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ОООббблллааассстттььь   ввв   цццііілллооомммууу   
 
Бовкун С. "А я віднині - гід!" / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 1 

(3 січ.). - С. 3. 
 В Житомирському обласному туристичному інформаційному центрі  

втретє організували безкоштовні курси гідів. Вони проходили на базі 
"Житомирської політехніки". Тематика стосувалася різних сфер роботи 
екскурсоводів. 

 
Бовкун С.  "У мене - 35 нащадків!": 100-річна ювілярка є "найбагатшою" 

бабусею / Сергій Бовкун ; фото Лариси Пилипко // Житомирщина. - 2020. - N 
6(24 січ.). - С. 7 : портр. 

 Меланія Козимиренко з Баранівки відсвяткувала своє 100- річчя. 
 

Вітер О. Відзначено артилеристів / Олег Вітер // Житомирщина. - 2020. - N 
1(3 січ.). - С. 9.  

 26-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа 
Дашкевича, що базується в Бердичеві, посіла перше місце серед бригад 

оперативного командування "Північ". 
 

26 женщин области удостоены звания "Мать-героиня" // Эхо. - 2020. - N 
21(21-27 трав.). - С. 2. - (Молодцы). 
 Президент України Володимир Зеленський до Дня матері присвоїв 

звання "Мати-героїня" 678 українкам, серед нагороджених 26 мешканок 



Житомирської області. 
 

Журавський Ф. М. Їм на двох - 176 років: найстарше подружжя на 
Малинщині / [інтерв'ю ред. "Малинської газети"] // Субота. - 2020. - N 16(15 
квіт.). - С. 3 : фот. 

 Подружжя Фелікса Михайловича та Ганни Йосипівни Журавських - 
найстарше у с. Бучках Малинського району. Чоловікові виповнилося 92, його 

дружині - 84 роки. 
 

Корінна Г. Службі зайнятості Житомирщини - 29 років : 18 лютого 1991 
року створена обласна служба зайнятості / Галина Корінна // Житомирщина. 

- 2020. - N 13(18 лют.). - С. 3 : портр.  
 18 лютого державній службі зайнятості в Житомирській області 

виповнилось 29 років. 
 

Лінивий В. У районки - ювілей / Василь Лінивий // Житомирщина. - 2020. - 
N 30(19 трав.). - С. 2.  

 90 років Коростишівській районній газеті. 
 
Липень О. З нагоди ювілею сумлінної трудівниці / Ольга Липень // 

Житомирщина. - 2020. - N 4(17 січ.). - С. 4 : фот. 
 Соломінська Ганна Климівна з Любара нещодавно відсвяткувала 

90-річчя. 
 

Робити добро тихо, але влучно: історія мецената Володимира Кульчицького  
// 20 хвилин. - 2020. - N 5(12 лют.). - С. 12. - (Акценти). 

 Про діяльність мецената, вченого Володимира Антоновича 
Кульчицького, рід якого походить із с. Жеребки, що на Житомирщині.  

 
Степовий В. За прикладом батька / Володимир Степовий // Житомирщина. - 

2020. - N 34(2 черв.). - С. 1 : портр. - (Сучасник). 
 Командир взводу 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя 
Костянтина Острозького Едуард Козловець воює на сході України поблизу 

Троїцького на Луганщині. 
 

Сокальська Ю. Бал задля доброї справи / Юлія Сокальська // Житомирщина. 
- 2020. - N 7(28 січ.). - С. 6 : фот. кольор.  

 У приміщенні Житомирської міської ради відбувся благодійний бал, 
присвячений підопічним Житомирського геріартричного пансіонату.  

 
Хоменко Н. "Очі Житомира" [Текст] : по той бік відеокамер "Безпечного 

міста" / Наталія Хоменко ; фот. Володимир Соболь // Житомирщина. - 2020. - 
N 12(14 лют.). - С. 6 : портр. 

 Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" 
житомирської міської ради реалізував міську програму "Безпечне місто": 



деякі публічні місця обладнані камерами відеоспостереження задля безпеки 
громадян та збереження муніципального майна. 

 
Шацьких О. "Золотий" ювілей / Олена Шацьких // Житомирщина. - 2020. - N 
7(28 січ.). - С. 2.  

 100-річний ювілей відзначила мешканка села Кирдани Овруцької ОТГ 
Надія Павлівна Мальцева. 

 
Шульга О. У фіналі міжнародного конкурсу - олевський сквер / Олег 

Шульга // Житомирщина. - 2020. - N 5(21 січ.). - С. 7 : фот. кольор.  
 Сквер, що знаходиться в центрі Олевська, на вулиці 

Свято-Миколаївській, потрапив на шпальти європейського будівельного 
журналу "Romdom". 

 
У Житомирі відзначили воїнів-інтернаціоналістів // 20 хвилин. - 2020. - N 

5(12 лют.). - С. 18. - (Актуально). 
 Про відзначення воїнів-інтернаціоналістів  Житомирщини з нагоди 

31-ої річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав. 

   

ЖЖЖиииттттттяяя   оооббб’’’єєєддднннаааннниииххх   тттееерррииитттоооррріііаааллльььннниииххх   гггрррооомммаааддд   
 
Бовкун С.  Поміж двохсот найкращих - дев'ять наших громад / Сергій 

Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 7(28 січ.). - С. 1. 
 "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" 

уклав рейтинг інституційної спроможності й сталого розвитку малих та 
середніх громад України. Серед 200 найкращих ОТГ дев'ять громад 

Житомирської області. 
 

Бовкун С.  Які сувеніри привезти з Баранівки? / Сергій Бовкун // 
Житомирщина. - 2020. - N 12(14 лют.). - С. 7. 

 У Баранівській об'єднаній територіальній громаді з'явиться офіційна 
сувенірна продукція від місцевих майстрів, про що було вирішено на зустрічі 
митців, чиновників та представників проекту "Молодіжний кластер 

органічного бізнесу Баранівської міської ОТГ". 
 

Залевська Н. Амбітні плани і буденні справи : чим живе Брониківська ОТГ? 
/ [інтерв'ю брав Сергій Бовкун] // Житомирщина. - 2020. - N 32(26 трав.). - С. 

3 : фот. - (Життя територіальних громад). 
 Бесіда з Брониківським сільським головою Надією Залевською про 

діяльність Брониківської ОТГ, зокрема, про створення індустріального парку 
на території об'єднаної територіальної громади, центром якої є село  

Романівка Новоград-Волинського району. 
 



Кабмин утвердил план децентрализации: в области останется всего 4 
района // Эхо. - 2020. - N 17(23-29 квіт.). - С. 1.  

