фото. 

До Міжнародного дня дитячої книги у Житомирі традиційно 

відбуваються заходи, спрямовані на пропаганду дитячого читання. 

 

Голованова, Іраїда.  

Дім української культури відкрито в Житомирі / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2016. - N 46/47 (26 квіт.) - С. 2. 

В Житомирі відбулося відкриття Дому української культури, який стане 

осередком українських традицій, історії і культури. 

 

Голованова, Іраїда.  

"Культурна революція" : сучасний варіант / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2016. - N 12/13 (2 лют.) - С. 1, 3 : фото. 

Начальник управління культури Житомирської облдержадміністрації, 

народний артист України Юрій Градовський розповідає про складність 

вирішення проблем в сільській культурі сьогодні. 

 

Гончарова, Дар'я.  

Забагато грошей буває? / Дар'я Гончарова, Ірина Скоростецька // 20 

хвилин. - 2016. - N 10 (16 берез.). - (Культурна програма). - С. 9 : фото. 

Житомирський академічний український музично-драматичний театр 

імені Івана Кочерги подарував своїм глядачам прекрасну прем'єру "Смішні 

гроші", поставлену за п'єсою відомого англійського драматурга та актора Рея 

Куні. 

 

"Дзвони пам'яті Чорнобиля" // Пульс - норма. - 2016. - N 14(7 квіт.). - 



С. 4 : фото. 

У холі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. 

Ольжича відбулося відкриття тематичної виставки фоторобіт "Дзвони пам'яті 

Чорнобиля". 

 

З гордістю за талановитих земляків // Пульс. - 2016. - N 12(24 берез.). - 

С. 4 : фото. 

У Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича 

відкрилась персональна виставка житомирського карикатуриста Василя 

Вознюка. В експозиції – книжкова та промислова графіка художника, в тому 

числі книги, які ілюстрував Василь Вознюк. 

 

Лісовський, Богдан.  

Перемоги бібліотекарів / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2016. - N 

27 (11 берез.). - С. 7. 

Перемогу у Всеукраїнському проекті "Все про Європу: читай, слухай, 

дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках" від 

Житомирської області здобули Бердичівська центральна міська бібліотека 

для дорослих, Житомирська обласна бібліотека для дітей та Малинська ЦРБ 

імені Василя Скуратівського. 

 

Липко, Сергій.  

Картини пензлем та... ножем / Сергій Липко // Житомирщина. - 2016. - N 

27 (11 берез.). - С. 7 : фото - (Виставки). 

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка 

відбулося урочисте відкриття персональної виставки робіт житомирського 

художника, книжкового графіка, члена обласної організації Національної 

спілки художників України Сергія Носка. 

 

Липко, Сергій.  

"Льонок": талант, врода, майстерність / Сергій Липко // Житомирщина. - 

2016. - N 26 (4 берез.). - С. 1 : фото. 

Про творчість Поліського державного академічного ансамблю пісні і 

танцю "Льонок" імені Івана Сльоти. 

 

Липко, Сергій.  

Про таємниці українського гончарства / Сергій Липко // Житомирщина. - 

2016. - N 15/16 (9 лют.). - С. 1 : фото. 

У Житомирському обласному центрі народної творчості відбувся 

семінар-практикум під назвою "Українське гончарство – 2016: погляд у 

майбутнє". 

 

Лободзинська, Альона.  

"А льон цвіте" / Альона Лободзинська // Житомирщина. - 2016. - N 57/58 

(31 трав.) - С. 10 : фото. 



У Романові (на Житомирщині) відбувся районний пісенно-поетичний 

фестиваль пам'яті композитора-земляка Івана Сльоти "А льон цвіте". 

 

Маловідомі музеї Житомира // 20 хвилин. - 2016. - N 22 (15 черв.). - С. 

15 : фото. 

Для тих, хто хоче дізнатися про історію Житомирського краю, відкриті 

двері різноманітних музеїв нашого міста. 

 

Микулець, Ганна.  

Для маленьких житомирян влаштували наймасовіше "Свято дитинства" / 

Ганна Микулець, ІринаПавленко // 20 хвилин. - 2016. - N 21 (8 черв.). - С. 12 : 

фото. 

У Житомирі газета "20 хвилин" разом із партнерами вже вшосте 

організувала "Свято дитинства". 

 

Молодико, Володимир.  

Зі знаного роду пастирів і співців / В. Молодико // Житомирщина. - 2016. 

