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ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ   ВВВ   ЦЦЦІІІЛЛЛОООМММУУУ   
 

Бовкун, С. А колись було 300 тисяч... / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 

2019. - N 62 (17-20 серп.). - С. 5.  

  Подається статистика населення м. Житомира з 2014 по 2018 роки. 

 

Галиненко, І. На гербі - колосся та хміль / Іванна Галиненко // 

Житомирщина. - 2019. - N 68 (11-13 верес.). - С. 2.  

  Село Некраші Черняхівського району тепер має свій герб. Його ескіз 

створив земляк некрашівців Олександр Котвицький. 

 

2019-й - рік розкриття потенціалу та нових можливостей // Житомирщина. 

- 2019. - N 95 (18-20 груд.). - С. 4. - (Ринок праці).  

  Підсумки діяльності Житомирського обласного центру зайнятості за 11 

місяців 2019 року. 

 

Заслужена відзнака // Эхо. - 2019. - N 36 (5-11 верес.). - С. 9. - (Вітаємо!).  

  Тридцятого серпня з нагоди Дня підприємця Житомирська 

райдержадміністрація та Житомирська райрада відзначили кращих серед 

підприємців та підприємств нашого району. 



Медушевський, Д. Замість концертів - реалізовані проекти: Довбиш 

"по-діловому" відзначив своє 450-ліття / [інтерв'ю брав Сергій Бовкун] // 

Житомирщина. - 2019. - N 92 (7-10 груд.). - С. 3. - (Життя територіальних 

громад).  

  Своє 450-річчя смт Довбиш Баранівського району відзначив кількома 

інфраструктурними проектами. 

 

Присвоєно почесні звання // Житомирщина. - 2019. - N 64 (24-30 серп.). - С. 

3.  

  Президент України Володимир Зеленський відзначив державними 

нагородами громадян, зокрема, по Житомирській області. Почесні звання 

присвоєно: "Заслужений вчитель України" Журавській Оксані Львівні - 

учительці спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 12 з 

поглибленим вивченням іноземних мов імені С. Ковальчука м. Житомира; 

"Заслужений майстер народної творчості України" Решті Данилу 

Вікторовичу - майстрові гончарного мистецтва; "Заслужений працівник 

сфери послуг України" Рибачуку Ігорю Олександровичу - 

слюсареві-сантехніку комунального підприємства "Бердичівтеплоенерго". 

 

Сербін, В. Шлях від біржі праці до сучасного сервісного майданчика / 

інтерв'ю вела Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2019. - N 95 (18-20 груд.). - 

С. 4 : портр.  

  Діяльність Новоград-Волинського міського центру зайнятості. 

 

 Сітченко, Н. Знайти своє місце у житті: допомагає жителям Житомирщини 

обласна служба зайнятості. Нещодавно урочисто відкрили новий офіс 

Житомирського міського центру зайнятості / Наталія Сітченко // Эхо. - 2019. 

- N 39(26 верес.- 2 жовт.). - С. 5 : фот. кольор.  

  В Житомирі урочисто відкрили новий офіс міського центру зайнятості, 

обладнаний за сучасними європейськими стандартами. 

 

Степовий, В. Еліта війська / Володимир Степовий // Житомирщина. - 2019. - 

N 91(4-6 груд.). - С. 1, 2 : портр. - (Сьогодні - День Збройних Сил України).  

  Досягнення, здобутки та перспективи розвитку десантно-штурмових 

військ Збройних сил України на Житомирщині. 

 

 

ВВВИИИДДДАААТТТНННІІІ   ДДДІІІЯЯЯЧЧЧІІІ   ІІІ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТЬЬЬ...   УУУРРРОООДДДЖЖЖЕЕЕНННЦЦЦІІІ   ОООБББЛЛЛАААСССТТТІІІ   
 

Бовкун, С. Короленківські річниці в нашій газеті / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2019. - N 55 (24-26 лип.). - С. 9 : фот.  

