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ОБЛАСТЬ В ЦІЛОМУ 
 

Державні нагороди – рятувальникам // Житомирщина. - 2020. - № 43 (10 
лип.). - С. 3.  

 За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, зразкове виконання службового обов'язку 

Президент України нагородив групу рятувальників, зокрема в Житомирській 
області. 

 
Памятник первому космонавту Украины // Эхо. - 2020. - № 47 (19 лист.). - 

С. 2 : фот.  
 В Житомирській області закінчено пам'ятник першому космонавту 

України Леоніду Каденюку, який буде встановлено на Байковому кладовищі, 
повністю виготовлений із покостівського граніту 
 

Присвоєно почесні звання // Житомирщина. - 2020. - № 65 (29 верес.). - С. 3.  
 З нагоди Дня працівника лісу Президент України Володимир 

Зеленський відзначив двох працівників, а саме: Ющенка Івана Васильовича, 
головного інженера ДП "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське 

господарство", який отримав звання "Заслужений лісівник України" та 
Романюк Аллу Андріївну, викладача Житомирського агротехнічного 

коледжу, яка отримала почесне звання "Заслужений працівник освіти 



України". 
 

Соболь В. У театру на Європейській - потужна енергетика / Володимир 
Соболь // Житомирщина. - 2020. - № 57 (1 верес.). - С. 10 : фот.  
 В 2013 році в Бердичеві було розпочато реконструкцію пам'ятки історії 

– об'єкта культурної спадщини місцевого значення – будівлі по вулиці 
Європейській, 21. 

 
Степовий В. "У Бердичеві - "Соціальне таксі" / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2020. - № 50 (4 серп.). - С. 2 : фот.  
 Про початок реалізації проекту "Соціальне таксі" оголосив 

Бердичівський міський голова Василь Мазур перед керівниками громадських 
організацій, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю, представниками 

виконавчого комітету та підприємцями. 
  

Житомир 
 

Борисова Г. ЗаМАСКований українець / Галина Борисова // 20 хвилин. - 
2020. - № 14 (8 лип.). - С. 20 : фот. - (Космос).  

 Житомирянин Сергій Пахунов відіграв важливу роль у космічних 
стартах SpaseX. 

 
Гай В. Відтепер на Крошні є сквер Дружби народів / Віра Гай // 

Житомирщина. - 2020. - № 73 (27 жовт.). - С. 3 : фот.  
 У Житомирі, в парку "Крошенський", з'явився сквер "Дружби народів" 
національних меншин, які розбудовували мікрорайон Крошні. 

 
Голованова І. "Старість мене вдома не застане..." / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2020. - № 60 (11 верес.). - С. 9 : портр. - (Гордість 
Поліського краю).  

 Цирюк Володимир Якимович, мешканець міста Житомир, який став 
творцем великовагових автопоїздів, чемпіоном республіканських та 

всесоюзних змагань з автомобільного спорту, нагороджений званням Героя 
Соціалістичної праці та орденами Леніна і Трудового Червоного Прапора, 

відсвяткував своє 90-річчя. 
 

Зіновчук В. Американський економіст із Житомира / Віталій Зіновчук // 
Житомирщина. - 2020. - № 85 (22 груд.). - С. 9 : портр. - (Постать).  

 Уродженець Житомира, Олександр Дмитрович Білімович, один із 
найавторитетніших економістів свого часу, був незаслужено забутий на своїй 
батьківщині. 

 
Козаченко А. Ту-104-м - подарунок Житомиру від маршала Скорикова / 

Андрій Козаченко // 20 хвилин. - 2020. - № 19 (12 серп.). - С. 18.  



 Літак, який знаходиться у парку ім. Гагаріна, потрапив до Житомира 
завдяки почесному громадянину Житомира М. Яковенку. 

 
Корінна Г. Державній службі зайнятості – 30 / Галина Корінна // 

Житомирщина. - 2020. - № 85 (22 груд.). - С. 6 : портр.  
 Житомирська служба зайнятості відзначила свій ювілей – 30 років від 

дня створення. 
 
Кравчук М. У Житомирі з'явилась алея пам'яті жінок, що загинули у війні на 

Сході нашої країни / Марія Кравчук // 20 хвилин. - 2020. - № 31 (04 лист.). - 
С. 4 : фот.  

 28 жовтня 2020 року у Житомирі, на території громадської спілки "Дім 
ветерана", висадили алею пам'яті жінок, загиблих у російсько-українській 

війні. Ініціатором цього стала ГО "Жіночий ветеранський рух".  
 

Кравчук М. У Житомирі з'явилося перше соціальне нетворкінг-кафе 
"Лампочка" / Марія Кравчук // 20 хвилин. - 2020. - № 26 (30 верес.). - С. 9 : 

фот.  
 24 вересня 2020 року, в Житомирі відбулась презентація та офіційне 

відкриття нетворкінг-кафе "Лампочка", що слугує майданчиком для 
соціальної згуртованості та розбудови миру. 
 

Мороз Р.  Житомирському трамваю - 121 рік / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 
2020. - № 21 (26 серп.). - С. 20 : фот.  

 Цьогоріч Житомирському трамваю виповнюється 121 рік. 
 

Мороз Р.  У Житомирі встановлять меморіальну дошку Володимиру 
Башеку / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). - С. 2 : фот. - 

(Місто).  
 Житомирський виконком погодився на встановлення на будівлі дитячої 

лікарні в Житомирі меморіальної дошки Володимиру Йосиповичу Башеку – 
заслуженому лікарю України. 

 
Планували об'єднати декілька локацій та створити підвісний рай: історія 

житомирського пішохідного мосту // 20 хвилин. - 2020. - № 33 (18 лист.). - С. 
9 : фот. - (Наше минуле).  
 Житомир має один унікальний об'єкт, з яким можуть позмагатися 

всесвітньо відомі конструкції – підвісні мости через Босфор і в Сан-
Франциско. 

 
Соболь В. Захисникам України / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2020. 

- № 71 (20 жовт.). - С. 6 : фот. кольор.  
 У Житомирі, на території військового інституту ім. С. П. Корольова, 

відбулося відкриття пам'ятного знаку "Загиблим Героям, які віддали життя за 



Україну". 
 

Сокальська Ю. Знайомтесь: кращий енергоменеджер України / Юлія 
Сокальська ; фот. Володимир Соболь // Житомирщина. - 2020. - № 43 (10 
лип.). - С. 1 : портр. - (Гордість Поліського краю).  

 За результатом конкурсу на звання кращого енергоменеджера, 
організованого в рамках Європейського тижня сталої енергії, кращим 

енергоменеджером України було визнано Тетяну Зятікову – начальника 
відділу інфраструктурних проектів, енергоефективності та промоції 

департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради.  
 

Цікаві місця Житомира: парк імені Гагаріна // 20 хвилин. - 2020. - № 31 
(04 лист.). - С. 15 : фот. - (Наше минуле).  

 Міський парк імені Гагаріна у Житомирі – одне з найкращих місць для 
прогулянок та дозвілля громадян, засновником парку є барон де Шодуар, 

відомий меценат. 
 

Чому саме Житомир: легенди про походження назви міста // 20 хвилин. - 
2020. - № 34 (25 лист.). - С. 19 : фот. - (Цікаво).  
 Житомир – давнє місто зі своєю історією, про походження назви якого 

є три основні легенди. 
 

Як у Житомирі відзначили День Прапора та День Незалежності // 20 
хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). - С. 5 : фот. - (Події).  

 У Житомирі 23-24 серпня відбулися заходи з нагоди святкування Дня 
Прапора та Дня Незалежності. 

 

НАСЕЛЕННЯ 
 
Бовкун С. Дім любові й турботи / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - 

№ 84 (18 груд.). - С. 2 : фот.  
 В Овручі для родини Демидчуків за державні кошти було облаштоване 

сучасне та комфортне приміщення, де діятиме Дитячий будинок сімейного 
типу.  

 
Бовкун С. Були в нас і 108-річні, й 130-річні / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2020. - № 66 (2 жовт.). - С. 7. - (Це цікаво).  
 На Житомирщині траплялись унікальні випадки довгожительства: 

пошуковцями знайдений пам'ятник Овечкіній Марії Ксенофонтівні на 
Смолянському кладовищі в Житомирі, яка прожила 130 років; замітка в 
газеті "Радянська Житомирщина" за 1945 рік розповідає про Є. Бабицького, 

який мав на той час 108 років і працював в артілі с. Снітища Народицького 
району; на цей час в Житомирі проживає Москальова Олена Адамівна, якій 

виповнилось 105 років. 



 
Бовкун С. "Довголіття дарують мені діти" / Сергій Бовкун; фот. Галина 

Сідельник // Житомирщина. - 2020. - № 42 (7 лип.). - С. 6 : портр.  
 Найстарішій жительці села Теклянівка Радомишльського району 
Сідельник Антоніні Василівні виповнилося 100 років. 

 
Бовкун С. Народжена в часи імперії: мешканці Великих Коровинець - 104 

роки / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 60 (11 верес.). - С. 7 : 
портр.  

 Ганна Іванівна Святецька, якій виповнилось 104 роки, найстаріша 
жителька Чуднівського району Житомирської області. 

 
Бовкун С. Родом з 1920 року / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 81 

(8 груд.). - С. 6 : портр.  
 На початку грудня відсвяткувала своє століття Осіпчук Ганна Яківна, 

жителька села Коросток Любарського району. 
 

Гай В. Вітання зі сторіччям / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 55 (21 
серп.). - С. 10 : фот. 
 Жителька м. Коростень Ядвіга Петрівна Ярощук відзначила 100-літній 

ювілей. 
 

Гай В. Зі сторіччям / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 67 (6 жовт.). - С. 5 
: портр.  

 Житомирянин Кругляк Іван Кузьмич відзначив свій столітній ювілей.  
 

Гай В. І в 98 - на варті нового життя / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 
50 (4 серп.). - С. 5 : портр.  

 24 липня 98 день народження зустріла відомий у Малині та області 
лікар акушер-гінеколог, почесна громадянка Малина Мірдза Арнольдівна 

Приходько. 
 
Забара О. "Для людини з талантом і любов'ю до праці не існує перешкод" / 

[бесіду вів Богдан Лісовський] // Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 
7 : портр. - (Сучасниця).  

 Приватний підприємець, майстриня-рукодільниця з Малина Ольга 
Забара – постійна учасниця виставок. 

 
Натикач Л. Колесо життя / Людмила Натикач // Житомирщина. - 2020. - № 

61 (15 верес.). - С. 6 : портр.  
 Журналіст Олексій Кавун 25 років працював у газеті "Радянська 

Житомирщина". 
 

Нехай Ваш ювілей відкриє нові життєві обрії / кол. голов. упр. Держ. 
казначейської служби України у Житомир. обл. // Житомирщина. - 2020. - № 



60 (11 верес.). - С. 6 : портр.  
 Чорний Петро Іванович, начальник головного управління Державної 

казначейської служби України у Житомирській області, відсвяткував свій 65-
річний ювілей. 
 

Хоменко Н. "Золотий" професійний ювілей / Наталія Хоменко // 
Житомирщина. - 2020. - № 67 (6 жовт.). - С. 3 : портр.  

 «Золотий» професійний ювілей – 50 років роботи в колективі – 
відзначив Анатолій Андрійович Ісько, начальник центру перевезення пошти 

Житомирської дирекції "Укрпошта". 
 