- N 21/22 (23 февр.). - (Край рідний). - С. 8 : фото. 

Про перебування на Житомирщині Олександра Антоновича Кошиця – 

видатного хормейстера, диригента, педагога, етнографа, родовід якого 

походить з Радомишльщини. 

 

Муха, Остап.  

Наш земляк став народним артистом / Остап Муха // Житомирщина. - 

2016. - N 31/32 (22 берез.). - С. 10 : фото. 

Боклану Станіславу Володимировичу з селища Брусилів Житомирської 

області присвоєне звання народного артиста України. 

 

Паламарчук, Вікторія.  

"Візуалізація Гімну України" / Вікторія Паламарчук // Пульс - норма. - 

2016. - N 3 (21 січ.). - С. 1 : фото. 

В Житомирській міській раді з'явилася мистецька композиція з 

візуалізацією Гімну України із зображенням авторів його тексту і музики - 

Павла Чубинського та Михайла Вербицького. Проект "Візуалізація Гімну 

України" реалізовано за ініціативи житомирського стріт-арт художника 

Дмитра Краба. 

 

Паламарчук, Вікторія.  

"Все про Європу" / Вікторія Паламарчук // Пульс - норма. 2016. - N 21 

(26 трав.). - С. 1 : фото. 

"Все про Європу" – пункт європейської інформації почав працювати в 

Житомирській обласній бібліотеці для дітей. 

 

Паламарчук, Вікторія.  

Пам'яті Великого Музиканта / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2016. - N 



11 (17 берез.). - С. 5 : фото. 

У Житомирі відбулась міжнародна конференція "Святослав Ріхтер. 

Славетний земляк, Великий Музикант, потужний комунікатор 20 століття". 

 

Паламарчук, Вікторія.  

Свято для глядачів і театру / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2016. - N 13 

(31 берез.). - С. 4 : фото. 

Новою програмою на житомирській сцені відзначили Міжнародний день 

театру. Про це розповідає художній керівник Житомирського українського 

музично-драматичного академічного театру імені Івана Кочерги Наталія 

Тімошкіна. 

 

Персональна виставка "Повстяна легенда" Надії Трускавецької // 

Пульс - норма. - 2016. - N 10 (10 берез.). - С. 4 : фото. 

У відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Олега Ольжича відбулось відкриття персональної 

виставки творчих робіт Надії Трускавецької "Повстяна легенда". 

 

Рихальська, Тетяна.  

Незвичайна краса витинанки / Тетяна Рихальська // Пульс - норма. - 

2016. - N 15 (14 квіт.). - С. 4 : фото. 

В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. 

Ольжича відкрилася персональна виставка робіт заслуженого працівника 

культури України, майстра народної тврчості, доцента кафедри естетики, 

етики та образотворчого мистецтва ЖДУ імені Івана Франка Галини 

Ямчинської. 

 

Скоростецька, Ірина.  

Де в Житомирі можна безкоштовно вивчити анлійську мову? / Ірина 

Скоростецька // 20 хвилин. - 2016. - N 13 (6 квіт.). - С. 11 : фото. 

Нинішній рік оголошений Роком англійської мови в Україні. 

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 

проводить безкоштовні зустрічі в рамках проекту "Вікно в Америку", які 

дають можливість дізнатися про Сполучені Штати та вдосконалити знання 

анлійської мови. 

 

Скоростецька, Ірина.  

Житомирський театр ляльок. Життя за кулісами / Ірина Скоростецька // 

20 хвилин. - 2016. - N 13 (6 квіт.). - С. 21. 

Про виготовлення ляльок для вистав та майстра з їх виготовлення – 

художника Житомирського театру ляльок, автора та постановника 

популярних вуличних вистав Сергія Соловйова. 

 

Соболь, Володимир.  

Василь Вознюк: до карикатур додалася ілюстрація / Володимир Соболь 



// Житомирщина. - 2016. - N 33 (25 берез.). - С. 6 : фото. 

У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. 

Ольжича відкрилася персональна виставка ветерана Афганської війни, 

житомирського художника-графіка Василя Вознюка. 

 

Соболь, Володимир.  

"Дзвони пам'яті Чорнобиля" / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2016. - N 40/41 (12 квіт.) - (До 30-річчя Чорнобильської трагедії). - С. 6 : 

фото. 

У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. 

Ольжича представлено тематичну фотовиставку, присвячену трагедії на 

Чорнобильській АЕС у 1986 році. 

 

Соболь, Володимир.  