 Згідно з новим планом об’єднання територіальних громад, в 
Житомирській області  залишаться 4 райони, центрами яких будуть 
Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський. 

 
Квітень О. На вулицях Олевська посвітлішало / Олена Квітень // 

Житомирщина. - 2020. - N 34(2 черв.). - С. 1. 
 На території Олевської ОТГ триває впровадження проекту 

"Капітальний ремонт вуличного освітлення". 
 

Лісовський Б. Промінчик надії / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2020. 
- N 16(28 лют.). - С. 3 : фот. - (Життя територіальних громад). 

 З початку лютого 2020 року всі автобусні зупинки та перехрестя однієї 
з найвіддаленіших від райцентру Морозівської сільради Малинського району 

освітлюються сонячними панелями. Ініціатива цієї корисної справи належить 
вихідцю з цих країв, депутату Малинської районної ради Сергію 

Недашківському. 
 
Онищук І. Городницькі пріоритети / [бесіду вів Сергій Бовкун] // 

Житомирщина. - 2020. - N 22(24 берез.). - С. 3 : портр. - (Життя 
територіальних громад). 

 Селище Городниця, що в Новоград-Волинському районі, створило 
об'єднану територіальну громаду одним із перших в області - у грудні 2016 

року. Про пріоритети розвитку громади розповідає селищний голова 
Городниці Новоград-Волинського району – Іван Онищук. 

 
Рак А. Іршанська ОТГ: впевнені кроки розвитку / [бесіду вів Володимир 

Соболь] // Житомирщина. - 2020. - N 20(17 берез.). - С. 3 : фот. - (Життя 
територіальних громад). 

 Бесіда з Іршанським селищним головою Анатолієм Раком про 
пріоритетні напрямки роботи Іршанської селищної ОТГ на 2020 рік.  
 

Ратушнюк А. Економія по чижівськи / [бесіду вів Сергій Бовкун] // 
Житомирщина. - 2020. - N 29(15 трав.). - С. 3 : портр. - (Життя 

територіальних громад).  
 Бесіда з сільським головою Чижівської ОТГ Аркадієм Ратушнюком. 

 
Тетерський В. "Спільна мета - зробити рідну Радомишльщину 

процвітаючим краєм" / бесіду вів Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2020. 
- N 12(14 лют.). - С. 3 : портр. 

 В. Р. Тетерський очолює одну з найуспішніших громад – 
Радомишльську ОТГ, що утворена шляхом приєднання до міської ради ще 

15-ти сільських громад у 2017 році. 
 



Шкуратівський В. Ефективність моделі ОТГ залежить від її лідера та його 
команди / [інтерв'ю вела Наталія Хоменко] // Житомирщина. - 2020. - N 2(10 

січ.). - С. 3 : портр. - (Життя територіальних громад). 
 Інтерв'ю із заступником Брусилівського селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади Брусилівської ОТГ Віктором 

Шкуратівським. 

   

ВВВииидддааатттнннііі   дддіііяяячччііі   оооббблллааассстттііі...   УУУррроооддджжжееенннцццііі   оооббблллааассстттііі   
 
Александров І. Чарівні звуки гітари Соколовського / Ігор Александров // 20 

хвилин. - 2020. - N 2(22 січ.). - С. 14. - (Події). 
 Про видатного гітариста і композитора Марка Даниловича 

Соколовського, життя і творчість якого пов'язані з Житомирщиною 
 

Жидких С. Промінь із темряви / [бесіду вів Володимир Васильчук] // 
Житомирщина. - 2020. - N 20(17 берез.). - С. 1, 5 : портр. - (Гордість 

Поліського краю). 
 Інтерв'ю з директором підприємства об'єднання громадян 
"Коростенське УВП УТОС" Степаном Степановичем Жидких. В 2020 році 

йому присвоєно звання "Почесний громадянин міста Коростеня". 
 

Сокальська Ю.  На честь Головного конструктора / Юлія Сокальська // 
Житомирщина. - 2020. - N 5(21 січ.). - С. 7 : фот. кольор.  

      12 січня у Житомирі відзначили 113-ту річницю від дня народження 
видатного конструктора ракетно-космічної техніки Сергія Корольова. Було 

підписано угоду про створення регіонального інноваційно-космічного 
кластеру "Полісся". 

   

АААрррхххеееооолллооогггіііяяя   
 

Петраускас А. Археолог Андрей Петраускас: "Центральная находка, которая 
может претендовать на роль реликвии Житомира, - это эмалевая 

медальон-иконка, на которой изображен Христос в отрочестве" / [интервью 
брал Богдан Луценко] // Субота. - 2020. - N 21(20 трав.). - С. 4 : фот. 
 Інтерв’ю з начальником Житомирської археологічної експедиції 

Андрієм Петраускасом. 
 

Тарабукін О. Пригоди археологів у Звягелі / [бесіду вів Володимир 
Степовий] // Житомирщина. - 2020. - N 7(28 січ.). - С. 10. 

 Археологічні розкопки археологів в м. Новограді-Волинському.  
 

 



ІІІссстттоооррріііяяя 

 

Бовкун С.  Денишівський "літопис" : видано унікальну книгу з історії 
відомого села / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 19(13 берез.). - С. 

6 : фот. кольор. - (Край рідний). 
 

Гарбуза І. Декабристи у Житомирі / Ігор Гарбуза // 20 хвилин. - 2020. - N 
9(11 берез.). - С. 18 : портр. - (Екскурс у минуле). 

 У Житомирі площу на Мальованці назвали площею Декабристів, бо 
діяльність декабристів була тісно пов'язана з Житомиром, із селами та 

містами Житомирської області. Йдеться також про одного із засновників 
Товариства об'єднаних слов'ян Люблінського Юліана Казимировича, який 
народився в м. Новограді-Волинському та про декабриста Борисова Петра 

Івановича. 
 

Голованова І. Пам'ятати, шанувати, наслідувати: 22 червня в Україні 
відзначили день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни / Іраїда 

Голованов // Житомирщина. - 2020. - N 39(23 черв.). - С. 6 : фот. кольор. 
 В Черняхівський гімназії ім. Івана Саєнка вже 20 років проводиться 

напередодні Дня Перемоги "Похід скорботи" – акція вшанування полеглих у 
боях. 

 
Голованова І. Пам'яті визволителів Житомира / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2020. - N 2(10 січ.). - С. 2. 
 Напередодні 76-ої річниці визволення Житомира від нацистів 
ветеранська громадськість міста зібралася на акцію вшанування визволителів 

на майдані Перемоги, біля пам'ятника-танка, що одним із перших у 
новорічну ніч 1944 року увірвався в Житомир. 