  27 липня минає 166 років з дня народження Володимира 

Галактіоновича Короленка - видатного російського письменника, якому 

долею судилося народитися в Житомирі. Газета "Житомирщина" за 100 років 

свого існування десятки разів писала про письменника-земляка та його 



літературну спадщину. Серед таких архівних публікацій вибрали декілька 

найцікавіших. 

 

Бовкун, С. "Приватизована" пам'ять / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. 

- N 92 (7-10 груд.). - С. 5 : фот.  

  У Житомирі відбулося відкриття меморіальної дошки Францу 

Бржезицькому (1924-2017) – почесному громадянину міста, в'язню 

концтабору "Майданек". 

 

 Бойко, С. [Некролог] // Житомирщина. - 2019. - N 57 (31 лип.-2 серп.). - С. 10 

: фот.  

  29 липня 2019 року помер Герой Соціалістичної Праці Степан 

Григорович Бойко. Народився в селі Козіївка Коростишівського району 

Житомирської області. 

 

Горицвіт, Р. Став гордістю Поліського краю / Рада Горицвіт // 

Житомирщина. - 2019. - N 66 (4-6 верес.). - С. 3 : фот. 

  Помер Степан Григорович Бойко, чия постать є знаковою у повоєнній 

історії  Пулинського району Житомирської області. 

 

Лінивий, В. Вшанували ветерана / Василь Лінивий // Житомирщина. - 2019. - 

N 80 (26-29 жовт.). - С. 3.  

  Вшанували ветерана Другої світової війни Олександра Павловича 

Сердюка, у зв'язку з 95-річним ювілеєм. 

 

Лісовський, Б. Командиру "Катюші" Миколі Грабару - 100: диплом з 

відзнакою про закінчення мінометного училища Миколі Платоновичу вручав 

сам Йосип Сталін / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2019. - N 82 (2 - 5 

листоп.). - С. 6.  

  Про 100-річний ювілей ветерана Другої світової війни та праці з 

м. Малина Миколи Платоновича Грабара, його життєвий шлях, захоплення, 

родину та секрети довголіття. 

 

Мозговий, В. Дороги й мудре слово ветерана / [інтерв'ю брав Богдан 

Лісовський] // Житомирщина. - 2019. - N 94 (14-17 груд.). - С. 5 : портр. - 

(Долі людські).  

  Інтерв'ю з 93-річним малинчанином, якому пощастило пережити 

голодомори й Другу світову війну, учасником бойових дій, інвалідом першої 

групи Великої Вітчизняної війни Віктором Михайловичем Мозговим. 

 

Натикач, Л. Житиме в пам'яті, поки газету читають / Людмила Натикач // 

Житомирщина. - 2019. - N 97 (25-27 груд.). - С. 4 : фот. - ("Житомирщині" - 

100 років).  

  Життя та діяльність головного редактора газети "Житомирщина" 

Яроцького Леоніда Васильовича. Народився в с. Голуб'ятині 

Попільнянського району Житомирської області. 



 

Панасюк, Ф. Тойво Вяхя поввертається до земляків / [бесіду вів Сергій 

Бовкун] // Житомирщина. - 2019. - N 63 (21-23 серп.). - С. 11 : фот.  

  В Чуднові представили книгу про Тойво Вяхя - легендарного 

розвідника (1901-1984), який мешкав у містечку майже два десятки 

повоєнних літ під ім'ям Івана Михайловича Петрова, (першу, видану про 

нього в Україні!) - "Увіковічнений своїм життям". Автор книги Федір 

Панасюк. 

 

Пирогов, О. Проекти Василя Томашевського / Олександр Пирогов // 

Житомирщина. - 2019. - N 65 (31 серп.-3 верес.). - С. 10 : фот. - (Наші видатні 

земляки).  

  Архітектор Василь Григорович Томашевський народився в с. Чайківка 

Радомишльського району Житомирської області. Проживав в Канаді. За 

проектами Василя Томашевського зведено багато громадських споруд. Одну 

з вулиць Радомишля названо його іменем. 

 

Сокальська, Ю. Багатство Ганни Петрівни / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 94 (14-17 груд.). - С. 6.  