Житомир відзначив "космічні" свята / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2016. - N 42 (15 квіт.). - С. 2. 

У Житомирі відбулися урочисті заходи з нагоди Всесвітнього дня авіації 

і космонавтики, Дня працівників ракетно-космічної галузі України. 

 

Соболь, Володимир.  

Мить, зупинися! / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2015. - N 136 

(25 груд.). - (Виставки). - С. 6 : фото. 

У приміщенні Житомирської обласної універсальної бібліотеки ім. О. 

Ольжича відбулася персональна фотовиставка житомирянина Михайла 

Кучевського. 

 

Степовий, Володимир.  

Житомирський "Український дім" / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2016. - N 11 (29 січ.). - С. 1. 

В Житомирі у приміщенні будівлі колишнього РАГСу тривають роботи 

з відкриття "Українського дому", який стане місцем проведення виставок, 

концертів, тематичних вечорів, зустрічей з цікавими людьми. 

 

Степовий, Володимир.  

Новорічна казка / Володимир Степовий // Житомирщина. - 2016. - N ½ (5 

січ.). - С. 1 : фото. 

У приміщенні обласного академічного музично-драматичного театру 

імені Івана Кочерги відбулася вистава для дітей "Хід конем" автора Василя 

Врублевського, режисера-постановника заслуженого діяча мистецтв України 

Наталії Тімошкіної. 

 

Степовий, Володимир.  

Святослав Ріхтер : у музиці та книгах / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2016. - N 30 (18 берез.). - С. 10 : фото. 

До 101-ої річниці від дня народження нашого славетного земляка, 



найвидатнішого піаніста ХХ століття Святослава Ріхтера у Житомирі 

відбулася низка урочистих заходів. 

 

Степовий, Володимир.  

Український колорит – європейцям / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2015. - N 136 (25 груд.). - С. 12 : фото. 

Про гастролі творчого колективу театру-лабораторії "Бурсаки" 

Житомирського держуніверситету імені Івана Франка і нашої землячки 

естрадної співачки Ірини Шинкарук в країнах Європи. 

 

Степовий, Володимир.  

Шевченківські дні : перші підсумки / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2016. - N 17 (12 лют.). - С. 6 : фото. 

У Житомирі відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. 

 

У Житомирі згадували славетного земляка, музиканта зі світовим ім'ям 

– Святослава Ріхтера // Місто. - 2016. - N 11 (18 берез.). - С. 12 : фото. 

До 101-ї річниці від дня народження нашого славетного земляка, 

найвидатнішого піаніста ХХ століття у Житомирі пройшла міжнародна 

конференція "Святослав Ріхтер. Славетний земляк, Великий Музикант, 

потужний комунікатор 20 століття". 

 

"Фестивалю - жити!" // Пульс. - 2016. - N 12 (24 берез.). - С. 4 : фото. 

З аншлагом у Житомирі пройшов фестиваль мистецтв, присвячений 

пам'яті геніального музиканта, уродженця Житомира, легенди фортепіанного 

мистецтва 20 століття Святослава Ріхтера. 

 

Хоменко, Наталія.  

"Музикант сторіччя родом із Житомира" / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2015. - N 134/135 (22 груд.) - С. 10. 

З нагоди 100-річчя від дня народження нашого земляка піаніста 

Святослава Ріхтера у Житомирі пройшла низка заходів за ініціативи Ради 

німців України. 

 

Шанська, Анна.  

Яка подальша доля Житомирського музею природи? / Анна Шанська // 

20 хвилин. - 2016. - N 4 (3 лют.). - С. 7. 

Про історію Житомирського музею природи та його подальшу долю 

розповідає директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман 

Насонов. 

 

Шевченко, Ірина.  

Ростіть здорові та щасливі / Ірина Шевченко // Житомирщина. - 2016. - N 

60/61 (7 черв.) - С. 6 : фото. 



Про відзначення Всесвітнього дня захисту дітей у Житомирі. 

 

Літературне життя. Місцеві письменники 

 

Архипчук, Тамара.  

Він відчуває світ душею / Тамара Архипчук // Пульс - норма. - 2016. - N 

7 (18 лют.). - С. 4 : фото. 

В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. 

Ольжича відбувся перший творчий вечір Михайла Плосковітова. 

 

Бобровницька, Софія.  

"Переможці" / Софія Бобровницька // Пульс - норма. - 2016. - N 13 (31 

берез.). - С. 1 : фото. 