 
Грищенко М. Нашій родині є ким пишатися / Микола Грищенко // 

Житомирщина. - 2020. - N 28(8 трав.). - С. 9. - (До 75-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні). 

 Спогади про солдата, ветерана Павла Степановича Грищенка. 
 

Дученко Б. Доля солдата / Борис Дученко // Житомирщина. - 2020. - N 28(8 
трав.). - С. 3. 

 Про незвичайну долю солдата Другої світової війни Клименка Тимофія 
Семеновича, 1923 року народження. 

 
Дем'янюк Г. Дитячий спогад про війну / Григорій Дем'янюк // 
Житомирщина. - 2020. - N 1(3 січ.). - С. 9. - (76 років визволення 

Житомирщини від нацистів).  
 Дитячі спогади про Другу світову війну. 

 



Ковальчук І. "Непрочитані листи з 41-го" / інтерв'ю вів Богдан Лісовський ; 
фото з архіву Івана Ковальчука // Житомирщина. - 2020. - N 22(24 берез.). - С. 

5 : фот. - (До 75-річчя Перемоги над нацистською Німеччиною). 
 Директор Меморіального комплексу "Національний музей історії 
України у Другій світовій війні" Іван Ковальчук – наш земляк з Малинщини. 

В інтерв'ю журналісту "Житомирщини" він розповів про себе та про деякі 
аспекти роботи установи, яку очолює. 

 
Козаченко А. Житомирська бабуся Висоцького була православною / Андрій 

Козаченко // 20 хвилин. - 2020. - N 4(5 лют.). - С. 19. 
 Про Дебору Овсіївну Бронштейн (Дарію Олексіївну Семененко) - 

бабусю барда і актора Володимира Семеновича Висоцького, рід якого 
походить із Житомира.  

 
Мороз Р. Дві долі - спогади про Голокост у Житомирі / Руслан Мороз, Ірина 

Вишневецька // 20 хвилин. - 2020. - N 2(22 січ.). - С. 19. - (Сторінками 
історії). 

 Про засудження Голокосту і вшанування на міжнародному рівні його 
жертв, про факти Голокосту у м. Житомир. Вміщено спогади про Голокост 
житомирянок Цилі Михайлівни Польової та Фаїни Вайтманс. 

 
Соболь В.  До 1075-ої річниці першої писемної згадки про Коростень / 

Володимир Соболь // Житомирщина. - 2020. - N 13(18 лют.). - С. 6 : фот. 
кольор. – (Край рідний). 

 У приміщенні Державного архіву Житомирської області відбулася 
документальна виставка "До 1075-ої річниці від першої писемної згадки про 

місто Коростень", де були представлені архівні джерела, що мають культурну 
та історичну цінність не тільки для Коростеня, а й для всієї області.  

 
Степной В. Рідні дізналися про долю солдата / Володимир Степной // 

Житомирщина. - 2020. - N 13(18 лют.). - С. 6. –( Пам'ять). 
 Активістам Житомирського історико-патріотичного об'єднання 
"Пошук" вдалося розшукати родичів білоруського солдата, який загинув у 

1941 році та був перепохований у м. Малин 15 років тому. 
 

Степовий В. Ебонітова капсула зберегла ім'я лейтенанта / Володимир 
Степовий // Житомирщина. - 2020. - N 27(24 квіт.). - С. 3 : портр. 

 На території Лугинського району місцеві пошуковці знайшли останки 
офіцера Червоної армії, котрий загинув у роки Другої світової війни, та 

встановили особу загиблого – лейтенант Андрій Антонович Сироїд, 1919 
року народження. Місце народження: Житомирська область, Янушпільський 

район, с. Лемеші (нині село Лемеші, Райгородоцька ОТГ Бердичівського 
району). Офіцер, ймовірно, загинув у липні-серпні 1941 року. 

 
Степовий В. Чи знайдено справжнє поховання цадика? / Володимир 



Степовий // Житомирщина. - 2020. - N 40(26 черв.). - С. 7. 
 В Бердичеві на єврейському кладовищі знайшли поховання, яке 

вважають похованням рабина Леві-Іцхака бен Меїра. 
 
Таргонський П.  Доля Повчанки / Павло Таргонський // Житомирщина. - 

2020. - N 20(17 берез.). - С. 7. - (Край рідний). 
 Упродовж минулого і нинішнього століть із карти Лугинського району 

зникли десятки населених пунктів: хуторів, слобід, колоній і навіть кількох 
сіл. До числа зниклих належить і село Повчанка, історія якого висвітлена в 

статті. 
 

Ходаківський М. Пекуча пам'ять про війну / Микола Ходаківський // 
Житомирщина. - 2020. - N 17(3 берез.). - С. 9. - (Долі людські). 

 Спогади про 1943 рік дитини війни Миколи Ходаківського. 
 

Хоменко Н. Солдат "повернеться" до Вірменії  : через майже 80 років / 
Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2020. - N 12(14 лют.). - С. 7. 

 Історико-патріотичним об'єднанням "Пошук" знайдено в Пулинському 
районі останки військового, який вважався пропалим безвісти. 
 

 

ПППрррииирррооодддааа   ііі   пппррриииррроооддднннііі   рррееесссууурррсссиии   
 

В області створено новий заказник та розширено межі існуючого // 
Житомирщина. - 2020. - N 3(14 січ.). - С. 4. 
 На території Новоград-Волинського держлісгоспу створили новий 

ландшафтний заказник місцевого значення "Урочище біля трьох дубів", який 
розташований у Пищівському лісництві. Окрім цього, в Житомирському 

держлісгоспі значно розширили межі існуючого заказника "Пилипівка".  
 

Гай В. Солодкі квіти зі Смолдирева / Віра Гай ; фото з особистого архіву 
Марії Шрамко // Житомирщина. - 2020. - N 16(28 лют.). - С. 12 : фот. кольор.  

 У німецькому місті Штутгарті відбулась кулінарна олімпіада. Участь у 
ній брала й професійний кондитер, наша землячка з села Смолдирева 

Баранівського району Марія Шрамко. Вона отримала найвищий бал та свою 
другу медаль найвищого гатунку, представивши їстівні... квіти. 

 
Ремезова О. Природою - обдаровані. Здоровим глуздом - обділені / бесіду 

вела Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2020. - N 17(3 берез.). - С. 5, 9 : 
фот. - (Наші інтерв'ю). 
 Інтерв'ю з Оленою Олександрівною Ремезовою - доктором геологічних 

наук, керівником відділу геології і корисних копалин Інституту геологічних 
наук, одною з провідних в Україні фахівців розробки титанових руд.  

 



Магаз А. Шодуарівський парк у Житомирі. Мрія або реальність? / Анатолій 
Магаз, Надія Троускавецька  // Субота. - 2020. - N 10(4 берез.). - С. 5 : фот.  