Хоменко Н. Населення старішає, а чоловіки опиняються "у дефіциті" / 
Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2020. - № 52 (11 серп.). - С. 3.  

 Відповідно до статистичних спостережень, в Житомирській області 
спостерігається старіння населення. 

 
Хомишин В. М. Неоспіване покоління: пам'яті Хомишина М. Я. / В. М. 

Хомишин // 20 хвилин. - 2020. - № 18 (5 лип.). - С. 3 : портр.  
 Михайло Якович Хомишин, який працював викладачем в смт Любар, 
помер на 84 році життя, але весь час присвячував життєвій боротьбі, яка 

дісталась поколінню дітей війни, особливо вихідцям із Західної України.  

 

 

ВИДАТНІ ДІЯЧІ І ОБЛАСТЬ. УРОДЖЕНЦІ ОБЛАСТІ 
 

Бовкун С. А у вас є фотографії Федецького?: В Житомирі популяризують 
творчість знаменитого земляка / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 

86 (29 груд.). - С. 7 : фот. кольор. - (Край рідний).  
 В житомирському "Гнатюк Арт Центрі" взялись популяризувати 
одного з наших маловідомих земляків – фотографа і кінооператора 19 

століття Альфреда Федецького. 
 

Бовкун С. Він лікував родину Короленка / Сергій Бовкун ; фот. Ігор 
Александров // Житомирщина. - 2020. - № 66 (2 жовт.). - С. 10 : фот. - (Край 

рідний).  
 У Житомирі ентузіасти відшукали могилу знаного колись медика, який 

був увічнений Володимиром Короленком у своїх творах – Валентія 
Чермінського. 

 
Бовкун С. Чесність як стиль життя: згадаймо Володимира Киричанського  / 

Сергій Бовкун ; фот. Леонід Шевчук // Житомирщина. - 2020. - № 68 (9 
жовт.). - С. 9 : портр.  

 Ім'я журналіста Володимира Киричанського залишається еталоном 
чесності та мірилом професіоналізму і фаховості у журналістських колах 



Житомирщини. 
 

Вдячна пам'ять про колегу і наставника / Президія райради ветеранів, 
Кол. ТОВ "Ред. Коростишів. газ." // Житомирщина. - 2020. - № 81 (8 груд.). - 
С. 11 : портр.  

 На 93-му році життя помер заслужений журналіст України, почесний 
громадянин Коростишева, Василь Павлович Лінивий. 

 
Гай В. У Чуднові вшанували пам'ять Яна Барщевського / Віра Гай // 

Житомирщина. - 2020. - № 65 (29 верес.). - С. 4 : фот. - (Край рідний).  
 У Чуднові, на вулиці Героїв Майдану, що перед костелом, урочисто 

відкрито пам'ятник білорусько-польсько-українському письменнику та 
громадському діячу Яну Барщевському. 

 
Ілон Маск вважає Корольова одним з кращих // 20 хвилин. - 2020. - № 15 

(15 лип.). - С. 10  
 Ілон Маск вважає основоположника практичної космонавтики, 

українця Сергія Корольова одним із кращих в космічній галузі. 
 
Козаченко А. Радянський Союз розвалив банкір із Житомирщини / Андрій 

Козаченко // 20 хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). - С. 17 : портр. - (Важливо).  
 Герой України, всесвітньо відомий банкір Володимир Матвієнко 

народився на Коростенщині. Сьогодні йому вже за 80! 
 

Копійченко Л. А. Видатні земляки: кременистий шлях Ігнація Раузе / Л. А. 
Копійченко, Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). - С. 19 : 

портр. - (Наша історія).  
 Ігнацій Раузе, офіцер російської армії, громадський діяч, поет, 

художник був заарештований та розстріляний 1937 року. Реабілітований в 
1959 році. 

 
Натикач Л. Серце композитора зосталося в Житомирі / Людмила Натикач // 
Житомирщина. - 2020. - № 66 (2 жовт.). - С. 11 : портр. - (Сторінки історії).  

 Композитора і музиканта Юліуша Зарембського, який народився і жив 
у Житомирі не раз згадують, відзначаючи дні його пам'яті, зокрема, члени 

Польського студентського клубу в Житомирі. 
 

Римська В. Родина Драгоманових-Косачів і Житомирщина / Віра Римська // 
Житомирщина. - 2020. - № 83 (15 груд.). - С. 9 : портр. - (Край рідний).  

 З Новоградом-Волинським тісно пов'язане життя родини 
Драгоманових-Косачів, представники якої зіграли важливу роль в історії 

міста і краю. 
 

 



АРХЕОЛОГІЯ 
 

Мороз Р. Унікальний скарб знайшли у Городниці на Житомирщині - 32 
срібні монети часів Київської Русі Володимира Великого  / Руслан Мороз // 20 

хвилин. - 2020. - № 22 (2 верес.). - С. 6 : фот.  
 Біля селища Городниця в Житомирській області місцевий житель 

знайшов 32 срібні монети, датовані приблизно 1016 роком. 
 
На Житомирщині археологи знайшли місто часів Київської Русі // 20 

хвилин. - 2020. - № 26 (30 верес.). - С. 4 : фот.  
 В смт Городниця Новоград-Волинського району, на місці знайденого 

скарбу з 32-х стародавніх монет, виявили невідоме раніше місто часів 
Київської Русі.  

 
Натикач Л. До минулого - з повагою та увагою / Людмила Натикач // 

Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 9 : фот. - (Край рідний).  
 В околицях села Кутище Любарського району знайдені стародавні 

поховання. 
 

Сокальська Ю. Древлянський човен / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 
2020. - № 55 (21 серп.). - С. 11 : фот.  
 Древлянський човен підняли з дна річки Уборті поблизу села Хочиного 

Олевського району. 
 

 

ІСТОРІЯ 
 
Александров І. Житомир і перша світова війна / Ігор Александров // 20 

хвилин. - 2020. - № 32 (11 лист.). - С. 19 : портр. - (Наше минуле).  
 Під час першої світової війни Житомир був прифронтовим містом і 

багато житомирян-офіцерів та солдатів брали участь у воєнних діях, а деякі з 
них поховані на Смолянському кладовищі в Житомирі. 

 
Александров І. Прекрасний ад'ютант / Ігор Александров // 20 хвилин. - 2020. 

- № 23 (9 верес.). - С. 16 : портр. - (У фокусі).  
 Ганна Пустовойтова вийшла на політичну сцену в другій половині 19 

століття як жінка-воїн. 
 

Бовкун С. Лігво звіра: у бункері Гіммлера під Житомиром після 
війни...зберігали капусту / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 57 (1 
верес.). - С. 9 : фот. - (Таємниці).  

 На Житомирщині збереглось багато матеріальних згадок про війну – 
один з них – так званий "Район Хегевальд", де побудований бункер Гіммлера.  

 



Бовкун С. Спасибі окупантам за кіно: 100 років тому Житомир та Бердичів 
стали об'єктами унікальної кінохроніки / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 

2020. - № 44 (14 лип.). - С. 6 : фот. - (Край рідний).  
 Для Житомира та Бердичева коротка окупація поляками у квітні-травні 
1920 року обернулася цікавими кінозйомками цих міст. 

 
Бовкун С. Там, де дзвеніли шаблі / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - 

№ 61 (15 верес.). - С. 1.  
 Неподалік Любара місцеві жителі згадали загиблих у великій битві, яка 

сталася 360 років тому, встановили і освятили хрест на історичному місці.  
 

Бовкун С. Якими були Народичі до війни?: Знайдено унікальні кінокадри 
1939 року про селище / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 53 (14 

серп.). - С. 11 : фот. - (Край рідний).  
 Кінозйомка 1939 року, де зняте селище в зимову пору, розповідала про 

місцеву знаменитість – льонарку Тетяну Дубок. 
 

Гай В. "Голокост в історії родини" / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 73 
(27 жовт.). - С. 10 : фот. - (Долі людські).  
 Учениця Житомирської ЗОШ № 21 Вікторія Пантелеймончук взяла 

участь у проекті, ініційованому Німеччиною, який відбувся в Білорусії та 
розповіла про долю єврейської дівчинки Людмили Блехман, жительки смт 

Миропіль Романівського району. 
 

Гай В. Про історію Радомишля - через QR-коди / Віра Гай // Житомирщина. - 
2020. - № 77 (20 лист.). - С. 11.  

 На деяких будівлях Радомишля встановили таблички з QR-кодами, 
завдяки яким можна дізнатися про їхню історію. 

 
Гоженко О. Волинський Єрусалим: Секретные материалы / Олексій 

Гоженко, Віктор Кіркевич // 20 хвилин. - 2020. - № 13 (1 лип.). - С. 18 : фот. - 
(Наше минуле).  
 Свого часу неповторна аура Бердичева приваблювала європейців, 

однак і сьогодні Бердичів має незліченні історичні пам'ятки, на які варто 
подивитись. 

 
20 цікавих місць Житомирщини // 20 хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). - С. 

16 : фот. - (Огляд).  
 На території Житомирської області є унікальні природні озера, скелі, 

ліси, залишки панських маєтків, різні музеї та старовинні монастирі та 
собори. 

 
Дученко Б. Повернути з небуття / Борис Дученко // Житомирщина. - 2020. - 

№ 69 (13 жовт.). - С. 8 : фот.  
 Пошукова робота, що проводиться ентузіастами Житомирщини щодо 



розшуку земляків, які пропали безвісти під час другої світової війни, 
ускладнюється неправильно зазначеними датами та іншими помилками в 

архівних документах. 
 
Історико-патріотичне об'єднання "Пошук" знову знайшло рештки 

солдатів Другої світової війни // 20 хвилин. - 2020. - № 25 (23 верес.). - С. 
18. - (Важливо).  

 Історико-патріотичне об'єднання "Пошук" у соціальній мережі 
«Фейсбук» оприлюднило 14 вересня 2020 року повідомлення про результати 

нової пошукової експедиції в Пулинському, Коростенському та Лугинському 
районах Житомирської області. 

 
Копійченко Л. А. Реабілітовані історією: керуючись велінням революційної 

совісті / Л. А. Копійченко, Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 24 (16 
верес.). - С. 18 : фот. - (Наше минуле).  

 Події боротьби українського народу за незалежність, які увійшли в 
історію як Базарська трагедія (Народицький район), намагалися приховати в 

Радянському Союзі, а документи, що стосуються цих подій, в 1935 році 
вивезені в Москву. 
 

Копійченко Л. А. Реабілітовані історією: обвинувачений у шпигунстві на 
користь Японії / Л. А. Копійченко // 20 хвилин. - 2020. - № 30 (28 жовт.). - С. 

18 : фот. - (Наше минуле).  
 Незаконні репресії не оминули навіть пересічних громадян, вірних 

ідеалам революції. Одним з таких став Ковальчук Влас Герасимович, який 
довгий час жив і працював в Любарі та був звинувачений у шкідництві та 

шпигунстві і розстріляний як ворог народу в 1938 році. Реабілітований в 1958 
році. 

 
Копійченко Л. А. Реабілітовані історією: як це було : шлях до Казахстану / 

Л. А. Копійченко, Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 25 (23 верес.). - С. 
19 : табл. - (Наше минуле).  
 Дослідження проблеми репресій показало, що на Житомирщині були 

репресовані особи 40 національностей: на першому місці українці, на 
другому – поляки, на третьому – німці. 