  9 грудня відсвяткувала 103-річчя Ганна Петрівна Кухтик із м. 

Новограда-Волинського Житомирської області. 

 

Чуприна, В. Без поранень і контузій / Віктор Чуприна // Житомирщина. - 

2019. - N 76 (9-11 жовт.). - С. 7 : фот. - (Пам'ять).  

  Про бойовий шлях ветерана Другої світової війни Петра Артемовича 

Канюка з села Кіловка (нині Миролюбівка) Попільнянського району. 

 

Шульга, О. Зустрів 101-ий день народження / Олег Шульга // Житомирщина. 

- 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 7 : портр.  

  Житомирянин, довгожитель, ветеран Великої Вітчизняної війни, 

ветеран праці Анатолій Васильович Гольцев (1918) відзначив 101-у річницю 

від дня народження. 

 

Шульга, О. "102 роки - ще не рубіж..." / Олег Шульга // Житомирщина. - 

2019. - N 86 (16-19 лист.). - С. 6 : портр.  

  Савицька Станіслава Адольфівна - найстарша жителька с. Федорівка 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

   

ДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААВВВНННААА   ВВВЛЛЛАААДДДААА   ІІІ   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛІІІННННННЯЯЯ   
 

 

Бовкун, С. "В Багдаді все спокійно": відбулася 26-та сесія Житомирської 

облради / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 70 (18-20 верес.). - С. 2 : 

фот.  

  Відбулася 26-та сесія Житомирської обласної ради, на якій було 



розглянуто 82 питання. Майже третина з них були суто технічними - і 

стосувалися змін до контрактів керівників комунальних установ, 

затвердження передавальних актів, розроблення технічної документації з 

землеустрою, списання майна... 

 

Бовкун, С. Згадали й Чемберлена з Черчіллем: відбулася 27-ма позачергова 

сесія обласної ради / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 76 (9-11 

жовт.). - С. 2 : фот.  

  На позачерговій 27-ій сесії обласної ради розглядалось два звернення 

до вищих органів влади. Перше - щодо продовження мораторію на продаж 

земель сільськогосподарського призначення, друге - щодо неприпустимості 

імплементації так званої "формули Штайнмаєра". 

 

Бовкун, С. Голосували, галасували, обзивали: відбулася 28-ма сесія 

Житомирської обласної ради / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 85 

(13-15 лист.). - С. 2 : фот. 

  Відбулася 28-ма сесія Житомирської обласної ради, на якій було 

розглянуто 80 питань. Чимало з них - рутинні, технічні: внесення змін до 

попередніх рішень, встановлення орендної плати, зміна назв комунальних 

установ, переукладення контрактів з їх керівниками, списання майна. 

 

Бовкун, С. Будемо з бюджетом - але без власної горілки?: Відбулася 29-та 

сесія Житомирської обласної ради / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - 

N 95 (18-20 груд.). - С. 2 : фот.  

  Відбулася 29-та сесія Житомирської обласної ради, на якій було 

розглянуто 83 питання. Серед них основне – прийняття бюджету-2020. 

 

Інформація: про виконання бюджету Корольовського району м. Житомира 

за перше півріччя 2019 року // Житомирщина. - 2019. - N 64 (24-30 серп.). - С. 

3. 

 

Ларін, О. Облдержадміністрація має нового голову / Олександр Ларін // 

Житомирщина. - 2019. - N 60 (10 - 13 серп.). - С. 2.  

  Указом Президента України В. Зеленського новим очільником 

Житомирської обласної державної адміністрації призначено Віталія Бунечка, 

який дотепер працював начальником 2-го управління головного управління 

СБУ в Донецькій та Луганській областях, розташованого в Мариуполі. 

 

Павлушенко, О. Олександр Павлушенко: "Для людей працюю на повну 

силу" / [бесіду вів Володимир Васильчук] // Житомирщина. - 2019. - N 94 

(14-17 груд.). - С. 3 : портр. - (Депутати за роботою).  