 Історія парку Житомира та спогади Ірини Савенко - хрещениці барона 
де Шодуара. 
 

Травниця-чарівниця  // Житомирщина. - 2020. - N 13(18 лют.). - С. 7 : 
портр. – (Сучасниця).  

 Любов Яківна Опанасюк, яка проживає в м. Житомир займається 
збиранням лікарських рослин та складанням цілющих зборів. 

 
 

ПППрррооомммиииссслллооовввіііссстттььь   
 

Лісовський Б. У тісній співпраці / Богдан Лісовський ; фот. Богдан 
Лісовський // Житомирщина. - 2020. - N 13(18 лют.). - С. 4 : портр. – 

(Практика господарювання). 
 Підприємство "Гурман - 2017" в Радомишльському районі обладнане 

сучасним устаткуванням, має власну лабораторію та спеціалізується на 
виготовленні масла та 4-х видів сирів (сулугуні, бринза, плавлений і 

копчений). 
 

Натикач Л. З'явилася надія у "Буд-машу" : у Житомирі розпочав роботу 
оновлений завод "Буд-маш" / Людмила Натикач // Житомирщина. - 2020. - N 

14(21 лют.). - С. 4 : фот. - (Практика господарювання).  
 Продукція заводу "Буд-маш" – каналізаційні люки, огороджувальні 
решітки, запчастини до багатьох машин. 

 
Рудь П. "Рухаємося вперед" / [бесіду вів Сергій Бовкун] // Житомирщина. - 

2020. - N 40(26 черв.). - С. 6 : фот. 
 Голова правління найбільшого виробника морозива в Україні – АТ 

"Житомирський маслозавод" – розповідає про сьогодення підприємства, про 
нові виклики та про те, як вдається їх подолати. 

 
 

СССіііллльььсссььькккеее   гггоооссспппооодддааарррссстттвввооо   
 

Борецький Ю. ТОВ "Агросоюз": повернути льон із забуття / [інтерв'ю брав 
Володимир Васильчук] // Житомирщина. - 2020. - N 5(21 січ.). - С. 1, 3 : фот. 

кольор. - (Практика господарювання).  
 Бесіда з генеральним директором ТОВ "Агросоюз" Юрієм Борецьким 

про виробництво льонопродукції в Новоград-Волинському районі.  
 

Дідківський В. Володимир Дідківський: "Кишеня має бути на останньому 
місці" / [бесіду вели: Володимир Бойко, Людмила Натикач] // Житомирщина. 



- 2020. - N 4(17 січ.). - С. 3 : фот. - (Практика господарювання). 
 Бесіда з Володимиром Дідківським – керівником агрофірми "Єрчики" 

Попільнянського району. 
 

Фарафонов В. На бідному полі - багата ягода / [бесіду вів Володимир 

Васильчук] // Житомирщина. - 2020. - N 2(10 січ.). - С. 1, 6 : фот. кольор. - 
(Практика господарювання). 

 Інтерв'ю з директором ТОВ "Бетек" (с. Барвинівка, 
Новоград-Волинський район) Віктором Фарафоновим про вирощування 

лохини садової. 
 

 

ОООхххооорррооонннааа   ззздддоооррроооввв’’’яяя...   МММееедддииичччнннііі   уууссстттааанннооовввиии   
 
Гай В. Для дитячих сердець / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - N 12(14 

лют.). - С. 1. - (Медицина). 
 Комплект кардіологічного обладнання для діагностики вад серця 

вартістю 238 тис. грн. передали волонтери Всеукраїнського благодійного 
фонду "Сердце до сердця" Житомирській обласній клінічній дитячій лікарні. 
 

Сєнік В. Отець Владислав Сєнік намагається зцілювати не лише душу, а й 
тіло / інтерв'ю вів Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2020. - N 32(26 

трав.). - С. 6 : фот. кольор. - (Зустрічі з цікавими людьми). 
 Інтерв'ю з священиком та зубним техніком Владиславом Сєніком. 

 
Собко Т. "Медична реформа - необхідна, але в ній - чимало слабких місць" / 

Тарас Собко ; кор. Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2020. - N 38(19 черв.). 
- С. 3. – (Наші інтерв'ю). 

 Генеральний директор КНП "Центральна районна лікарня" 
Житомирської районної ради, депутат обласної ради Тарас Собко розповів 

про свої погляди на медичну реформу в Україні. 
 

Сокальська Ю. Для маленьких пацієнтів / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2020. - N 3(14 січ.). - С. 1.  
 У перших числах січня в Олевській центральній лікарні після 

капітального ремонту відкрили дитяче відділення. 
 

Сокальська Ю. Нове обладнання / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 
2020. - N 14(21 лют.). - С. 3. 

 Нове обладнання для КНП "Овруцька лікарня" придбали нещодавно за 
кошти місцевого бюджету. Мова йде про ультразвукове обладнання 

японського виробництва вартістю 2,3 млн. грн. 
 
Хоменко Н. Сімейний лікар : 21 червня - День медичного працівника / 

Наталія Хоменко ; фот. Володимир Соболь // Житомирщина. - 2020. - N 38(19 



черв.). - С. 1,3 : портр. 
 Розповідь про сімейного лікаря, директора КНП "Амбулаторія 

загальної практики та сімейної медицини" Станишівської сільської ради 
Вікторію Івчук. 

   

ФФФііізззииичччнннааа   кккуууллльььтттууурррааа   ііі   ссспппооорррттт   
 
Гай В. Стипендія Президента - спортсменці з Житомира / Віра Гай // 

Житомирщина. - 2020. - N 28(8 трав.). - С. 11. 
 Каноїстка з Житомира Анастасія Четверікова, яка стала чемпіонкою 

Європи 2019 року серед молоді, отримає стипендію Президента України. 
 

Кухарський О. Кузня спортивних талантів : Житомирській ДЮСШ - 75 / 
інтерв'ю підготував Володимир Соболь ; фотознімки з архіву Олександра 

Кухарського // Житомирщина. - 2020. - N 14(21 лют.). - С. 10 : фот. 
 У лютому 2020 року минає 75 років із дня заснування першої у 

Житомирі дитячої спортивної школи. Про історію спортивного закладу, 
тренерів та їхніх вихованців, багато із яких стали зірками спорту, розповів 
дослідник історії спорту Житомирщини Олександр Кухарський. 

 
Кухарський О. Многая літа, Олено Адамівно! / Олександр Кухарський ; 

фото Володимира Соболя та з архіву автора // Житомирщина. - 2020. - N 
32(26 трав.). - С. 1, 5 : фот. кольор. - (Гордість Поліського краю). 