 
Копійченко Л. А. Трагічна доля комдива 44-ї / Л. А. Копійченко, Є. Р. 

Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 23 (9 верес.). - С. 19 : портр. - (Наша 
історія).  

 Штромбах Ярослав Антонович, чех за національністю, командир 44-ї 
стрілецької дивізії в м. Житомир, був репресований і розстріляний в 1931 

році. 
 

Костриця М. Ю. Реабілітовані історією: трагічна доля офіцера Генштабу / 
М. Ю. Костриця, Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 29 (21 жовт.). - С. 18 



: портр.  
 Какурін Микола Євгенович, військовий діяч, вчився і довгий час жив у 

Житомирі. Заарештований, як припускають, за доносом двоюрідної сестри. 
Помер в 1936 році в Ярославльському політізоляторі, реабілітований в 1957 
році. 

 
Коцюбко О. П. Історія українського козацтва на Житомирщині / О. П. 

Коцюбко // Эхо. - 2020. - № 49 (3 груд.). - С. 17 : фот. кольор.  
 Паволоцький полк – адміністративно-територіальна і військова 

одиниця України, був створений в 1648 році. Полковий центр – місто 
Паволоч (нині село Паволоч Попільнянського району). 

 
Лук'яненко О. "Отаманша Маруся" та її брати / Оксана Лук'яненко // 

Житомирщина. - 2020. - № 48 (28 лип.). - С. 5. - (Край рідний).  
 Пам'ятник на могилі отамана Олексія Соколовського, який очолював 

повстанський загін та боровся проти більшовиків на Поліссі у 1917-1921 
роках, встановили в селі Горбулеві Черняхівського району.  

 
Мороз Р. До Дня пам'яті жертв голодоморів / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 
2020. - № 35 (2 груд.). - С. 19 : фот. - (Наше минуле).  

  Традиційно четверту суботу листопада громадяни області відвідують 
церковне поминальне богослужіння і ставлять символічні горщики з зерном 

та свічки до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. 
 

Мороз Р. Житомирські лемки ініціюють процес визнання евакуації 
українського населення з території Польщі до УРСР політичними репресіями 

/ Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 14 (8 лип.). - С. 16 : мапи. - (Історія).  
 Всеукраїнське товариство "Лемківщина" ініціює звернення до 

Президента України, Голови Верховної Ради України з вимогою надати 
політичну та правову оцінку "Угоді між Урядом УРСР і Польським 

Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення 
з території Польщі до УРСР і польських громад до Польщі від 9 вересня 1944 
р." та визнати цю угоду незаконною і засудити її як порушення прав і свобод 

людини. 
 

Мороз Р. Розстріли в Кодні – до Дня пам'яті трагедії Бабиного Яру / Руслан 
Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 26(30 верес.). - С. 18 : фот.  

 В с. Кодня Житомирського району знаходиться місце масових страт 
євреїв, які відбулися впродовж 1941-1943 років. 

 
Мороз Р. 31 грудня 1943 року – день визволення Житомира від нацистських 

загарбників / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 39 (30 груд.). - С. 19 : 
фот. - (Наше минуле).  

 Житомир – це єдине місто, яке від фашистських загарбників звільняли 
двічі.  



 
Наумова В. Водонапірна вежа зсередини: цікаві факти, історія, особливості / 

Валерія Наумова // 20 хвилин. - 2020. - № 17 (29 лип.). - С. 9 : фот. - 
(Культура).  
 Історія водонапірної вежі, що побудована на вулиці Пушкінській, 

починається в 1894 році, коли на засіданні Житомирської міської установи 
розглянули проект про необхідність забезпечення городян водою.  

 
Тіміряєв Є. Р. Реабілітовані історією: гідний нащадок великого предка / Є. Р. 

Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 27 (7 жовт.). - С. 18 : портр.  
 Нащадок великого предка Артемій Дмитрович Миклухо-Маклай, 

уродженець м. Малин, кандидат геолого-мінералогічних наук, був 
заарештований в 1945 році і за надуманим звинуваченням - шпигунство на 

користь фашистської Німеччини. Реабілітований - в 1957 році. 
 

Тіміряєв Є. Р.  Розвідник з Бердичева - Давид Олександрович Угер / Є. Р. 
Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 20 (19 серп.). - С. 14 : портр.  

 Уродженець Бердичева Давид Олександрович Угер, резидент 
Розвідувального управління РСЧА був репресований та розстріляний на 
Бутовському полігоні в 1937 році. Реабілітований в 1956 році. 

 
Тіміряєв Є. Р. Реабілітовані історією: завербований Миколою Петровичем 

Косачем / Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 22 (2 верес.). - С. 20 : портр.  
 Василь Трохимович Михалевич, директор Білокоровицької школи 

(Олевський район), був звинувачений у шпигунстві та розстріляний в 1937 
році в м. Житомирі. Реабілітований в 1962 році. 

 
Тіміряєв Є. Реабілітовані історією: трагічні сторінки історії славетної 44-ї 

стрілецької дивізії. Частина перша / Євгеній Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 
17 (29 лип.). - С. 20 : фот.  

 44-та Київська Червонопрапорна стрілецька дивізія ім. М. Щорса мала 
репутацію одного з прославлених військових з'єднань РСЧА, однак 
командири з'єднання не уникли репресій 1930 року. 

  
Тіміряєв Є. Реабілітовані історією: трагічні сторінки історії славетної 44-ї 

стрілецької дивізії. Частина друга / Євгеній Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 
18 (5 лип.). - С. 20 : фот. - (Наше минуле).  

 Агонія 44-ї стрілецької дивізії почалась із закінченням бойових дій у 
радянсько-фінській війні та з поверненням полонених солдатів та 

офіцерського складу з фінського полону. 
 

Тіміряєв Є. Репресії проти військових кадрів на Житомирщині у 1937-1938 
роки / Євгеній Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 16 (22 лип.). - С. 16,17 : фот.  

 В армії масові репресії почались після лютнево-березневого пленуму 
ЦК ВКП(б), на якому К. Ворошилов та Я. Гамарник висловили занепокоєння 



політико-моральним станом особового складу. 
 

Чернишов Ю. І. Реабілітовані історією - забутий нащадками / Ю. І. 
Чернишов // 20 хвилин. - 2020. - № 34 (25 лист.). - С. 18 : портр. - (Наше 
минуле).  

 Учасник громадянської війни Іван Петрович Вороніцин певний час жив 
і працював в Житомирі, поки не був заарештований та розстріляний в 1938 

році  за «диверсійну» роботу на оборонних заводах краю". 
 

 

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
 
Квітень О. Тропічну ряску виявлено під Левковом / Оксана Квітень ; фот. 

Тетяна Федонюк // Житомирщина. - 2020. - № 77 (20 лист.). - С. 6 : фот. 
кольор.  

 В річці Тетерів, в селі Левків Житомирського району, виявили тропічну 
ряску, яка досі не зустрічалась на території України.  

 
Лук'яненко О. На Коростенщині оселилися "царські птахи" / Оксана 

Лук'яненко // Житомирщина. - 2020. - № 56 (28 серп.). - С. 12 : фот. кольор.  
 В с. Новаки Коростенського району в лісові угіддя випустили 150 
фазанів для розведення в умовах дикої природи. 

 
Лук'яненко О. Ювілей "Патріарха" / Оксана Лук'яненко // Житомирщина. - 

2020. - № 64 (25 верес.). - С. 12 : фот. кольор.  
 Найстаріший дуб Житомирщини "Патріарх", що росте у Тригірському 

лісництві у заказнику "Над Тетеревом", відзначив своє 600-річчя. 
 

Натикач Л. Загадки Кам'янки / Людмила Натикач // Житомирщина. - 2020. - 
№ 46 (21 лип.). - С. 9 : фот. - (Край рідний).  

 Річка Кам'янка сьогодні нагадує брудний струмок, але історики 
свідчать, що Кам'янка була глибокою рікою, по якій плавали давньоруські 

човни. 
 

Натикач Л. Кам'янка продовжує задавати загадки / Людмила Натикач // 
Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 10. - (Повертаючись до 
надрукованого).  

 Річка Кам'янка не так давно була повноводною, на її берегах були 
житлові будинки та господарські будови. 

 
Хоменко Н. Унікальний Словечансько-Овруцький кряж: чому важливо 

створити тут національний природний парк і чого бояться місцеві жителі? / 
Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2020. - № 52 (11 серп.). - С. 6 : фот. 

кольор.  



 Овруцька та Словечанська громади ініціювали створення 
національного природного парку на території Овруцько-Словечанського 

кряжу. 
 
 

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Васильчук В. Визначальний ресурс / Володимир Васильчук // 
Житомирщина. - 2020. - № 62 (18 верес.). - С. 3 : портр.  

 Житомирське обласне управління лісового і мисливського 
господарства очолив новий керівник – Віктор Сахнюк, який з перших днів 

роботи взявся модернізувати лісову сферу Житомирської області.  
 

Васильчук В. В Овручі кооператори відновили "старий-новий" ринок / 
Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2020. - № 55 (21 серп.). - С. 6 : 

портр. - (Практика господарювання).  
 Овруцький кооперативний ринок Овруцької райспоживспілки розвиває 

власну інфраструктуру. 
 

Гай В. У Чуднові створили справжнє диво / Віра Гай // Житомирщина. - 
2020. - № 76 (7-13 лист.). - С. 1.  
 Група "Нафтогаз" отримала зелений тариф та ліцензію на продаж 

електроенергії для новозбудованої електростанції в м. Чуднів.  
 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Васильчук В. Там, де згуртований колектив / Віктор Васильчук // 

Житомирщина. - 2020. - № 65 (29 верес.). - С. 4 : фот. - (Практика 
господарювання).  

 ПРАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал" освоює нові 
технології та нові види продукції. 

 
Васильчук В. "Твій хліб" розширює "географію присутності / Володимир 

Васильчук // Житомирщина. - 2020. - № 70 (16 жовт.). - С. 6 : фот. кольор.  
 В структурі ТОВ "Твій хліб" на сьогодні два хлібозаводи в Коростені та 

Овручі, які вдається розвивати завдяки інвесторам. 
 

Гай В. "Ельфа" нарощує потужності / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 
46(21 лип.). - С. 4 : фот. - (Практика господарювання).  
 "Ельфа" (Малинський район) - найбільша в Україні фарм-компанія, 

котра не має аналогів на вітчизняному косметологічному ринку та 
спеціалізується переважно на виготовленні косметики для догляду за шкірою 

та волоссям. 



 
Голованова І.  Школа діловитості і доброти / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2020. - № 46 (21 лип.). - С. 6 : фот. кольор.  
 Торгова марка підприємства "Руден" стала однією з небагатьох 
товарних візитівок Житомирщини не лише в Україні, але й за її межами. 

 
Горицвіт Р. Відкрився новий цех / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2020. - 

№ 51 (7 серп.). - С. 1.  
 ТОВ "Галіївський маслозавод" компанії "Фаворит", що в Чуднівському 

районі, розширив виробництво, ввівши в експлуатацію новий цех із 
виробництва сиру. 

 
Соболь В. Турбуються про людей, шукають шляхи розвитку / Володимир 

Соболь // Житомирщина. - 2020. - № 63 (22 верес.). - С. 3 : фот. - (Практика 
господарювання).  

 Приватне акціонерне товариство "Товкачівський гірничо-
збагачувальний комбінат", розташований в смт Першотравневе Овруцького 

району, незважаючи на економічні труднощі, викликані пандемією, працює і 
розвивається. 
 