В Житомирському будинку офіцерів презентували VI том обласної 

Книги Пам'яті України "Переможці". До шостого тому "Переможців" 

занесені імена учасників бойових дій Житомирщини Другої світової війни. 

 

Бовкун, Оксана.  

Житомирська купель письменника: Де хрестили Володимира 

Короленка? / О. Бовкун // Житомирщина. - 2015. - N 128/129 (8 груд.) - (Край 

рідний). - С. 10 : фото. 

Видатний письменник-земляк Володимир Короленко народився у 

Житомирі. Про це розповідає Оксана Бовкун, молодший науковий 

співробітник Літературно-меморіального музею Володимира Короленка 

міста Житомира. 

 

Васильчук, Святослав.  

"Я не був партійним, не був капеесесівцем, не був у комсомолі та навіть 

у піонерах" : Розмова з заслуженим журналістом України Святославом 

Васильчуком / вела розмову Ірина Чириця / Святослав Васильчук // Субота. - 

2016. - N 16 (20 квіт.). - С. 5 : фото. 

Інтерв'ю зі Святославом Карповичем Васильчуком – заслуженим 

журналістом України, лауреатом Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка, 

кавалером ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, головою Житомирського 

обласного об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса 

Шевченка, членом громадської Ради при облдержадміністрації. 

 

Волошенюк, Галина.  

Поетичні та прозові новинки від Мирослава Юшкевича та Марії Карук / 

Галина Волошенюк // Місто. - 2016. - N 12 (25 берез.). - С. 7. - (Презентація). 

Презентація нових книг Мирослава Юшкевича та Марії Карук відбулася 

у відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Ольжича. 



 

Голованова, Іраїда.  

"Обіймаю піснею тебе" / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2016. - N 

5 (15 січ.). - (Край рідний). - С. 9 : фото. 

Побачили світ дві книги – "Всіма голосами" (у двох томах) і "А льон 

цвіте...", освячені іменем відомого українського митця: поета і композитора, 

одного з організаторів Поліського ансамблю пісні і танцю "Льонок", який 

носить його ім'я, народного артиста України, професора Івана Михайловича 

Сльоти. 

 

Голованова, Іраїда.  

Професія мужніх і правдивих / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 

2016. - N 62 (10 черв.). - С. 7. 

День журналістів відзначили у Житомирі і уже традиційно назвали 

переможців щорічного обласного творчого конкурсу. 

 

Голованова, Іраїда.  

Скрижалі вдячної пам'яті / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2015. - 

N 136 (25 груд.). - С. 4 : фото. 

Випуском шостого тому обласної Книги пам'яті "Переможці" завершено 

25-річну пошукову роботу з увічнення героїв-земляків у рамках проекту 

"Книга Пам'яті України. Житомирська область". 

 

Горицвіт, Рада.  

"Житомирський першодрукар" / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2016. - 

N 62 (10 черв.). - С. 6. 

В Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. 

Ольжича відбулася мистецько-краєзнавча толока на підтримку видавця, 

журналіста, краєзнавця, письменника Валерія Косенка. 

 

Горицвіт, Рада.  

"Пам'ятаємо вічно..." / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2016. - N 57/58 

(31 трав.) - С. 7 : фото. 

У Житомирському обласному ліцеї-інтернаті відбулося урочисте 

представлення третьої книги "Пам'ятаємо вічно...", написаною ліцеїстами, 

розповіді про своїх рідних – учасників Другої світової війни. 

 

Гоцалюк, Іван.  

Захисникам України – "Видатні постаті Житомира" / Іван Гоцалюк // 

Житомирщина. - 2016. - N 24/25 (1 берез.). - С. 5. 

Вийшла книга житомирського краєзнавця Петра Михайленка "Видатні 

постаті Житомира", у якій автор розповідає про героїв Другої світової війни 

та учасників АТО. 

 

Грузінська Л.  



"Життя і доля" / Л. Грузінська // Пульс - норма. - 2015. - N 50 (17 груд.). - 

С. 2 : фото. 

12 грудня – 110 років від дня народження Василя Семеновича 

Гроссмана, письменника, журналіста, військового кореспондента, уродженця 

міста Бердичева Житомирської області. 

 

Лобачова, Людмила.  

Нові лауреати премії імені Бориса Тена / Л. Лобачова // Житомирщина. - 

2016. - N 1/2 (5 січ.). - С. 1. 

Лауреатами премії імені Бориса Тена 2015 року стали літературознавець 

Микола Скорський і видавець Валерій Косенко. 