 Про житомирянку, ветерана спорту, першу чемпіонку Житомира з 
легкої атлетики Олену Адамівну Москальову, яка відзначила свій 105-ий 

день народження. 
 

Лук'яненко О. Шахові висоти Марини Петренко / Оксана Лук'яненко // 
Житомирщина. - 2020. - N 3(14 січ.). - С. 1 : портр. - (Гордість Поліського 

краю). 
 Десятирічна Марина Петренко з Житомира – чемпіонка України з 

класичних шахів, бронзовий призер з блискавичних шахів серед дівчат у віці 
до 10 років. 
 

Мельничук Ю. Житомир вошел в книгу рекордов Украины благодаря 
скандинавской ходьбе  / Юлия Мельничук // Эхо. - 2020. - N 23(4-10 черв.). - 

С. 15. - (Не лыком шиты!). 
 В 2018 році в Житомирі пройшли змагання по скандинавській ході, які 

увійшли в книгу рекордів України, як перші обласні змагання за участю дітей 
від 5-ти років та дорослих до 92 років.  

   

   



   

СССуууссспппіііллльььнннооо---пппооолллііітттииичччнннеее   жжжиииттттттяяя   
 

Гай В. Їх шанують в Олевську / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - N 34(2 
черв.). - С. 4. 
 Голова Олевської міської ради нагородив цьогорічних переможців 

конкурсу "Почесний громадянин Олевська". 
 

Голованова І. "Ми - не пережиток минулого, а ваша основа" - заявляють 
ветерани можновладцям / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2020. - N 3(14 

січ.). - С. 5. - (Життя громадських організацій). 
 Наприкінці минулого року відбулася IX обласна звітно-виборна 

конференція обласної ради ветеранів Житомирщини. 
 

Дяченко М. Добрі справи притягують добрих партнерів / Марина Дяченко // 
Житомирщина. - 2020. - N 40(26 черв.). - С. 2 : фот. 

 Мережа організацій громадянського суспільства "Зелена 
Житомирщина" має понад десятирічний досвід співпраці з громадами 
Житомирської області задля підтримки сталого розвитку та вирішення 

екологічних проблем, покращення стану здоров'я тощо. 
 

Магаз А. Чи можливе вшанування барона Івана де Шодуара в наші дні?. / 
Анатолій Магаз, Надія Троскавецька // Субота. - 2020. - N 19(6 трав.). - С. 4 : 

фот. 
 Заходи по вшануванню пам'яті барона Івана Максиміліановича 

Шодуара. 
 

 

ДДДеееррржжжааавввнннааа   вввлллааадддааа   ііі   ууупппрррааавввлллііінннннняяя   
 
Бовкун С. Між найкращими та найгіршими. В рейтингу областей за 2019 рік 

Житомирщина зайняла 16-те місце. / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - 
N 34(2 черв.). - С. 3 : рис. 

 Нещодавно був оприлюднений рейтинг за 2019 рік, який має назву 
"Моніторинг соціально-економічного розвитку". 

 
Інформація про виконання бюджету Богунського району м. Житомира 

за перший квартал 2020 року // Житомирщина. - 2020. - N 32(26 трав.). - С. 
2. 

 
Інформація про виконання бюджету Корольовського району м. 
Житомира за перший квартал 2020 року. // Житомирщина. - 2020. - N 34(2 

черв.). - С. 2. 



 За І квартал 2020 року до бюджету Корольовського району м. 
Житомира надійшло доходів, які становлять 85,8 відсотків до уточнених 

планів. 
 
Інформація про виконання обласного бюджету за 2019 рік // 

Житомирщина. - 2020. - N 16(28 лют.). - С. 3. 
 На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України департамент 

фінансів Житомирської облдержадміністрації надає інформацію про 
виконання обласного бюджету за 2019 рік. 

 
Інформація про виконання обласного бюджету за підсумками першого 

кварталу 2020 року // Житомирщина. - 2020. - N 29(15 трав.). - С. 3. 
 На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України департамент 

фінансів Житомирської облдержадміністрації надає інформацію про 
виконання обласного бюджету за I квартал 2020 року. 

 
Корзун М. Сесія Житомирської облради: гарно слухали, дружно 

зверталися, але із фінішем - не вийшло / Микола Корзун // 20 хвилин. - 2020. 
- N 9(11 берез.). - С. 7 : фот. 
 Відбулася 30-та сесія Житомирської обласної ради, на якій було 

розглянуто 100 питань. 
 

Сокальська Ю.  Бюджетні та комунальні питання розглянули Житомирські 
депутати / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2020. - N 33(29 трав.). - С. 2. 

 26 травня відбулась 67 позачергова сесія Житомирської міськради, на 
якій були розглянуті питання щодо придбання автомобілів для поліцейських 

та внесені зміни до Програми благоустрою та розвитку комунального 
господарства міської ОТГ на 2016-2022 роки. 

 
 

РРРееелллііігггіііяяя...   ДДДіііяяяллльььннніііссстттььь   цццееерррккквввиии   
 

Александров І. Святиня Полісся в урочищі Кип'яче / [бесіду вів Руслан 
Мороз] // 20 хвилин. - 2020. - N 3(29 січ.). - С. 18-19. - (Інтерв'ю). 

 Про історію заснування і діяльність чоловічого Преображенського 
монастиря в урочищі Кип'яче смт Чоповичі Малинського району 

Житомирської області. 

   

НННаааууукккааа   ііі   ооосссвввііітттааа   
 
Вержаківський В. Про "стару закалку" і нові успіхи / [бесіду вів Сергій 
Бовкун] // Житомирщина. - 2020. - N 7(28 січ.). - С. 5 : портр. - (Освіта). 

 Бесіда з Володимиром Вержаківським – директором 



Новочорторийського державного аграрного технікуму. 
 

Голованова І. Справжній самородок / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 
2020. - N 12(14 лют.). - С. 4 : портр. – (Гордість Поліського краю) . 
 Розповідь про житомирянку Олену Ремезову, доктора геологічних 

наук. 
 

Горицвіт Р. Знання і серце дітям віддає / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 
2020. - N 32(26 трав.). - С. 3 : фот. 

 Про виховательку Дівочківського закладу дошкільної освіти Ірину 
Дембіцьку. 

 
Житомирський національний агроекологічний університет 

перейменовано у Поліський національний університет // 20 хвилин. - 
2020. - N 9(11 берез.). - С. 13. 

 Житомирський національний агроекологічний університет 
перейменовано в Поліський національний університет. 

 
Житомирянин помог Илону Маску запустить в космос Crew Dragon // 
Субота. - 2020. - N 23(3 черв.). - С. 3 : портр. 