Сокальська Ю. У повній тиші: на підприємстві УТОГ виготовляють одяг, 
який користується попитом за кордоном / Юлія Сокальська // Житомирщина. 

- 2020. – № 82 (11 груд.). - С. 1,3 : фот. - (Практика господарювання).  
 В центрі Житомира розташоване учбово-виробниче підприємство 

УТОГ з пошиття одягу, де працюють 147 осіб, з яких 74 інваліди по слуху і 8 
– інваліди загального захворювання. 

 
Шацьких О. TM FEIDAL: німецькі стандарти якості: від українського 

виробника лако-фарбової продукції Брусилівський Лако-Фарбовий завод 
ТОВ "Файдал УА" / Олена Шацьких // Житомирщина. - 2020. - № 69 (13 

жовт.). - С. 11 : фот.  
 ТОВ "Файдал УА", засноване на спільних українсько-німецьких 
інвестиціях в смт Брусилів, відоме своєю лакофарбовою продукцією в усіх 

куточках України. 
 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 
Васильчук В. Елеватор працює на повну потужність / Володимир Васильчук 

// Житомирщина. - 2020. - № 57 (1 верес.). - С. 2 : фот. - (Практика 
господарювання).  

 За декілька кілометрів від Овруча був введений в експлуатацію 
найбільший в області елеватор ТОВ "Порттрансбуд". 

 



Васильчук В. Європейські перспективи поліської лохини / Володимир 
Васильчук // Житомирщина. - 2020. - № 66 (2 жовт.). - С. 6 : фот. кольор. - 

(Практика господарювання).  
 ТОВ "Бетек" (с. Барвинівка Новоград-Волинського району), що 
спеціалізується на вирощуванні лохини виходить зі своєю продукцією на 

європейський ринок. 
 

Соболь В. "Селекція вашого прибутку" / Володимир Соболь // 
Житомирщина. - 2020. - № 58 (4 верес.). - С. 1,3 : фот. - (Практика 

господарювання).  
 У Чуднівському районі міжнародна компанія "Лімагрейн" провела 

науково-практичний семінар на тему: "Сучасні технологічні рішення при 
вирощуванні зернових та олійних культур". 

 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ 
 

Васильчук В. Відразу два апарати ШВЛ отримала Овруцька міська лікарня / 
Володимир Васильчук // Житомирщина. - 2020. - № 53 (14 серп.). - С. 1 : фот. 

кольор.  
 До Овруцької міської лікарні закуплені апарати штучної вентиляції 
легень. 

 
Гай В. Лікарні - новий апарат ШВЛ / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 

50 (4 серп.). - С. 3 : фот.  
 У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП "Малинська 

міська лікарня" введено в експлуатацію новий апарат штучної вентиляції 
легень. 

 
Гай В. Медикам і пацієнтам / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 41 (3 

лип.). - С. 3.  
 Для Коростенської міської центральної лікарні придбаний за кошти 

міського бюджету відеобронхоскоп, вартістю 900 тис. грн., що дає 
можливість обстежувати дорослих та дітей віком від 5 років.  

 
Гай В. "Мрій та дій" / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 63 (22 верес.). - 
С. 7 : портр. - (Сучасниця).  

 Анна Копилова наймолодша з 10-ти жінок-депутатів Малинської 
міської ради, голова комісії з гуманітарних питань та директор КНП 

"Малинська міська лікарня" прагне зробити медичне обслуговування більш 
якісним і доступним. 

 
Квітка О. За кошти міського та районного бюджетів / Олена Квітка // 

Житомирщина. - 2020. - № 66 (2 жовт.). - С. 2. - (Медицина).  



 У КНП "Радомишльська міська лікарня" (м. Радомишль) нещодавно 
встановили фіброгастроколоноскоп, що дозволить високоякісно проводити 

діагностику при захворюваннях  
 
Квітка О. Обласній лікарні - 125 років / Оксана Квітка // Житомирщина. - 

2020. - № 76 (7-13 лист.). - С. 2. - (Медицина).  
 В приміщенні КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. 

Гербачевського" в м. Житомир відбулись урочистості з нагоди 125-річчя з 
дня заснування головної медустанови нашого краю. 

 
Квітка О. У Підлубах відкрили амбулаторію / Оксана Квітка // 

Житомирщина. - 2020. - № 73 (27 жовт.). - С. 2 : фот.  
 В селі Підлубах Ємільчинського району відкрито сучасну амбулаторію 

загальної практики сімейної медицини з житлом для лікаря.  
 

Коруд І. "Якби заздалегідь ми не інвестували в галузь медицини, нині було б 
складно протистояти пандемії" / [бесіду вела Наталя Хоменко] // 

Житомирщина. - 2020. - № 47 (24 лип.). - С. 4 : портр.  
 КНП "Овруцька міська лікарня" стала однією з семи опорних на 
Житомирщині. Про те, як вдалося досягти такого результату розповів 

Овруцький міський голова Іван Коруд. 
 

Левкович І. "Медсестра - права рука лікаря" / [бесіду вела Олена Квітень] // 
Житомирщина. - 2020. - № 52 (11 серп.). - С. 7 : фот. кольор. - (Сучасниця).  

 Ірина Левкович, медсестра інфекційно-боксового відділення КНП 
"Малинська міська лікарня", довгий час працює в медицині.  

 
Лук'яненко О. В обласній дитячій клінічній лікарні запрацював японський 

томограф / Оксана Лук'яненко // Житомирщина. - 2020. - № 71 (20 жовт.). - С. 
9.  

 У КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" (с. 
Станишівка) відкрили спеціалізований центр із надання допомоги дітям із 
гострою травмою та встановили новий комп'ютерний томограф. 

 
Михальчук О. О профессии медика как образе жизни / Олеся Михальчук // 

Эхо. - 2020. - № 50 (10 груд.). - С. 1, 5 : портр.  
 Обов'язок кожного лікаря – рятувати життя людей, однак, на жаль, самі 

лікарі часто бувають незахищеними перед неадекватними пацієнтами. 
 

Мороз Р.  Як діють Програми медичних гарантій НСЗУ на Житомирщині - 
онлайн-брифінг для ЗМІ / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 14 (8 лип.). - 

С. 15. - (Медицина).  
 Під час онлайн-брифінгу в Національній службі здоров'я в Україні 

учасники розповіли про досягнення та складнощі другого етапу 
трансформації системи охорони здоров'я. 



 
Сабадаш І. "Найважливіше - покращити умови перебування як пацієнтів, так 

і персоналу" / [бесіду вела Наталія Хоменко] // Житомирщина. - 2020. - № 71 
(20 жовт.). - С. 4 : фот. - (Наші інтерв'ю).  
 Житомирський обласний онкологічний диспансер єдиний на 

Житомирщині високоспеціалізований заклад із надання онкологічної 
допомоги, тому там необхідно створити максимально комфортні умови для 

перебування пацієнтів та роботи персоналу. 
 

Собко Т. "Про проблеми в медичній галузі повинні знати на обласному 
рівні" / [бесіду вела Наталія Хоменко] // Житомирщина. - 2020. - № 68 (9 

жовт.). - С. 1-2 : портр. - (Наші інтерв'ю).  
 Генеральний директор КНП "Центральна районна лікарня" 

Житомирської районної ради Тарас Собко розповідає про труднощі при 
проведенні медичної реформи на Житомирщині. 

 
Сокальська Ю. Відновлено фельдшерський пункт у селі, постраждалому від 

лісових пожеж / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2020. - № 52 (11 серп.). 
- С. 1 : фот. кольор.  
 Після пожежі в селі Острови Овруцького району відремонтовано 

приміщення фельдшерського пункту. 
 

Сокальська Ю. Сучасне медичне обладнання з "інтелектом" / Юлія 
Сокальська // Житомирщина. - 2020. - № 41 (3 лип.). - С. 4.  

 До медзакладів м. Житомира передали апарати штучної вентиляції 
легень, придбаних за кошти місцевого бюджету, які працюють за принципом 

зворотного зв'язку з пацієнтом, оснащені турбінами, тому їхня робота не 
залежить від наявності компресора та централізованої подачі стиснутого 

повітря. 
 

Степовий В. Золоті руки хірурга / Володимир Степовий // Житомирщина. - 
2020. - № 53 (14 серп.). - С. 6 : портр. - (Гордість Поліського краю).  
 Нещодавно почесному громадянину м. Бердичів, відомому хірургу 

Припутницькому Василю Івановичу виповнилося 90 років. 
 

У Житомирі відкрився перший стаціонарний реабілітаційний центр // 20 
хвилин. - 2020. - № 34 (25 лист.). - С. 3 : фот. кольор.  

 В Житомирі почав працювати Центр догляду та реабілітації пацієнтів із 
захворюваннями центральної нервової системи і його перевага в можливості 

цілодобового перебування пацієнта.  
 

Хоменко Н. Почесна відзнака - відомому лікарю / Наталія Хоменко // 
Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 1.  

 Найвищу відзнаку обласної ради "Честь і слава Житомирщини" 
недавно вручили директору КНП "Обласний перинатальний центр" Юрію 



Вайсбергу. 
 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 
Бовкун С. Гайда у скейт-парк / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 

73 (27 жовт.). - С. 7.  
 У Новограді-Волинському відкрито скейт-парк, де можна тренуватись 
не лише на скейт-бордах, але і на самокатах, велосипедах та роликах. 

 
Єлістратова Ю. Житомирянка Юлія Єлістратова виграла чемпіонат України 

з триатлону в Сухолуччі / [бесіду вів Руслан Мороз] // 20 хвилин. - 2020. - № 
14 (8 лип.). - С. 12 : фот. - (Спорт).  

 Житомирська триатлетка Юлія Єлістратова виграла чемпіонат України 
з триатлону на спринтерській дистанції, який відбувся 5 липня 2020 року в 

Сухолуччі Київської області. 
 

Кухарський О. Біля колиски рекордів / Олександр Кухарський // 
Житомирщина. - 2020. - № 74 (30 жовт.). - С. 4 : портр. - (Гордість Поліського 

краю).  
 У квітні 2020 року минуло 35 років із дня смерті легенди спорту 
Житомирщини, організатора фізкультурного руху В'ячеслава Степановича 

Корзуна, який жив і працював в Житомирі. 
 

Кухарський О. Естафета Олімпійського вогню - досі у серці / [бесіду вів 
Володимир Соболь] // Житомирщина. - 2020. - № 42 (7 лип.). - С. 1,9 : фот. - 

(Сторінки історії).  
 Минає 40 років з того дня, коли 10 липня 1980 року мешканці нашої 

області зустрічали естафету Олімпійського вогню XXII Олімпійських ігор.  
 

Кухарський О. Забуті чемпіони / Олександр Кухарський // 20 хвилин. - 2020. 
- № 33 (18 лист.). - С. 19 : фот. - (Спорт).  

 В 1914 році в Житомирі відбувся черговий чемпіонат світу з 
французької боротьби – популярного на початку 20 століття виду спорту. 

 
Соболь В. Спортивні висоти Віктора Лонського / Володимир Соболь // 
Житомирщина. - 2020. - № 77 (20 лист.). - С. 1 : портр. - (Сучасник).  

 Уродженець Бердичева Віктор Лонський, майстер спорту 
міжнародного класу з легкої атлетики, нещодавно закінчив навчання в 

Житомирському державному університеті ім. І. Я. Франка. 
 