 

Лобачова, Людмила.  

Спогади про письменника / Лобачова Людмила // Житомирщина. - 2016. 

- N 12/13 (2 лют.). - С. 10. 

Відбувся вечір, присвячений пам'яті житомирського письменника 

Василя Яра (Ярмолюка) – автора більше 20 книжок прози та поезії, лауреата 

премії імені Василя Земляка, переможця конкурсу "Краща книга року" за 

2013 рік. 

 

Мулик, Олена.  

Колиска моя, Мотовилівка / Олена Мулик // Житомирщина. - 2016. - N 

40/41 (12 квіт.). - С. 8 : фото. 

У школі села Мотовилівки Любарського району Житомирської області 

відбулося представлення книжки Олени Смольницької "Земля моя, життя 

моє" першого та другого доповнених видань. 

 

Паламарчук, Вікторія.  

Пам'яті великої людини / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2016. - N 14 (7 

квіт.). - С. 4 : фото. 

В пам'ять про земляка, колегу та друга Олексія Опанасюка в 

Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича 

зібралися представники творчої еліти області. 

 

Поліщук, Ярослава.  

"Книга Пам'яті України. Переможці. Житомирська область" : 

Презентація VI тому історико-меморіального видання / Ярослава Поліщук // 

Місто. - 2016. - N 13 (1 квіт.). - С. 7. 

У Житомирі відбулося свято пам'яті тих, хто віддав своє життя в 

боротьбі за визволення рідної землі в роки Другої світової війни. 

Громадськості презентували останній VI том історико-меморіального 

видання "Книга Пам'яті України. Переможці. Житомирська область".  

 

Рихальська, Тетяна.  

"Видатні постаті Житомира" / Тетяна Рихальська // Пульс. 2016. - N 7 (18 



лют.). - С. 4 : фото. 

"Видатні постаті Житомира" – видання під такою назвою презентували в 

Житомирі, героями якого стали військові 95-ої житомирської окремої 

аеромобільної бригади. 

 

Степовий, Володимир.  

Пам'яті Кобзаря / Володимир Степовий // Житомирщина. - 2016. - N 27 

(11 берез.). - С. 3 : фото. 

У Житомирі відбулися урочисті заходи з нагоди 202-ої річниці з дня 

народження Тараса Шевченка. 

 

Степовий, Володимир.  

Патріотичний словник Михайла Тофтула / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2016. - N 27 (11 берез.). - (Нові книги). - С. 10 : фото. 

У Житомирі побачив світ "Енциклопедичний словник з історії та теорії 

моралі", автором якого є Михайло Григорович Тофтул. 

 

Тарнавська, Романа.  

"Погляд" крізь час / Романа Тарнавська // Житомирщина. - 2016. - N 

21/22 (23 февр.). - (Нові книги). - С. 7 : фото. 

Публіцистично-автобіографічна сповідь "Погляд крізь роки..." 

житомирського письменника і журналіста Миколи Горлицького вийшла в 

світ у видавництві "Полісся". 

 

Шевченко, Ірина.  

Енциклопедія малої Батьківщини / Ірина Шевченко // Житомирщина. - 

2016. - N 12/13 (2 лют.) - (Край рідний). - С. 10. 

"Видатні постаті Андрушівщини" – під такою назвою вийшло 

краєзнавче видання про людей, які уславили свою малу Батьківщину на 

Житомирщині. Один із авторів книги – Петро Михайленко, якому вручено 

посвідчення Почесного громадянина району. 

 

Шевченко, Ірина.  

Зберегти у пам'яті нащадків / Ірина Шевченко // Житомирщина. - 2016. - 

N 31/32 (22 берез.). - (До 30-річчя Чорнобильської трагедії). - С. 4. 

26 квітня минає 30 років від дня аварії на Чорнобильській атомній 

станції. Депутати Житомирської обласної ради ухвалили рішення "Про 

обласну Програму з видання серії "Книга Пам'яті України. Чорнобильська 

трагедія. Житомирська область" на 2016 рік. 

 

Шевченко, Ірина.  

Нев'янучий цвіт "Романівської весни" / Ірина Шевченко // 

Житомирщина. - 2016. - N 50 (13 трав.). - С. 6 : фото. 

Всеукраїнське літературно-мистецьке свято "Романівська весна" з 

нагоди 121-ої річниці від дня народження видатного поета, перекладача, 



класика української літератури ХХ століття Максима Рильського відбулося у 

селі Романівці Попільнянського району Житомирської області. 
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