  Діяльність депутата Житомирської обласної ради, директора ДП 

"Словечанське лісове господарство" Олександра Павлушенка. 

 

Сокальська, Ю. «Активна зона відпочинку» / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 96 (21-24 груд.). - С. 7.  



  На засіданні 61-ої сесії Житомирської міської ради затверджено 

меморандум про співпрацю між Житомирською міською радою та ТОВ 

"Дрім Парк", в результаті якої передбачено реалізацію соціального проекту 

"Активна зима". 

 

Сокальська, Ю. Новий "побратим" Коростеня – з Китаю / Юлія Сокальська 

// Житомирщина. - 2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 2 : фот.  

  Коростенський міський голова Володимир Москаленко з офіційним 

візитом побував у китайському місті Ханчжоу, під час якого були підписані 

договір про співпрацю та Меморандум про взаєморозуміння між Ханчжоу і 

Коростенем. 

 

Сокальська, Ю. «Стрибок» у рейтингу публічності влади / Юлія Сокальська 

// Житомирщина. - 2019. - N 80 (26-29 жовт.). - С. 5.  

  Про рейтингові показники індексу публічності органів місцевого 

самоврядування м. Житомира. 

 

Хоменко, Н. Про наболіле та кадри: йшлося на сесії Житомирської міської 

ради / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 83 (6 - 8 листоп.). - С. 3 : 

фот.  

  31 жовтня відбулася 56-та сесія Житомирської міської ради сьомого 

скликання. Були розглянуті важливі для міста питання, зокрема «земельні»; 

щодо соціальної, житлової та комунальної сфер; щодо продажу кількох 

об'єктів малої приватизації на електронних торгах. 

 

Хоменко, Н. Сесія Житомирської міської ради: довготривала, емоційна і з 

«обнулінням» виконкому / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 70 

(18-20 верес.). - С. 3 : фот.  

  17 вересня відбулася 53-тя сесія Житомирської міської ради сьомого 

скликання. Було опрацьовано 72 питання. Депутати прийняли низку 

важливих для міста рішень, що стосувалися сфер охорони здоров'я, освіти, 

житлового та комунального господарства. 

  

Ширма, В. Володимир Ширма: «Житомирщина є лідером реформи і має 

ефективні результати»: інтерв'ю з головою Житомирської облради про 

децентралізацію і не тільки / [бесіду вів Сергій Бовкун] ; фото Володимира 

Соболя // Житомирщина. - 2019. - N 91 (4-6 груд.). - С. 1, 3.  

  Про здобутки та проблеми органів місцевого самоврядування в області 

в інтерв'ю «Житомирщині» розповів голова Житомирської обласної ради 

Володимир Ширма. 

   

СССУУУСССПППІІІЛЛЛЬЬЬНННООО---ПППОООЛЛЛІІІТТТИИИЧЧЧНННЕЕЕ   ЖЖЖИИИТТТТТТЯЯЯ   
 

 

Бовкун, С. Для Шодуара - не словом, а ділом / С. Бовкун // Житомирщина. - 



2019. - N 51 (10-12 лип.). - С. 11. - (Край рідний). 

  Склеп Шодуарів на Лютеранському цвинтарі було ретельно прибрано 

силами ентузіастів – громадською організацією "Архео" та ініціативною 

групою "Шодуар". 

 

Бовкун, С. Білорусія стала ще ближчою / Сергій Бовкун ; фото Володимира 

Соболя // Житомирщина. - 2019. - N 75 (5-8 жовт.). - С. 1 : фот. кольор.  

  Другий українсько-білоруський форум регіонів України пройшов у 

Житомирі 3-4 жовтня 2019 року, під час якого було підписано низку 

двосторонніх угод та договорів. 

 

Бовкун, С. На батьківщині предків / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - 

N 74 (2-4 жовт.). - С. 6.  

  Дев'ятеро мешканців Чеської Республіки відвідали село Вільшанку 

Чуднівського району. Рід кожного з них походить з цього села, тож чеські 

гості побували на батьківщині своїх предків. 