Спортивні події: велопробіг ветеранів, перемога триатлоністів та проект 
"Біжу Житомиром" // 20 хвилин. - 2020. - № 20 (19 серп.). - С. 11.  

 Відома житомирська триатлоністка Анна Абдулова та клуб "Make me 



TRI" запросили житомирян приєднатись до нового проекту "Біжу 
Житомиром" та провели відкрите безкоштовне тренування з бігу на стадіоні 

Спартак Арена. 
 
Тунік Н. Легенда і гордість нашого спорту / Наталія Тунік // Житомирщина. - 

2020. - № 44 (14 лип.). - С. 9 : портр.  
 Віктор Іванович Чернов – тренер із багаторічним стажем та досвідом 

роботи, численні вихованці якого завдячують йому своїми здобутками та 
гідно працюють в різних установах нашого краю. 

 
Щаслива у роботі й у житті // Житомирщина. - 2020. - № 67 (6 жовт.). - С. 7 

: портр.  
 Майстер спорту зі спортивної аеробіки Лариса Валеріївна Мохорт 

вважає, що повністю реалізувалась у житті і зараз працює директором з 
навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи 

"Авангард" в Житомирі. 
 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ 
 
Гай В. Сквер європейського зразка / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - № 48 
(28 лип.). - С. 1.  

 Сквер європейського зразка, відкритий для відвідувачів, облаштували 
поруч із костелом святого Станіслава, що в Романові. 

 
Горицвіт Р. Пам'ять про героя-земляка / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 

2020. - № 72 (23 жовт.). - С. 5.  
 На фасаді Олевської гімназії встановлено меморіальну дошку 

колишньому її випускникові Миколі Гайчені, який загинув на Сході України 
під Дебальцевим та нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. 

 
Змій В. Перемога - у проти танкістів / Володимир Змій // Житомирщина. - 

2020. - № 43 (10 лип.). - С. 6. - (Армія).  
 У змаганнях на кращий розрахунок ПТРК серед підрозділів, що 

виконують бойові завдання у складі оперативного територіального 
управління "Північ", добре виступили воїни 30-ї окремої механізованої 
бригади (м. Новоград-Волинський), які здобули перші місця. 

 
Квітень О. У Костівцях встановили "малиновий" рекорд України / Олена 

Квітень // Житомирщина. - 2020. - № 58 (4 верес.). - С. 2 : фот.  
 В с. Костівцях Брусилівського району під патронатом Житомирської 

обласної ради відбувся фестиваль "Брусвяна Україна - 2020". 
 

Мороз Р. На Старому бульварі презентували клуб "Експерти Житомирщини"  



/ Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 17 (29 лип.). - С. 13 : фот. - (Огляд).  
 23 липня на Старому бульварі Володимир Піньковський та Віктор 

Радчук презентували заснований ними громадський клуб "Експерти 
Житомирщини". 
 

Наумова В. Клуб "Експерти Житомирщини" розпочав формувати групи за 
напрямками для обговорення та вирішення важливих питань міста / Валерія 

Наумова // 20 хвилин. - 2020. - № 19 (12 серп.). - С. 7 : фот. - (Під гострим 
кутом).  

 Клуб "Експерти Житомирщини" зібрався вдруге, щоб обговорити 
стратегію роботи в подальшому. 

 
Наумова В. "Коли я дарую свої вироби людям, мені подобається, що вони 

посміхаються": як у Житомирі працює благодійна майстерня в'язання  / 
Валерія Наумова // 20 хвилин. - 2020. - № 19 (12 серп.). - С. 9 : фот. - 

(Екостиль).  
 6 серпня день народження святкує благодійний фонд "Фундація 

Волонтери Без Кордонів", в рамках якого працює благодійна майстерня 
в'язання в м. Житомир. 
 

Першко В. Партія "Сила і честь": пам'ятаємо завжди! / Віктор Першко // 
Житомирщина. - 2020. - № 60 (11 верес.). - С. 5 : фот.  

 У вересні вшановували пам'ять жертв голокосту на Житомирщині. 
 

Соболь В. Праведники народів світу: самопожертва заради життя / 
Володимир Соболь // Житомирщина. - 2020. - № 52 (11 серп.). - С. 3 : портр.  

 За останні 25 років 2 634 громадянина України удостоєні звання 
"Праведник народів світу": є такі люди і в Бердичеві. 

 
Степовий В. "Батьківське серце" - родинам полеглих / Володимир Степовий 

// Житомирщина. - 2020. - № 72 (23 жовт.). - С. 1.  
 Громадська спілка "Всеукраїнське військово-цивільне об'єднання 
"Бойове братерство України" організувала в приміщенні Бердичівського 

гарнізонного будинку офіцерів урочисту церемонію вручення відзнаки 
"Батьківське серце" для дітей, батьки яких загинули на сході України. 

 
Степовий В. "Імені Січових стрільців" / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2020. - № 71(20 жовт.). - С. 6 : фот. кольор.  
 Відповідно до Указу Президента України Житомирський 9-й 

прикордонний загін Державної прикордонної служби України носитиме 
почесну назву "Імені Січових стрільців". 

 
Шевченко І. Героям слава! / Ірина Шевченко // Житомирщина. - 2020. - № 71 

(20 жовт.). - С. 6.  
 В Овручі, на площі Свободи, відкрили пам'ятну стелу "І мертвим, і 



живим захисникам України в російсько-українській війні", на знак 
вшанування полеглих на сході України земляків, а також усіх, хто мужньо 

захищав цілісність і незалежність України. 
 
 

 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 
 
Бовкун С. "Дорожня карта" для Гришківців: злиття територіальних громад / 

Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 43 (10 лип.). - С. 2.  
 У Гришковецькій ОТГ (Бердичівський район) активно розробляється 

стратегія розвитку до 2027 року, проведено три засідання, під час яких 
визначено основні сфери розвитку громади. 

 
Бовкун С. Квітневі радості / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 78 

(27 лист.). - С. 2 : фот.  
 Квітнева ОТГ (Попільнянський район), незважаючи на карантин, 

прагне до покращення життя мешканців. 

 
Бовкун С. 47 мрій Вчорайшого / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 
41 (3 лип.). - С. 1.  

 Вчорайшенська ОТГ (Ружинський район) провела чергове засідання 
робочої групи, де розглядаються проекти, подані місцевими жителями і, 
таким чином, розробляються стратегії розвитку громади.  

 
Васильчук В. Кошти в громади є, але їх, як завжди, не вистачає / Володимир 

Васильчук // Житомирщина. - 2020. - № 49 (31 лип.). - С. 3 : фот.  
 Курненська ОТГ (Пулинський район) стурбована проблемами 

водопостачання та шукає шляхи їх вирішення. 
 

Гайова В. Сучасна амбулаторія є вже і в Білилівці / Віра Гайова // 
Житомирщина. - 2020. - № 79 (1 груд.). - С. 5.  

 Урочисто відкрито нову багатофункціональну амбулаторію загальної 
практики та сімейної медицини в с. Білилівка Ружинської ОТГ. 

 
Васильчук В. Романівська ОТГ: довга дорога до фінішу / Володимир 

Васильчук // Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 2.  
 Романівська громада має стати самодостатньою і мати свої доходи, які 
б забезпечили подальший розвиток. 

 
Квітка О. Олександр Ситайло очолив Малинську ОТГ / Оксана Квітка // 

Житомирщина. - 2020. - № 79 (1 груд.). - С. 5.  
 На першій сесії Малинської міської ради восьмого скликання голова 

Малинської територіальної виборчої комісії повідомила про результати 



місцевих виборів. 
 

Коруд І. "Працюємо на майбутнє" / [бесіду вів Володимир Соболь] // 
Житомирщина. - 2020. - № 66 (2 жовт.). - С. 5 : портр. - (Життя 
територіальних громад).  

 Овруцький міський голова Іван Коруд прозвітував перед громадою 
щодо проведеної роботи за 5 років перебування його на посаді.  

 
Ларін О. Всім би так, як Чижівка і Житомир / Олександр Ларін // 

Житомирщина. - 2020. - № 58 (4 верес.). - С. 4.  
 Експерти програми "ULEAD з Європою" зробили аналіз фінансового 

стану та чисельності населення об'єднаних територіальних громад.  
 

Матвійчук Ю. "Ми - на шляху розбудови й розширення" / [бесіду вів Сергій 
Бовкун] // Житомирщина. - 2020. - № 69 (13 жовт.). - С. 4 : портр. - (Життя 

територіальних громад).  
 Станишівська об'єднана територіальна громада (Житомирський район) 

є найбільш успішною за фінансовими показниками, стверджує 
Станишівський сільський голова Юрій Матвійчук. 
 

Олійник А. "Зроблене - надійний фундамент нашого розвитку" / [бесіду вів 
Володимир Степовий] // Житомирщина. - 2020. - № 68 (9 жовт.). - С. 4 : 

портр. - (Життя територіальних громад).  
 Квітнева об'єднана територіальна громада (Попільнянський район) що 

налічує дев'ять населених пунктів, сьогодні активно розбудовується.  
 

Тимошенко М. Покликаний ідеєю соціальної справедливості / [бесіду вела 
Іраїда Голованова] // Житомирщина. - 2020. - № 53 (14 серп.). - С. 4 : фот. - 

(Наші інтерв'ю).  
 Миколо Тимошенко розповідає про основні напрямки розвитку 

Гладковицької громади в Олевському районі. 
 
Хоменко Н. "Плюс" ще одна громада / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 

2020. - № 43 (10 лип.). - С. 1.  
 Швайківська сільська ОТГ – це п'ята громада Бердичівського району, 

яка стала членом Асоціації міст України. 
 

 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ 

 
Бовкун С. І дитячий санаторій ліквідовано, і дорослий збираються 

продати...: ХХХІ сесія облради проходила в незвичних умовах / Сергій 
Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 41 (3 лип.). - С. 2-3 : фот.  

 ХХХІ сесія облради проходила в умовах карантину, де розглядалось 



110 питань порядку денного, серед яких було порушене питання ліквідації 
санаторію "Лісовий берег" (с. Іванівка Житомирського району) та 

реабілітаційного центру "Полісся" (Житомир, Корбутівка). 
 
Бовкун С. "Прощальна гастроль": відбулась остання сесія Житомирської 

облради 7-го скликання / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 69 (13 
жовт.). - С. 2-3 : фот.  

 Відбулась 32 остання сесія для депутатів Житомирської обласної ради 
7-го скликання, на розгляд якої було винесено майже 70 питань, частина яких 

стосувалась бюджету та кадрових перестановок. 
 

Бунечко В. "Наша мета - успішна, сучасна, європейська Житомирщина" / 
[бесіду вів Сергій Бовкун] // Житомирщина. - 2020. - № 61 (15 верес.). - С. 3 : 

портр.  
 В Житомирській облдержадміністрації відбулась презентація стратегії 

розвитку Житомирської області на 2020 -2027 роки. 
 

Гай В. Є поліцейська станція і в Білокоровичах / Віра Гай // Житомирщина. - 
2020. - № 46 (21 лип.). - С. 3 : фот.  
 У Білокоровичах Олевського району відбулось урочисте відкриття 

першого на Олевщині та одного з кращих по облаштуванню поліцейських 
офісів. 