 Житмирянин Олексій Пахунов, який працює в компанії  Ілона Маска 
Spase X, брав  безпосередню участь у створенні ракети. 

 
Квітень О. Успіхи франківців / Олена Квітень // Житомирщина. - 2020. - N 

31(22 трав.). - С. 9. - (Вісті з вузів). 
 Нові досягнення студентів та викладачів Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, які брали участь у всеукраїнських 
конкурсах наукових робіт. 

 
Лінивий В. Уклін учительці / Василь Лінивий // Житомирщина. - 2020. - N 

15(25 лют.). - С. 5. 
 В лютому 2020 року Ліні Володимирівні Єфіменко – одній з кращих 
учителів Коростишівщини, почесній голові ветеранської організації села 

Старосільці, відмінниці освіти України – виповнилося 90 років. 
 

Лук'яненко О. Французький орден - житомирській вчительці / Оксана 
Лук'яненко // Житомирщина. - 2020. - N 19(13 берез.). - С. 12 : фот. кольор. 

 Орден Академічних Пальм вручив надзвичайний і повноважний посол 
Франції в Україні Етьєн де Понсен вчительці-методисту французької мови 

Житомирської спеціалізованої школи I-III ступенів № 20 Олені Лисанюк  за 
заслуги у сфері освіти і науки. 

 
Малинський Б. За сумлінну працю / Богдан Малинський // Житомирщина. - 

2020. - N 2(10 січ.). - С. 2. 
 Директора Малинської ЗОШ № 6 Олександра Рипіка нагородили 



відзнакою "Софія Київська" Міжнародної фундації 
національно-патріотичного єднання і духовності "Лицар Доброї Волі".  

 
Соболь В.  Будівничий України / Володимир Соболь // Житомирщина. - 
2020. - N 31(22 трав.). - С. 1 : портр. - (Сучасник). 

 Про директора Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв 
імені Івана Огієнка Покропивного Миколу Петровича. 

 
Ставерський А.  Щоби бути з комп'ютером на "ти" / Андрій Ставерський // 

Житомирщина. - 2020. - N 10(7 лют.). - С. 6. 
 В Овручі запровадили безкоштовні курси цифрової грамотності. 

Проводитимуться вони в приміщенні Овруцької центральної бібліотеки імені 
Малишка. 

 
 

КККуууллльььтттууурррнннеее   ііі   мммиииссстттееецццььькккеее   жжжиииттттттяяя   
 

Бачура С. Кожна дитина - талант і особистість : у руках педагогів 
Черняхівського будинку дитячої та юнацької творчості / [бесіду вела Іраїда 

Голованова] // Житомирщина . - 2020. - N 3(14 січ.). - С. 7 : фот. кольор. 
 Бесіда з директором Черняхівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Сергієм Володимировичем Бачурою. 
 

Бовкун С. "Єврейське щастя" в Бердичеві : 95 років тому в нашому краї 
вперше знімали художній фільм / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 
31(22 трав.). - С. 9 : фот. - (Край рідний). 

 Виповнюється 95 років з часу зйомки унікального художнього фільму 
"Єврейське щастя" студією "Госкино" у 1925 році. Фільм було знято за 

твором "Менахем-Мендл" Шолом-Алейхема, знаменитого єврейського 
письменника. 

 
Бовкун С. Пан Заглоба з Житомира: відомий польський актор - наш земляк / 

Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 5(21 січ.). - С. 11 : фот. - (Це 
цікаво). 

 Про відомого польського актора Мечислава Павликовського, якому 9 
січня минуло 100 років з дня народження. Народився в м. Житомирі. 

 
Бовкун С. Творець житомирських "брендів" : пам'яті художника Юрія 

Бірюкова / Сергій Бовкун ; фото автора та Євгена Тіміряєва // Житомирщина. 
- 2020. - N 30(19 трав.). - С. 7 : фот. кольор. 
 80-річний ювілей самобутнього житомирського художника – Юрія 

Івановича Бірюкова (1940-2011). 
 

Бовкун С. Ця листівка - найкрасивіша! / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 



2020. - N 5(21 січ.). - С. 6 : фот. кольор. 
 Вихованка Пулинської школи мистецтв 15-річна Тетяна Грибан стала 

переможницею Всеукраїнського конкурсу на найкращу різдвяну листівку, 
організованого столичним Музеєм Голодомору. 
 

Гай В. "Берегині" - завжди молоді / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - N 
20(17 берез.). - С. 12. 

 В 2020 році 40-річчя із дня створення відзначали учасниці жіночого 
фольклорного колективу "Берегині", що діє в с. Заськах Овруцького району. 

 
Гай В. Наші дітки танцюють найкраще / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - 

N 12(14 лют.). - С. 10 : фот. 
 У Києві відбувся Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв 

"Талановитий Я", де успішно виступили юні танцюристи з Житомира та 
Малина. 

 
Гай В. Успіх юних скрипалів з Радомишля / Віра Гай // Житомирщина. - 

2020. - N 13(18 лют.). - С. 12 : фот. кольор. 
 У столиці відбувся 109-й Всеукраїнський конкурс-фестиваль "Зоряні 
мости", де результативно виступили вихованці класу скрипки 

Радомишльської музичної школи. 
 

Гущин В. Житомирські лялькарі готують нові вистави для дітлахів і 
дорослих / [бесіду вів Руслан Мороз] // 20 хвилин. - 2020. - N 2(22 січ.). - С. 

17. - (Культура). 
 Інтерв'ю з працівниками Житомирського обласного академічного 

театру ляльок – актором та режисером Віктором Гущиним і головним 
художником-постановником Віктором Дацуном про те, як живе театр зараз 

та про плани лялькарів на майбутнє. 
 

Дзюрбей О. Картини, що мають душу / [бесіду вів Володимир Соболь] // 
Житомирщина. - 2020. - N 20(17 берез.). - С. 7 : фот. кольор. 
 У музеї історії Бердичева відбулися вечір пам'яті та відкриття виставки, 

присвячені 100-річчю з дня народження відомого художника Олександра 
Яцюка, який народився в селі Демчин Бердичівського району, Житомирської 

області. 
 

Квітень О. Історія мов на долоні / Оксана Квітень // Житомирщина. - 2020. - 
N 40(26 черв.). - С. 12 : фот. кольор. – (Край рідний). 

 Народицький народний краєзнавчий музей, створений в 1990 році, 
сьогодні входить до складу відділу культури Народицької селищної ради, а 

також допомагає у вивченні історії та звичаїв учням шкіл громади.  
 