 

Бовкун, С. 150 послуг - в одному місці / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 

2019. - N 65 (31 серп.-3 верес.). - С. 1.  

  У містечку Попільні відкрився оновлений Центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП). 

 

Васильчук, В. Локомотив кооперації / Володимир Васильчук // 

Житомирщина. - 2019. - N 49 (3-5 лип.). - С. 1.  

  "Житній ринок" – один із кращих в Україні за темпами модернізації, 

«активна фаза» якої розпочалася в 2011 році. 

 

Вітер, О. У гостях - чехи та німці / Олег Вітер // Житомирщина. - 2019. - N 63 

(21-23 серп.). - С. 3. 

  До с. Залужного Романівського району, з метою налагодження 

двосторонніх відносин, завітали чехи. Це Поліське село їх зацікавило тому, 

що в них також є населений пункт із подібною назвою - Залузне. У с. 

Федорівку Малинського району завітали представники благодійної 

громадської організації «Допомога дітям Чорнобиля» з Німеччини. 

 

Голованова, І. З думкою про мир і добробут / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2019. - N 64 (24-30 серп.). - С. 2 : фот.  

  В Житомирі відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України 

та Дня Державного прапора України. На Смолянському військовому 

кладовищі відбулися мітинг та молебень. Учасники бойових дій на Сході 

України ушанували пам'ять загиблих. 

 

Декада сприяння зайнятості осіб з інвалідністю в Житомирському центрі 

зайнятості пройшла під гаслом: «Повір у себе!» // Эхо. - 2019. - N 49 (5-11 

груд.). - С. 17 : фот. кольор.  

  В Житомирському міському центрі зайнятості пройшла декада 



сприяння працевлаштування осіб з інвалідністю. 

 

Лагнюк, О. Нелегкий шлях становлення: Народному руху України - 30 років 

/ Олег Лагнюк // Житомирщина. - 2019. - N 74 (2-4 жовт.). - С. 4 : портр.  

  Історія утворення Народного Руху України та Народного руху України 

Житомирської області. 

 

Ларін, О. Наш вклад у велику справу / Олександр Ларін // Житомирщина. - 

2019. - N 93 (11-13 груд.). - С. 2 : фот.  

  Житомир долучився до міжнародної акції «Дорога пам’яті», яка 

присвячена вшануванню пам’яті всіх загиблих у роки Другої світової війни. 

 

Лісовський, Б. День пирога в Пиріжках / Богдан Лісовський // 

Житомирщина. - 2019. - N 65 (31 серп.-3 верес.). - С. 6 : фот. кольор. - (З 

місця події).  

  Свято День пирога пройшло в с. Пиріжок Малинського району, яке з 

часом переросло у День села. 

 

Лісовський, Б. «З року в рік розцвітай, рідний Малин!» / Богдан Лісовський 

// Житомирщина. - 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 6 : фот. кольор. - (З 

місця подій).  

  Малин відсвяткував свій 1128-ий день народження. 

 

Лук'яненко, О. Спекли млинці з... равликами / Оксана Лук'яненко // 

Житомирщина. - 2019. - N 60 (10 - 13 серп.). - С. 6.  

  У селі Малій Рачі Радомишльського району вже вдруге відбувся 

фестиваль «Радомлин», який в цьому році отримав статус обласного. 

 

Павленко, В. Власниками землі стали колишні військові / Володимир 

Павленко // Житомирщина. - 2019. - N 68 (11-13 верес.). - С. 2.  

  З початку 2019 року в області учасники бойових дій завершили 

процедуру оформлення та отримали у власність земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

 

Соболь, В. Казка для дітей і дорослих / Володимир Соболь // Житомирщина. 

- 2019. - N 97 (25-27 груд.). - С. 1 : фот. кольор.  

  У Житомирі вперше відбувся фестиваль-ярмарок ялинкових прикрас та 

новорічних подарунків «Різдвяне диво». 

 

Сокальська, Ю. «Ліга волонтерів» / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 

2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 7.  