 
Гай В. Поліцейська станція – відтепер і в Словечному / Віра Гай // 

Житомирщина. - 2020. - № 44 (14 лип.). - С. 3 : фот.  
 У с. Словечному Овруцького району розпочала роботу двадцять перша 

в області поліцейська станція, адже територія обслуговування місцевих 
дільничих – одна з найбільших в Україні, протяжністю до 100 кілометрів. 

 
Інформація про виконання бюджету Богунського району м. Житомира 

за І півріччя 2020 року // Житомирщина. - 2020. - № 56 (28 серп.). - С. 3.  
 По видатках бюджет Богунського району за І квартал 2020 року 
виконано на 88,4% до планових показників, всі кошти використовувались за 

цільовим призначенням. 
 

Інформація про виконання бюджету Корольовського району м. 
Житомира за І півріччя 2020 року // Житомирщина. - 2020. - № 56 (28 

серп.). - С. 3.  
 За І півріччя 2020 року проведено фінансування затверджених 

районною радою видатків, які упродовж звітного періоду використовувались 
за цільовим призначенням. 

 
Інформація про виконання обласного бюджету за підсумками 9 місяців 

2020 року // Житомирщина. - 2020. - № 79 (1 груд.). - С. 3.  
 Департаментом фінансів Житомирської облдержадміністрації надана 



інформація щодо виконання обласного бюджету за січень-вересень 2020 
року. 

 
Кравчук М. Житомирська обласна рада прийняла бюджет області на 2021 
рік / Марія Кравчук // 20 хвилин. - 2020. - № 39 (30 груд.). - С. 5.  

 24 грудня 2020 року відбулась друга бюджетна сесія Житомирської 
облради 8 скликання щодо затвердження обласного бюджету на 2021 рік.  

 
Мороз Р.  У Житомирській області 25 жовтня вибори пройдуть за новим 

територіальним розподілом / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 16 (22 
лип.). - С. 9 : мапи.  

 25 жовтня 2020 року проходитимуть вибори в Житомирській області 
відповідно до нового територіального розподілу. Таким чином, вибори 

депутатів райрад ліквідованих районів більше проводитись не будуть. 
 

Наумова В. "Ми вже позбулися нелегального видобутку бурштину, 
позбудемося і лісового браконьєрства", - голова Житомирської ОДА 

прозвітував про рік роботи / Валерія Наумова, Руслан Мороз // 20 хвилин. - 
2020. - № 18 (5 лип.). - С. 10 : портр.  
 31 липня 2020 року у міському концертному залі "Ракушка" в парку 

культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна відбулась пресконференція голови 
Житомирської ОДА Віталія Бунечка, яка була присвячена першій річниці 

його перебування на посаді. 
 

Сокальська Ю. Кілька питань і два звернення підтримали житомирські 
депутати / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2020. - № 47 (24 лип.). - С. 2.  

 21 липня 2020 року відбулась 69-та (позачергова) сесія Житомирської 
міської ради. На розгляд депутатів були представлені питання, що 

стосуються сфери соціального захисту. 
 

Сокальська Ю. Півтора тижня - і знову сесія / Юлія Сокальська // 
Житомирщина. - 2020. - № 50 (4 серп.). - С. 2.  
 30 липня 2020 року відбулась 70-та сесія Житомирської міської ради, 

де розглядалось питання стихійної торгівлі на асфальті в умовах карантину.  
 

Хоменко Н. Про довгобуди, "схематози" та нових інвесторів йшлося під час 
звіту голови облдержадміністрації  / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 

2020. - № 51 (7 серп.). - С. 2 : фот.  
 Відбулася звітна прес-конференція голови облдержадміністрації 

Віталія Бунечка, де він розповів про свою діяльність за час перебування на 
посаді. 

 
Цимбалюк С. Житомирській виконком затвердив напрями спортивного 

розвитку міста на найближчі п'ять років / Світлана Цимбалюк // 20 хвилин. - 
2020. - № 38 (23 груд.). - С. 20 : фот.  



 16 грудня 2020 року під час засідання виконавчого комітету 
Житомирської міської ради було затверджено цільову програму на 2021-2024 

роки в галузі фізичної культури та спорту. 
 
 

РЕЛІГІЯ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКВИ 
 
Александров І. В. Єпископ Полонський - ревнитель православної церкви на 
Волині / І. В. Александров, І. А. Кучерук, Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - 

№ 14 (8 лип.). - С. 13 : портр. - (Наше минуле).  
 Репресований релігійний діяч єпископ Полонський (Руберовський 

Михайло Іванович) працював на Житомирщині та боровся проти розділення 
Волинської єпархії. 

 
Александров І. В. Його пам'ятає вся Волинь - Іван Васильович Успенський / 

Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 15 (15 лип.). - С. 19 : портр.  
 Владика Фадей (в миру Успенський Іван Васильович), заарештований 

та страчений в 1937 році, був відомою в Житомирі особою та користувався 
великим авторитетом серед населення. 

 
Александров І. В. Реабілітовані історією - Волинський архієрей-мученик / І. 
В. Александров, М. Ю. Костриця, Є. Р. Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 13 

(1 лип.). - С. 16 : портр. - (Постаті).  
 Репресований в 1937 році Архієпископ Аверкій (Полікарп Петрович 

Кедров) залишив вагомий внесок в культурну спадщину Житомирщини та 
збереження єдиної Волинської єпархії. 

 
Александров І. В. Реабілітовані історією: священномученик Аркадій 

(Остальський) / І. В. Александров, Є. Р. Тіміряєв, І. А. Кучерук // 20 хвилин. - 
2020. - № 28 (14 жовт.). - С. 18 : портр. - (Наше минуле).  

 Аркадій Йосипович Остальський, відомий і шанований релігійний діяч 
на Житомирщині, був заарештований за звинуваченням у контрреволюційній 

агітації та розстріляний в 1937 році. Реабілітований в 1989 році, а в 2000 році 
канонізований православною церквою. 

 
Бовкун С. Рятівникові храму – орден / Сергій Бовкун ; фот. Руслан Мороз // 
Житомирщина. - 2020. - № 85 (22 груд.). - С. 6 : фот. кольор.  

 Хрестовоздвиженський собор на Замковій горі в Житомирі був 
врятований завдяки почесному громадянину Житомира Володимиру 

Нікуліну, якому митрополит Житомирський і Новоград-Волинський 
Никодим на знак подяки за порятунок храму вручив високу церковну 

відзнаку – орден Ярослава Мудрого. 
 

Козаченко А.  Козацька могила та унікальна церква поряд з Житомиром / 



Андрій Козаченко // 20 хвилин. - 2020. - № 13 (1 лип.). - С. 19 : фот. - (Наше 
минуле).  

 Перлиною села Троковичі Житомирського району є унікальна 
дерев'яна дев'ятибанна Свято-Троїцька церква, біля якої розташована 
козацька могила. 

 
Литвиненко Г. Унікальні фрески Йозефа Прахтеля / Галина Литвиненко // 

Эхо. - 2020. - № 37 (10-16 верес.). - С. 20 : фот. - (Скарби потрібно берегти).  
 В приміщенні церкви в с. Іванків Андрушівського району збереглись 

фрески, намальовані талановитим художником Йозефом Прахтелем. 
 

Мороз Р. Козацький хрест передадуть на зберігання до краєзнавчого музею / 
Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). - С. 2 : фот. - (Місто).  

 19 серпня 2020 року виконком Житомирської міської ради погодив 
передачу козацького хреста на баланс Житомирського обласного 

краєзнавчого музею. 
 

Степовий В. Свято-Димитрівська церква у Гришківцях / Володимир 
Степовий // Житомирщина. - 2020. - № 73 (27 жовт.). - С. 9 : фот. - (Край 
рідний).  

 Свято-Димитрівську церкву, яка була побудована в 1913 році, 
повернули релігійній громаді с. Гришківці Бердичівського району.  

 
 

НАУКА І ОСВІТА 
 

Бовкун С. Керівнику коледжу - найвищу відзнаку області / Сергій Бовкун // 
Житомирщина. - 2020. - № 77 (20 лист.). - С. 2.  

 Директор фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну 
Поліського національного університету Владислав Ксюковський був 

удостоєний відзнаки "Честь і слава Житомирщини". 
 

Весельський М. "Прагну створити умови для зміни свідомості земляків": 
про роль особистості в історії одного села / [бесіду вів Сергій Бовкун] // 

Житомирщина. - 2020. - № 64 (25 верес.). - С. 1-6 : портр.  
 Відкриття оновленого навчального закладу - Біотехнологічного ліцею 
Радовель - ознаменувало перехід до сучасного та більш якісного навчання 

дітей в Олевському районі. 
 

Голованова І. Справжній освітянський лідер / Іраїда Голованова // 
Житомирщина. - 2020. - № 52 (11 серп.). - С. 5 : фот. - (Гордість Поліського 

краю).  
 Григорій Сташенко працює 38 років в освіті, з яких 22 роки очолює 

освітню галузь в Черняхівському районі, зробивши її зразковою не тільки в 



області, але й в Україні. 
 

Горицвіт Р. "Золотий" успіх ліцею / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2020. - 
№ 54 (18 серп.). - С. 12.  
 Педагоги Житомирського обласного ліцею провели "круглий стіл" у 

рамках виставки "Сучасні заклади освіти". 
 

Градовський П. Наше училище - флагман професійної освіти Житомирщини 
/ Петро Градовський // Житомирщина. - 2020. - № 61 (15 верес.). - С. 9 : фот. -  

(Освіта).  
 Директор ДНЗ "Житомирське ВПТУ" Петро Градовський розповідає 

про навчання у своєму закладі та умови вступу. 
 

Державні нагороди - освітянам // Житомирщина. - 2020. - № 68 (9 жовт.). - 
С. 2.  

 З нагоди Дня працівників освіти Президент України відзначив 
державними нагородами та почесними званнями групу працівників 

освітянської галузі Житомирщини. 
 
Євдокимов В. Університет - це величезне господарство, а академмістечко - 

мінімодель міста / [бесіду вела Катерина Говоруцька] // Субота. - 2020. - № 
35 (26 серп.). - С. 3 : портр.  

 Ректор університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов 
розповідає про діяльність закладу освіти. 

 
Ковалик В. Шкільне життя, сповнене творчих успіхів і спортивних перемог / 

Валентина Ковалик // Житомирщина. - 2020. - № 73 (27 жовт.). - С. 7 : фот. 
кольор.  

 Викладачі Березівської спеціальної школи допомагають вихованцям 
досягати успіху у спортивних та творчих змаганнях. 

 
Космічний моніторинг Землі стає предметом не тільки вивчення, а й 
навчання // Житомирщина. - 2020. - № 46 (21 лип.). - С. 5. - (Вісті з вузів).  

 Поліський національний університет розпочинає навчання студентів за 
унікальною освітньою програмою "Космічний моніторинг Землі".  

 
Ксюковський В. Епоха досвіду, традицій і зростання: 26 вересня 2020 року 

відокремленому структурному підрозділу "Фаховий коледж будівництва, 
архітектури та дизайну Поліського національного університету" 

виповнюється 75 років / Владислав Ксюковський // Житомирщина. - 2020. - 
№ 64 (25 верес.). - С. 5 : фот.  

 Сьогодні Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну 
Поліського національного університету є єдиним навчальним закладом на 

Житомирщині, який готує керівників середньої ланки будівництва: техніків-
будівельників, техніків-опорядників та техніків з архітектурного 



проектування. 
 