Козаченко А. Марина Поплавська: "Посміхайтесь, панове, посміхайтесь!" / 
Андрій Козаченко // 20 хвилин. - 2020. - N 9(11 берез.). - С. 15 : портр. - 



(Асорті). 
 Спогади про нашу відому землячку – актрису, педагога, лідера команди 

"Девчонки из Житомира" Марину Поплавську. 
 
Ларін О. Всесвіт Марини / Олександр Ларін // Житомирщина. - 2020. - N 

39(23 черв.). - С. 7. 
 У Кмитівському музеї образотворчого мистецтва імені Й. Д. Буханчука 

відкрилася персональна виставка художниці з Новограда-Волинського, члена 
Спілки майстрів художньої вишивки Марини Ясиневич. 

 
Ларін О. Нагорода від військових - за... пісні / Олександр Ларін ; фото з 

архіву Олеся Коляди // Житомирщина. - 2020. - N 2(10 січ.). - С. 10 : портр.  
 Лауреатом премії імені Богдана Хмельницького став бердичівський 

композитор та музикант-мультиінструменталіст Олесь Коляда за краще 
висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва. 

 
Ларін О. Яким був Довбиш 90 років тому? : Тепер це можна побачити 

"вживу" / Олександр Ларін // Житомирщина. - 2020. - N 7(28 січ.). - С. 10 : 
фот. - (Край рідний). 
 Журналіст газети "Житомирщина" Сергій Бовкун знайшов унікальний 

кіносюжет 1930 року, знятий у тодішньому Мархлевську (нині селище 
Довбиш Баранівського району, центр однойменної ОТГ). Майже 90 років ця 

двохвилинна стрічка пролежала на полиці столичного архіву ніким не 
бачена. Тепер вона повернулася до глядачів. 

 
Лобачова Л. "Шодуарівські вернісажі" / Людмила Лобачова // 

Житомирщина. - 2020. - N 22(24 берез.). - С. 12 : фот. кольор. 
 У нашій області започатковано фестиваль "Шодуарівські вернісажі". 

Однією зі складових його став конкурс дитячого малюнка "Зима. Сім'я і 
сімейні цінності". В селі Івниці Андрушівського району та в Іршанську, 

центрі Іршанської об'єднаної територіальної громади, пройшли урочисті 
нагородження учасників. Перемогу здобула Аліса Прокопчук, учениця 8-В 
класу Іршанської гімназії. 

 
Мокрицький Г.  Вже не просто базар - а пам'ятка! / [бесіду вів Сергій 

Бовкун] ; фото з архіву Георгія Мокрицького // Житомирщина. - 2020. - N 
10(7 лют.). - С. 6 : фот. - (Край рідний). 

 Ансамбль будівель Житнього ринку визнано пам'яткою архітектури 
місцевого значення. 

 
Мороз Р. "Хитромудрий Їжачок" - прем'єра житомирських лялькарів / Руслан 

Мороз // 20 хвилин. - 2020. - N 9(11 берез.). - С. 12 : фот. кольор. - (Культура). 
 "Хитромудрий Їжачок" – прем'єра житомирських лялькарів 

Житомирського академічного обласного театру ляльок за мотивами збірки 
казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили" у постановці режисера Віктора 



Гущина. 
 

Насонов Р. "Ми вже давно виросли з цих стін і потребуємо значного 
розширення" : Роман Насонов про роботу краєзнавчого музею / [бесіду вела 
Лера Наумова] // 20 хвилин. - 2020. - N 2(22 січ.). - С. 15. - (Інтерв'ю). 

 Інтерв'ю з директором Житомирського обласного краєзнавчого музею 
Романом Насоновим про плани діяльності та перспективи розвитку музею. 

 
Славінський Б. Юні музиканти з Радомишля відзначені у столиці / Богдан 

Славінський // Житомирщина. - 2020. - N 3(14 січ.). - С. 1. 
 Вихованці Радомишльської музичної школи стали лауреатами 

Міжнародного фестивалю-конкурсу "Зимова фантазія" (Дамір Ляпунов) та 
Міжнародного фестивалю-конкурсу "Соняшник" (Аліна Стрембулевич), 

володарка гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу "Соняшник" 
(Катерина Колодюк). 

 
Соболь В. "Дідух - до хати, біда - з хати" / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2020. - N 1(3 січ.). - С. 1 : фот. кольор. - (Традиції, свята, 
обряди). 
 Національні традиційні обереги із соломи майстра народної творчості, 

керівника гуртка Житомирського центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді Олексія Пшеничнюка. 

 
Соболь В. Дмитро Панченко - романтик саксофона / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2020. - N 13(18 лют.). - С. 1 : портр. 
 Малинчанин Дмитро Панченко, студент Житомирського коледжу 

культури і мистецтв ім. Івана Огієнка є переможцем всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів. 

 
Соболь В. До рідного міста з любов'ю / Володимир Соболь // Житомирщина. 

- 2020. - N 35(5 черв.). - С. 1 : портр. 
 Ольга Швець, яка працює художником в Житомирській центральній 
міській бібіліотеці імені Василя Земляка, навчає дорослих та дітей мистецтву 

малювання в місцевій студії молодіжної громадської організації "АРТ-село". 
 

Сокальська Ю. Освідчення в любові Житомиру. Не безплатне / Юлія 
Сокальська // Житомирщина. - 2020. - N 39(23 черв.). - С. 12. 

 Стали відомі імена переможців щорічного конкурсу концепцій 
відеороликів "Житомире! Я люблю тебе!"- Валерія Гончаренко та Володимир  

Вербельчук, які восени представлять свої роботи. 
 

Соловйов С. Сергій Соловйов: "Мої ляльки не лише танцюють, співають, 
грають на різних музичних інструментах, а й ... малюють" / [бесіду вів 

Володимир Соболь] // Житомирщина. - 2020. - N 10(7 лют.). - С. 6 : фот. 
кольор. - (Сучасник). 



 Житомирський майстер із виготовлення ляльок Сергій Соловйов взяв 
участь у першому етапі Всеукраїнського фестивалю вуличного мистецтва (м. 

Харків) і здобув перемогу. 
 
У музеї ім. С. П. Корольова презентували новий експонат, що дозволяє 

побачити красу космосу за 5 хвилин // 20 хвилин. - 2020. - N 1(15 січ.). - С. 
2. 

 Про космічний симулятор зорельоту "Еней", встановлений у 
Житомирському музеї космонавтики ім. С. П. Корольова. 

   

ПППаааммм’’’яяятттнннииикккиии...   МММееемммоооррріііаааллльььнннііі   дддооошшшкккиии   
 

Гай В. В сільській школі - пам'ятник Кобзарю / Віра Гай // Житомирщина. - 
2020. - N 33(29 трав.). - С. 12. 