  У Житомирі запрацювала унікальна безкоштовна онлайн-платформа 

для активних громадян, які хочуть поліпшити своє місто. Користувач 

платформи changer.in.ua може як створити певну подію та запрошувати 

волонтерів, так і зареєструватися таким добровольцем і брати участь у 

подіях. 



 

Сокальська, Ю. Новий сквер на березі Уборті / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 54 (20-23 лип.). - С. 12.  

  В Олевську відкрили новий сквер, що розташований поблизу 

Свято-Миколаївської церкви. 

 

Сокальська, Ю. Ножиці-«рекордсмени» з'явилися нещодавно в Житомирі / 

Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 верес.). - С. 6.  

  Металева скульптура, завдяки якій було встановлено новий 

національний рекорд "Найбільші металеві ножиці в Україні". Це офіційно 

зафіксовано представниками "Книги рекордів України", що повідомляється 

на офіційному сайті проекту. 

 

Степовий, В. В артилеристів - маленький ювілей / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2019. - N 51 (10-12 лип.). - С. 1.  

  У Бердичеві, біля меморіалу «Слава Героям!», з нагоди 15-ої річниці 

26-ої артилерійської бригади відбулась урочиста церемонія вручення стрічки 

до Бойового прапора з почесним найменуванням «Імені генерал-хорунжого 

Романа Дашкевича». 

 

Степовий, В. Дівчата погралися в електроніку / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2019. - N 80 (26-29 жовт.). - С. 6 : фот. кольор.  

  Про проведення в м. Житомирі першого в Україні «Robotics Festival for 

Girls» («Фестивалю робототехніки для дівчат»). 

 

Хоменко, Н. До Перлявки – на рибний фестиваль / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2019. - N 53 (17-19 лип.). - С. 7.  

  Напередодні Дня рибалки у селі Перлявці Житомирського району 

вдруге пройшов рибний фестиваль під англомовною назвою «Fish Food Fest». 

 

Хоменко, Н. «Новосілля» Житомирського міського центру зайнятості: 

збудоване в обласному центрі приміщення – найсучасніше в Україні / 

Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 72 (25-27 верес.). - С. 8 : фот. 

кольор. - (Ринок праці).  

  19 вересня 2019 року відкрили нове приміщення міського центру 

зайнятості в Житомирі на площі Польовій, 6-А. Це – найновіша, 

найсучасніша та найбільша будівля центру зайнятості з усіх, що протягом 

останніх років відкривалися в Україні. 

 

Хоменко, Н. Культурно, ще й під музику: відсвяткували житомиряни День 

міста / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 70 (18-20 верес.). - С. 1 : 

фот. кольор.  

  Святкування 1135 років міста Житомира. 

 

Хоменко, Н. Перше в Україні «світлодіодне» місто / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 8.  



  Саме Житомир став першим в державі містом, що повністю перейшло 

на світлодіодне вуличне освітлення. 

 

Шульга, О. Місток дружби / Олег Шульга // Житомирщина. - 2019. - N 52 

(13-16 лип.). - С. 1.  

  Коростень відвідали дві делегації з Китайської Народної республіки - 

провінцій Чжензя та Хенань. 

 

Шульга, О. Парку – «друге дихання» / Олег Шульга // Житомирщина. - 2019. 

- N 51 (10-12 лип.). - С. 3.  

  В житті мешканців с. Кочерова Радомишльського району відбулося 

урочисте відкриття парку відпочинку, що був закладений в 1967 році, але 

більше 25 років був занедбаним.  

   

ОООБББ’’’ЄЄЄДДДНННАААНННІІІ   ТТТЕЕЕРРРИИИТТТОООРРРІІІАААЛЛЛЬЬЬНННІІІ   ГГГРРРОООМММАААДДДИИИ   
 

Бовкун, С. А ви були «посередині» Європи?: північні райони області 

прагнуть «розкрутити» туристичну галузь / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 

2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 6 : фот. кольор. - (Життя територіальних 

громад).  