Ксюковський В. Кузня будівельних кадрів / [бесіду вів Сергій Бовкун] // 
Житомирщина. - 2020. - № 42 (7 лип.). - С. 2 : портр.  
 Фаховий коледж нині - це єдиний вищий навчальний заклад на 

Житомирщині, який готує молодших бакалаврів-будівельників. 
 

Маркова Г. Житомирський студент отримуватиме стипендію імені Героїв 
Небесної Сотні / Галина Маркова // 20 хвилин. - 2020. - № 20 (19 серп.). - С. 

3.  
 Студенту ІІІ курсу Житомирського агротехнічного коледжу 

Владиславу Кривобочеку з відділення "Агроінженерія" призначено іменну 
академічну стипендію імені героя Небесної Сотні Дмитра Пагора.  

 
Сокальська Ю. Відзнаки - житомирським освітянам / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 5.  
 У столиці відбулась ХІ Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти", 

в якій взяли участь житомиряни. 
 
Сокальська Ю. Посвята в новому ліцеї / Юлія Сокальська // Житомирщина. 

- 2020. - № 65 (29 верес.). - С. 1.  
 В Новоград-Волинському відбулись урочистості з нагоди відкриття 

нового навчального закладу - ліцею із посиленою військово-фізичною 
підготовкою Житомирської обласної ради. 

 
Сокальська Ю. Почесна відзнака – педагогу / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2020. - № 70 (16 жовт.). - С. 4.  
 Відзнакою "За заслуги перед містом Житомиром" ІІІ ступеня 

нагороджено директора Житомирського вищого професійного 
технологічного училища Петра Градовського. 

 
Степовий В. Житомирські школи - у рейтингу найкращих / Володимир 
Степовий // Житомирщина. - 2020. - № 71 (20 жовт.). - С. 5. - (Приємна 

новина).  
 Житомирській міській ліцей при державному університеті 

"Житомирська політехніка" та Житомирська гуманітарна гімназія № 1, за 
підсумками зовнішнього незалежного оцінювання, потрапили до рейтингу 

200 загальноосвітніх шкіл України. 
 

Тимошенко М. Житомирський агротехнічний коледж - заклад вищої освіти / 
[бесіду вела Галина Ейсмонт] // Житомирщина. - 2020. - № 51 (7 серп.). - С. 4 

: фот.  
 Директор Житомирського агротехнічного коледжу Микола Тимошенко 

розповідає про навчальний процес та правила цьогорічного прийому. 
 



Хоменко Н. Мріє, надихає, змінює / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 
2020. - № 61 (15 верес.). - С. 1,2 : портр. - (Гордість Поліського краю).  

 Вчитель інформатики ЗОШ № 17 Микола Тарасюк - єдиний в області - 
потрапив до десятки кращих вчителів. 
 

 

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ 
 
Бовкун С. "Олесю" знімали під Житомиром: до 150-ліття Олександра 
Купріна / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 59 (8 верес.). - С. 6 : 
фот. - (Край рідний).  

 В с. Тригір'я Житомирського району знімався фільм за мотивами 
повісті О. Купріна "Олеся". 

 
В Андрушівці буде відкрито пам'тник художнику Миколі Максименку // 

20 хвилин. - 2020. - № 20 (19 серп.). - С. 20 : портр. - (Культура).  
 До дня Незалежності, 23 серпня 2020 року, в Андрушівці було 

урочисто відкрито перший на Житомирщині пам'ятник художнику Миколі 
Максименку. 

 
Гай В. Ліцей "одягнувся" у дев'ятиметровий мурал / Віра Гай // 

Житомирщина. - 2020. - № 77 (20 лист.). - С. 7 : фот. кольор.  
 Завдяки зусиллям двох талановитих художниць із Житомира - 
Анастасії Атаманенко та Анастасії Сладковської - на стінах ліцею в смт Нова 

Борова Хорошівського району з'явився 9-метровий мурал. 
 

Гай В. "Музика - це розум, втілений у прекрасних звуках" / Віра Гай // 
Житомирщина. - 2020. - № 70 (16 жовт.). - С. 7 : фот. кольор. - (Сучасниця).  

 Викладач класу скрипки Малинської дитячої школи мистецтв Оксана 
Новицька приділяє багато часу вдосконаленню своїх професійних навичок.  

 
Гай В. Почесні звання - діячам культури / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - 

№ 78 (27 лист.). - С. 2.  
 Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні звання 

трьом житомирянам "За значний особистий внесок у розвиток національної 
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну 

майстерність" з нагоди професійного свята - Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народного мистецтва. 
 

Гай В. Співучий посол доброї волі / Віра  Гай // Житомирщина. - 2020. - № 59 
(8 верес.). - С. 7 : портр. - (Сучасниця).  

 Випускниця Житомирського музичного училища ім. В. С. Косенка, 
солістка Токійської опери "Фудзівара", посол доброї волі Оксана Степанюк 

тривалий час працює в Токіо. 



 
Галиненко І. На марках - Лукаш і Мавка / Іванна Галиненко // 

Житомирщина. - 2020. - № 51 (7 серп.). - С. 6.  
 На марках, створених до 150-річчя з дня народження Лесі Українки, 
використані малюнки художниці Софії Караффи-Корбут "Русалка й Куць" та 

"Лукаш і Мавка". 
 

Левицька В. "Потокове малювання - чудовий інструмент, який допоможе 
розкрити потенціал" / [бесіду вела Світлана Цимбалюк] // 20 хвилин. - 2020. - 

№ 33 (15 лист.). - С. 15 : фот. кольор. - (Інтерв'ю).  
 Потокове малювання, як стверджує житомирська художниця Вероніка 

Левицька, допомагає вирішити проблеми та розкрити свій потенціал.  
 

Лобачова Л. Брусилівські чарівниці / Людмила Лобачова // Житомирщина. - 
2020. - № 61 (15 верес.). - С. 7 : фот. кольор.  

 Вокальний народний жіночий ансамбль "Чарівниця" Брусилівського 
селиищного будинку культури – справжня окраса кожного свята в районі. 

 
Лобачова Л. "Верхівнянська муза" Бальзака / Людмила Лобачова // 
Житомирщина. - 2020. - № 63 (22 верес.). - С. 6 : фот. кольор.  

 У рамках співпраці України та Франції  вперше в Житомирі пройшла 
літературно-мистецька панорама "Верхівнянська муза", яка є складовою 

проекту "Бальзак-Fest". 
 

Лобачова Л. "Мистецтво перевтілення" / Людмила Лобачова // 
Житомирщина. - 2020. - № 46 (21 лип.). - С. 7 : фот. кольор. - (Сучасниця).  

 В Житомирській центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка 
відкрилась перша персональна виставка Зої Гаврилюк, де представлені 

фотографії жінок, які набули іншого вигляду завдяки мистецтву макіяжу, 
фейс та боді-арту. 

 
Лук'яненко О. Кіносеанс на свіжому повітрі / Оксана Лук'яненко // 
Житомирщина. - 2020. - № 46 (21 лип.). - С. 12 : фот. кольор.  

 Майже півтисячі мешканців Новоград-Волинського відвідали 
безкоштовний кіносеанс під відкритим небом, організований управлінням у 

справах сім'ї, молоді та спорту міської ради і міським молодіжним центром.  
 

Мороз Р. Її любив Пушкін. До дня народження великого поета / Руслан 
Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 13 (1 лип.). - С. 12 : фот. - (Історія).  

 Щороку 6 червня біля пам'ятника О. С. Пушкіна в м. Житомир 
збираються прихильники його творчості, але мало хто знає, що в с. Деражня 

Новоград-Волинського району жила муза поета - Анна Оленіна. 
 

Мороз Р. Житомирський академічний театр ляльок відкрив новий сезон 
прем'єрою! / Руслан Мороз, Марія Кравчук // 20 хвилин. - 2020. - № 23 (9 



верес.). - С. 15 : фот. кольор. - (Культура).  
 Житомирській ляльковий театр відкрив свій 85 театральний сезон 

новою виставою "Легенда про Житомир". 
 
Мороз Р. У Житомирі завершився VI міжнародний фестиваль мистецтв 

"Пісенний Спас - 2020" / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 21 (26 серп.). 
- С. 15 : фот. кольор. - (Культура).  

 Протягом 17-19 серпня 2020 року у Житомирському телецентрі 
відбувалася незвичайна подія – телеглядачі мали змогу насолоджуватися 

виступами музикантів і співаків у межах фестивалю "Пісенний спас". 
 

Мороз Р. У Житомирі проходить Міжнародний фестиваль мистецтв 
"Пісенний Спас" ім. Володимира Шинкарука / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 

2020. - № 20 (19 серп.). - С. 4.  
 На сцені Житомирського телецентру проходив Міжнародний 

фестиваль мистецтв "Пісенний Спас" ім. Володимира Шинкарука – 2020, 
засновницею якого є Ірина Шинкарук. 

 
Мороз Р. Платівка із Житомира. До 12 серпня - Дня вінілових платівок / 
Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 19 (12 серп.). - С. 19 : фот. - 

(Культура).  
 Вінілові платівки, які презентували в м. Житомир, були частиною 

життя молоді 60-х,-70-х років минулого століття, але з появою лазерних 
компакт-дисків відійшли в тінь. 

 
Світла Г. Творити добро - традиція "Житомир TENa" / Ганна Світла // 

Житомирщина. - 2020. - № 79 (1 груд.). - С. 7.  
 В Житомирі відбувся ІІІ літературний конкурс "Житомир TEN", що за 

три роки вже став літературною традицією міста. 
 

Сокальська Ю. "Чарівниці" підкорили "Музичну хвилю" / Юлія Сокальська  
// Житомирщина. - 2020. - № 67 (6 жовт.). - С. 12.  
 П'ятеро учасників колективу "Чарівниця" з села Покровського 

Олевського району взяли участь у Міжнародному фольклорному фестивалі 
"Музична хвиля", що проходив у Болгарії. 

 
Сокальська Ю. "Шахове королівство" просто неба / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2020. - № 81 (8 груд.). - С. 12 : фот. кольор.  
 У Новограді-Волинському в рамках бюджету участі реалізували проект 

"Шахове королівство" та відповідно облаштували зону відпочинку в 
міському парку. 

 
Степовий В. "Бовсунівські бабусі" - володарі гран-прі / Володимир Степовий 

// Житомирщина. - 2020. - № 77 (20 лист.). - С. 7.  
 Народний аматорський фольклорний колектив "Бовсунівські бабусі" 



(Лугинський район) отримав гран-прі IV Міжнародного фестивалю-конкурсу 
"Cossack art Афіни" (Греція). 

 
Турко І. Микола Климович отримав звання "Народний художник України"  / 
Іван Турко // 20 хвилин. - 2020. - № 13 (1 лип.). - С. 4 : портр. - (Події).  

 Знаменитому майстру з Житомирщини Миколі Климовичу, який є 
засновником та директором "Зразкового художнього колективу" Овруцької 

Малої академії народних мистецтв і ремесел, присвоєно звання "Народний 
художник України". 

 
Шоу-театр "КЛЕМ" виграв 1-ше місце на Всеукраїнському різдвяному 

конкурсі у м. Києві // 20 хвилин. - 2020. - № 39 (30 груд.). - С. 10.  
 Шоу-театр "КЛЕМ" Житомирського центру творчості дітей і молоді 

став лауреатом 1 премії Всеукраїнського багатожанрового конкурсу мистецтв 
"Новорічно-різдвяні барви", що проходив у м. Києві в грудні 2020 року.  