 У фойє Кишинської загальноосвітньої школи Олевського району 
відбулось урочисте відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. 

 
Гай В. У Чоповичах відкрили пам'ятник Чопу Древлянському / Віра Гай // 
Житомирщина. - 2020. - N 40(26 черв.). - С. 7 : фот. кольор. 

 В Чоповичах Малинського району відбулися урочистості з нагоди 
відкриття пам'ятника засновнику селища - Гнату Чопу Древлянському. 

 
Гай В. Щоб односельці пам'ятали" / Віра Гай // Житомирщина. - 2020. - N 

38(19 черв.). - С. 9 : фот. 
 На фасаді Майданівської ЗОШ Олевського району з'явилась 

меморіальна дошка сержанту, командиру відділення 53-го зенітного 
девізіону Збройних сил України Василю Шеремету. 

 
Горицвіт Р. Пам'ятають і шанують земляки Героя / Рада Горицвіт ; фото 

В'ячеслава Мурашевського // Житомирщина. - 2020. - N 6(24 січ.). - С. 6 : фот. 
кольор. 

 У селі Великий Луг Пулинського району відкрито меморіальну дошку 
Герою Соціалістичної Праці Степану Григоровичу Бойко. 
 

Ларін О. Тим, кого забрав 38-ий рік... : Ентузіаст із Полянки встановив 
пам'ятник репресованим землякам / Олександр Ларін ; фото Миколи 

Кобилянського // Житомирщина. - 2020. - N 31(22 трав.). - С. 9 : фот. 
 У селищі Полянці (яке входить до Баранівської ОТГ) був встановлений 

меморіал в пам'ять про жителів Полянки та сусідніх хуторів, котрих було 
репресовано в 1930-их роках. Розробив ескіз, проект та встановив пам'ятник 

місцевий житель Полянок Микола Кобилянський. 

   



   

   

ЛЛЛііітттееерррааатттууурррнннеее   жжжиииттттттяяя...   МММііісссцццееевввііі   пппииисссьььмммеееннннннииикккиии   
 

Бовкун С. Він був співцем моря: пам'яті Миколи Яненка / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2020. - N 35(5 черв.). - С. 10 : портр. 
 Не стало Миколи Яненка – знаного в Україні та за її межами дитячого 

письменника, який мешкав на Житомирщині. 
 

Бовкун С.  Життя, прожите для інших: 170 років тому народився Костянтин 
Роше / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 2(10 січ.). - С. 10 : портр. - 

(Постать). 
 Інформація про поета, благодійника, громадського діяча Костянтина 
Роше. У день його 170-ліття на Руському кладовищі (м. Житомир) 

відновлено могилу. На місці його поховання встановлено металевий хрест із  
табличкою за кошти Євгена Тіміряєва. 

 
Бовкун С.  Згадуючи "поліського Єсеніна": до 70-річчя з дня народження 

Ігоря Живагіна / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2020. - N 39(23 черв.). - С. 
10 : портр. 

 Життя російського поета Ігоря Живагіна з 18-ти років було пов'язане із 
Житомирщиною, де він відзначився самобутньою літературною творчістю. 

 
Заречна М. О. "України син" / М. О. Заречна // Житомирщина. - 2020. - N 

5(21 січ.). - С. 7. 
 У Першотравенському ліцеї Баранівського району відбувся відкритий 
шкільний фестиваль творчості Вадима Крищенка. В ліцеї відкрито кабінет 

української мови та літератури ім. Вадима Крищенка. 
 

Козаченко А. "Світло спілкування": з оптимізмом нести свій хрест / А. 
Козаченко // 20 хвилин. - 2020. - N 2(22 січ.). - С. 13. 

 Про презентацію чергового номера літературно-мистецького журналу 
"Світло спілкування" та про вручення нагород журналістці Л. Натикач та 

письменнику В. Головецькому. 
 

Кордон М. Серця віддають дітям / Микола Кордон // Житомирщина. - 2020. - 
N 2(10 січ.). - С. 9 : фот. - (Нові книги). 

 Книга "Берег добра та надії" присвячена 105-річній історії  
Житомирської центральної дитячої лікарні, історії охорони здоров'я дітей 

Поліського краю. 
 
Натикач Л. Поетичне слово єднає / Людмила Натикач ; фото Андрія Болуха 

// Житомирщина. - 2020. - N 17(3 берез.). - С. 9 : фот. 



  В Польському домі м. Житомира відбулося представлення збірки 
поезій "Вірність" поетеси, вчительки та журналістки Ярослави Павлюк. 

 
Натикач Л. У Левкові пам'ятають видатного земляка / Людмила Натикач ; 
фото Світлани Соболевської // Житомирщина. - 2020. - N 1(3 січ.). - С. 4 : 

фот. 
 Вечір пам'яті Михайла Клименка відбувся в с. Левкові Житомирського 

району, в районній бібліотеці для дітей. 
 

Світла Г. "Подарунок" англійською / Ганна Світла // Житомирщина. - 2020. - 
N 3(14 січ.). - С. 6 : фот. кольор. 

 Наприкінці минулого року книгу житомирської письменниці Світлани 
Соболевської "Подарунок із Романівки" було перекладено англійською 

мовою. Видання підтримав незмінний меценат, патріот рідної Романівки 
Василь Геращенко. 

 
Світлична В. Проба пера і дитячі фантазії / Валентина Світлична // 

Житомирщина. - 2020. - N 13(18 лют.). - С. 12 : фот. – (Нові книги). 
 У Житомирському видавництві ПП "Рута" вийшла прозова книга 
Василя Рубіна "Синій вогник" – фантастичний роман, присвячений 

майбутньому людства. У ньому описується суспільство, не обмежене 
рамками Землі. В центрі авторської уваги – переживання героїв, їхнє 

прагнення бути вільними й неординарними. 
 

Соболевська С. Герої "Доби нескорених" прийшли на прем'єру книги про 
себе / Світлана Соболевська // Житомирщина. - 2020. - N 12(14 лют.). - С. 7. 

 В Житомирі, в гарнізонному будинку офіцерів, відбулося 
представлення нової книги житомирського письменника, лауреата 

Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, автора багатьох книжок Ярослава 
Марищенка. 

 
Степовий В. Хорошівський район може похвалитися енциклопедією / 
Володимир Степовий // Житомирщина. - 2020. - N 20(17 берез.). - С. 1. 

 Побачив світ краєзнавчий енциклопедичний довідник "Хорошівський 
район". Представлення видання, автором якого є краєзнавець Олександр 

Голяченко, відбулося у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка. Олександр Голяченко був нагороджений відзнакою Всеукраїнського 

об'єднання "Країна" "За збереження історії". 
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