  Туристичні принади Овруцької та Словечанської ОТГ мали змогу 

побачити житомирські журналісти у рамках прес-туру «Туристичний 

потенціал громад Словечансько-Овруцького кряжу», організованого 

Житомирським центром розвитку місцевого самоврядування. 

  

Бовкун, С. Як у Вільшанці «пір'ячко чистять» / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2019. - N 56 (27-30 лип.). - С. 3 : фот.  

  Благоустрій населених пунктів та життя Вільшанської сільської 

об'єднаної територіальної громади Чуднівського району. 

 

Гнітецький, О. Олександр Гнітецький: «Без містобудівної документації 

подальший розвиток громади неможливий» / інтерв'ю підготувала Наталія 

Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 60 (10 - 13 серп.). - С. 4 : фот. - (Наші 

інтерв'ю).  

  Інтерв'ю з радником із просторового планування U-Lead with Europe 

Олександром Гнітецьким про необхідність розробки містобудівної 

документації у кожній ОТГ Житомирщини. Подається аналіз наявності 

документації і селах і селищах області. 

 

Голованова, І. Вклонись, Україно, героям Чорнобиля / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2019. - N 95 (18-20 груд.). - С. 3 : портр.  

  День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у 

Барашівській ОТГ Ємільчинського району. 

 

Лобачова, Л. Студениця тепер зі «Студеною Водою» / Людмила Лобачова // 



Житомирщина. - 2019. - N 66 (4-6 верес.). - С. 6 : фот. кольор.  

  У селі Студениці Глибочицької ОТГ відкрився центр культури та 

етнографії "Оберіг Студеної Води". Створення центру стало можливим 

завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі грантів «Малі міста – великі 

враження» та гранту від Житомирської ОДА. 

 

Олійник, А. У новій амбулаторії буде кому працювати: у Квітневій ОТГ 

сподіваються знайти власного сімейного лікаря / [інтерв'ю брала Наталія 

Хоменко] // Житомирщина. - 2019. - N 92 (7-10 груд.). - С. 3 : фот. 

  Життя Квітневої ОТГ Попільнянського району. 

 

Славінський, Б. Підписано меморандум про співпрацю / Богдан 

Славінський // Житомирщина. - 2019. - N 84 (9 - 12 листоп.). - С. 4.  

  Підписано меморандум про співпрацю з турецькою компанією. Згідно 

цього меморандуму у Брониківській ОТГ Новоград-Волинського району 

(адміністративний центр с. Романівка) турецька компанія MNG побудує 

сонячну електростанцію потужністю 5 МВт. 

 

Соболь, В. «... І найріднішим теплим, добрим словом свої древлянські 

Рижани зову...» / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2019. - N 92 (7-10 

груд.). - С. 1 : фот. кольор.  

  Діяльність Рижанського старостинського округу Хорошівської 

об'єднаної територіальної громади. 

 

Соболь, В. У Народичах думають про перспективу / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2019. - N 65 (31 серп.-3 верес.). - С. 3 : фот. - (Життя 

територіальних громад).  

  Стратегія розвитку до 2027 року та перспективні проекти на 2019-2021 

роки Народицької ОТГ. 

 

Сокальська, Ю. В гостях у міста побратима / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 77 (12-18 жовт.). - С. 7.  

  Делегація Олевської ОТГ відвідала з офіційним візитом польське 

місто-побратим Тошек. Цьогоріч Олевськ і Тошек відзначатимуть 5-ліття 

співпраці. 

 

Трикиш, В. Як збільшити бюджет? / [бесіду вів Володимир Васильчук] // 

Житомирщина. - 2019. - N 62 (17-20 серп.). - С. 3 : фот.  

  Бесіда з сільським головою Словечанської ОТГ Овруцького району 

Володимиром Трикишом. 

 

Філоненко, М. «Якщо не бачу результату щодня – значить, день пройшов 

марно» / інтерв'ю вів Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2019. - N 96 

(21-24 груд.). - С. 3 : портр. - (Життя територіальних громад).  

  Розповідь голови Чоповицької ОТГ Малинського району Михайла 

Філоненка щодо сьогоднішніх досягнень та майбутніх перспектив розвитку 



громади. 