 
Янкова С. "На скрапбукінг "захворіла" шість років тому" / [бесіду вів Богдан 

Лісовський] // Житомирщина. - 2020. - № 50 (4 серп.). - С. 7 : фот. кольор. - 
(Захоплення).  
 Заступник директора з навчально-виховної роботи Малинської ЗОШ № 

21 Світлана Янкова захоплюється доволі незвичним і трудомістким заняттям 
– скрапбукінгом, мистецтвом виготовлення листівок. 

 
Яроцька М. "Якщо ти щось хочеш - просто береш і робиш": фотографиня 

Марта Яроцька про першу персональну виставку в Житомирі / [бесіду вела 
Валерія Наумова] // 20 хвилин. - 2020. - № 17 (29 лип.). - С. 14 : фот. - 

(Інтерв'ю).  
 В Житомирі, в Місцевому Навколокультурному Просторі, відкрилась 

персональна виставка художньої фотографії Марти Яроцької під 
назвою"Untiled.jpg". 

 
 

МУЗЕЇ ТА БІБЛІОТЕКИ 
 

Баздирєва Л.  "Прагнемо подружити молодь з книгою" / [бесіду вів 
Володимир Соболь] // Житомирщина. - 2020. - № 44 (14 лип.). - С. 7 : портр. - 
(Сучасниця).  

 Людмила Баздирєва - завідувачка відділу читальних зал Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки розповідає про роботу відділу. 

 
Бовкун С. "Мама" бердичівського музею / С. Бовкун // Житомирщина. - 

2020. - № 69 (13 жовт.). - С. 8 : портр.  
 У Бердичеві вшанували пам'ять Онисії Степанівни Блажкун, з ім'ям 

якої пов'язаний розвиток музейної справи у місті та відкрили присвячену їй 



постійно діючу експозицію в місцевому краєзнавчому музеї. 
 

Бовкун С. Матір вченого згадала той дім... / Сергій Бовкун // Житомирщина. 
- 2020. - № 67 (6 жовт.). - С. 9 : фот. - (Край рідний).  
 В 1970 році, завдяки житомирським ентузіастам, був відкритий музей 

С. П. Корольова, видатного вченого, основоположника практичної  
космонавтики. 

 
Бовкун С. Музей як доля: пам'яті Лариси Грузської  / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2020. - № 41 (3 лип.). - С. 9 : портр.  
 На 67 році життя перестало битися серце Лариси Петрівни Грузської - 

директора Житомирського обласного краєзнавчого  музею. 
 

Бовкун С. Наш край у 1889 році - погляд Лаутерекена: вперше за 130 літ 
представлено унікальні малюнки французького мандрівника / Сергій Бовкун 

// Житомирщина. - 2020. - № 77 (20 лист.). - С. 7 : фот.  
 Справжньою сенсацією можна назвати виставку художника Карла 

Сестеро де Лаутерекена в Житомирському краєзнавчому музеї. 
 
Галиненко І. Про історію рідного краю / Іванна Галиненко // Житомирщина. 

- 2020. - № 63 (22 верес.). - С. 1.  
 До збирання раритетних речей та історичних докуметів в нещодавно 

створений краєзнавчий музей в смт Попільня, долучилися всі населені 
пункти Попільнянської громади. 

 
Дячук І. Музей космонавтики: минуле, сучасне, майбутнє / [бесіду вів 

Володимир Соболь] // Житомирщина. - 2020. - № 49 (31 лип.). - С. 1,6 : фот. 
кольор.  

 Житомирський музей космонавтики ім. С. П. Корольова відзначив 50-
річчя з дня відкриття. Про особливості створення "космічної перлини", її 

сьогодення та плани на майбутнє розповіла директор музею Ірина Дячук.  
 
Ларін О. Дарунок музею від президента / Олександр Ларін // Житомирщина. 

- 2020. - № 61 (15 верес.). - С. 1.  
 Президент України підписав Указ про присвоєння Житомирському 

музею космонавтики ім. С. П. Корольова звання національного.  
 

Мороз Р. У Кмитівському музеї образотворчого мистецтва почався другий 
етап реставрації / Руслан Мороз // 20 хвилин. - 2020. - № 29 (21 жовт.). - С. 17 

: фот.  
 У Кмитівському музеї образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука 

(Коростишівський район) стартував другий етап реставрації картин.  
 

Наумова В. У Житомирі презентували унікальний скарб - 32 срібні монети 
часів України-Русі / Валерія Наумова // 20 хвилин. - 2020. - № 23 (9 верес.). - 



С. 4 : фот.  
 Срібні монети часів України-Русі, випадково знайдені в смт Городниця 

Новоград-Волинського району, вперше презентували в Житомирському 
обласному краєзнавчому музеї. 
 

Нікулін В. Ф.  Житомирський музей космонавтики ім. С. П. Корольова: 
деякі факти створення та проблеми сьогодення: ч. 1 / В. Ф. Нікулін, Є. Р. 

Тіміряєв // 20 хвилин. - 2020. - № 26 (30 верес.). - С. 10 (почат.) : фот. кольор. 
; № 27 (7 жовт.). - С. 15 (закінч.).  

 Після смерті С. П. Корольова, видатного вченого та конструктора в 
галузі ракетобудування, ентузіасти м. Житомира доклали багато зусиль для 

створення музею космонавтики та меморіального будинку-музею академіка. 
 

Соболь В. Ювілей відзначили з надією / Володимир Соболь // 
Житомирщина. - 2020. - № 51 (7 серп.). - С. 6 : фот. кольор.  

 У Житомирі з урахуванням карантинних обмежень відзначили 50-річчя 
відкриття в місті Житомир Музею космонавтики ім. С. П. Корольова. 

 
Сокальська Ю. Бібліотека під відкритим небом / Юлія Сокальська // 
Житомирщина. - 2020. - № 50 (4 серп.). - С. 9 : фот.    

 Фахівцями КЗ "Централізована бібліотечна мережа Житомирської 
міської ради реалізується проект "Літня бібліотека" задля популяризації 

книги і читання, змістовного і пізнавального дозвілля. 
 

Степовий В. Дитинство в долонях захисників / Володимир Степовий // 
Житомирщина. - 2020. - № 51 (7 серп.). - С. 12.  

 В Житомирі відбулась церемонія нагородження Всеукраїнського 
конкурсу творчих робіт, започаткованого Житомирським військовим 

інститутом ім. С. П. Корольова та мережею бібліотек "ЛІТера".  
 

Степовий В. Музею космонавтики – статус національного / Володимир 
Степовий // Житомирщина - 2020. - № 55 (21 серп.). - С. 10.  
 На засіданні урядового комітету міністерства культури та 

інформаційної політики підтримана ініціатива місцевої влади щодо надання 
музею космонавтики ім. С. П. Корольова в м. Житомирі статусу 

національного. 
 

Хоменко Н. Бортництво: відродження давнього промислу / Наталія Хоменко 
Хоменко // Житомирщина. - 2020. - № 57 (1 верес.). - С. 3 : фот.  

 В Олевському народному краєзнавчому музеї та Житомирському 
краєзнавчому музеї буде представлена віртуальна виставка предметів 

давнього промислу – бортництва. 
 

 



 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МІСЦЕВІ ПИСЬМЕННИКИ 
 
Бовкун С. Житомирські адреси Саші Чорного / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2020. - № 73 (27 жовт.). - С. 9 : фот. - (Край рідний).  
 Саша Чорний (Олександр Глікберг) залишив по собі поетично-іронічні 

рядки про Житомир, де перебував у період з 1898 по 1904 рік.  
 

Бовкун С. І Маргарита - наша, і Тальберг, і Ларіосик: 10 цікавих фактів про 
Михайла Булгакова і Житомир / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 

46 (21 лип.). - С. 11 : портр.  
 Житття Булгакова М. О. та його твори мають зв'язок з нашим краєм. 
 

Бовкун О. Короленко - з любов'ю до дітей: до 167-річчя з дня народження 
письменника-земляка / Оксана Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 48 (28 

лип.). - С. 9 : фот.  
 Володимир Короленко своїми творами привертав увагу до проблем, з 

якими стикаються найбільш незахищені – діти. Темі захисту дітей він 
присвятив чимало публіцистики. 

 
Бовкун С. "Хороший честный город": Бердичів у творчості Василя 

Гроссмана / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - № 82 (11 груд.). - С. 7 : 
фот. кольор.  

 Письменник Василь Гроссман, уродженець Бердичева, не залишив поза 
увагою в своїй творчості єврейське колоритне містечко. 
 

Галата О. На конференцію з'їхалися нащадки родини Рильських / Олена 
Галата // Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 12.  

 Всеукраїнська конференція, приурочена до 125 річчя від дня 
народження Максима Рильського, відбулася в Житомирі. 

 
Голованова І. Ювілей з "гірчинкою" / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 

2020. - № 69 (13 жовт.). - С. 10 : фот.  
 В селі Романівка Попільнянського району пройшла конференція, де 

вшанували пам'ять нашого видатного земляка, поета Максима Тадейовича 
Рильського, а також краєзнавці висловили невдоволення діями місцевої 

влади, щодо книги про поета, яка ще не надрукована. 
 

Горицвіт Р. Знати і пам'ятати / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2020. - № 63 
(22 верес.). - С. 6. - (Край рідний).  
 В Новоград-Волинську встановлені анотаційні дошки де містяться 

відомості про Рильського М. Т. та Полянського С. І. 
 

Квітка О. Родині Косачів обіцяно гранітну книгу / Оксана Квітка // 



Житомирщина. - 2020. - № 84 (18 груд.). - С. 10.  
 На території літературно-меморіального музею Лесі Українки в 

Новограді-Волинському відкрито символічний гранітний знак про 
встановлення тут композиції – літературно-мистецької книги родини Косачів, 
присвяченої 150-й річниці народження Лесі Українки. 

 
Лобачова Л. Нові імена в когорті огієнківців / Людмила Лобачова // 

Житомирщина. - 2020. - № 54 (18 серп.). - С. 9.  
 Ювілейне 25 засідання комітету з визначення лауреатів премії Івана 

Огієнка пройшло в стінах Житомирського коледжу культури і мистецтв.  
 

Лук'яненко О. Зібралися літератори "Просто на Покрову" / Оксана 
Лук'яненко // Житомирщина. - 2020. - № 72 (23 жовт.). - С. 6.  

 Всеукраїнське літературно-мистецьке свято "Просто на Покрову", 
організоване письменником та заслуженим журналістом Віктором 

Васильчуком, відбулось у місті Коростень. 
 

Натикач Л. Сонячні гормони Людмили Крикливець / Людмила Натикач // 
Житомирщина. - 2020. - № 58 (4 верес.). - С. 11 : фот.  
 В Житомирській міській бібліотеці імені Василя Земляка відбулося 

представлення нової поетичної збірки  "В гармонії з Сонцем", відомої 
житомирської письменниці Людмили Крикливець. 

 
Шавловська А. Визначення переможців премії імені Лесі Українки / Аліна 

Шавловська // Житомирщина. - 2020. - № 47 (24 лип.). - С. 3.  
 У департаменті культури, молоді та спорту облдержадміністрації м. 

Житомира відбулось засідання журі із присудження обласної літературно-
мистецької премії імені Лесі Українки. 
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