 

Хоменко, Н. «Бюджетна» сесія з кадровими питаннями: 18 грудня відбулася 

61-ша сесія Житомирської міської ради / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 

2019. - N 96 (21-24 груд.). - С. 3.  

  В Житомирській міській раді відбулось засідання депутатів щодо 

розвитку Житомирської ОТГ, зокрема розглядались кадрові питання, бюджет 

міської ОТГ на 2020 рік та земельні питання. 

 

Шульга, О. У Мирополі – поліцейська станція / Олег Шульга // 

Житомирщина. - 2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 10.  

  В Миропільській ОТГ Романівського району урочисто відкрита 

поліцейська станція, яка стала 13-ю в області і вважається однією з кращих. 

   

АААРРРХХХЕЕЕОООЛЛЛОООГГГІІІЯЯЯ   
 

Сокальська, Ю. Житомирські підземелля: чи стануть вони доступними для 

туристів? / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2019. - N 56 (27-30 лип.). - С. 

8 : фот.  

  Нині у всьому світі стали модними і популярними серед туристів 

екскурсії підземними галереями. У Житомирі ж давно існують чутки про 

чимало підземних ходів. До того ж, протягом останніх кількох років 

археологи почали розкопки в самісінькому центрі міста – відразу в кількох 

місцях. 

  

Ставерський, А. Іконка часів Русі: знахідка на Замковій горі в Житомирі є 

справжньою науковою сенсацією / Андрій Ставерський // Житомирщина. - 

2019. - N 61 (14-16 серп.). - С. 7 : фот. кольор.  

  Під час розкопок на Замковій горі в нашому обласному центрі 

археологи на триметровій глибині виявили надзвичайно цікавий предмет – 

натільну металеву іконку. Фахівці визначили датування цієї іконки кінцем 

XII - першою половиною XIII століть. Унікальна прикраса часів Київської 

Русі відтепер стане окрасою експозиції Житомирського краєзнавчого музею. 

 

 

ІІІСССТТТОООРРРІІІЯЯЯ   
 

Бовкун, С. Вокзал, якого... не було / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - 

N 58 (3 - 6 серп.). - С. 6 : фот. кольор.  

  На вулиці Звягельській у містечку Баранівка розташована 

одноповерхова довга будівля, збудована у 1927 році як приміщення 

залізничного вокзалу, але яка ніколи не використовувалась як вокзал. 

Подається історія будинку. Нині тут розміщується неврологічне відділення 

районної лікарні. 

 



Бовкун, С. Наші герої Бородіна / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 

66 (4-6 верес.). - С. 10 : фот. - («Житомирщині» - 100 років).  

  На сторінках газети «Житомирщина» 6 квітня 1969 року було 

опубліковано замітку «Наші земляки - герої Бородіна». 7 вересня 2019 року 

минає 207 років з дня Бородінської битви. 

 

Бовкун, С. Пам'ять, яку треба охороняти: в області відкрито три меморіали 

жертвам Голокосту / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 

верес.). - С. 4 : фот. 

  Бердичів, Хажин, Бараші. Три точки на карті нашої області. Три місця 

масових страт євреїв в роки війни. А відтепер – ще й три місця оновленої 

пам'яті. 

 

Дученко, Б. Місцями бойової слави батька і діда / Борис Дученко // 

Житомирщина. - 2019. - N 80 (26-29 жовт.). - С. 4 : фот. - (До 75-річчя 

визволення України від нацистських окупантів).  

  Про вшанування пам'яті учасників боїв за станцію Чоповичі (нині - 

село Пристанційне) Малинського району, участь у цих боях ветерана Другої 

світової війни Олексія Семеновича Корольова, його бойовий шлях та 

післявоєнну долю. 

 

Ларін, О. Пожертви заради пам'яті / Олександр Ларін // Житомирщина. - 

2019. - N 82 (2 - 5 листоп.). - С. 4.  

  Про встановлення за громадські кошти пам'ятника жертвам 

Голодомору 1932-1933 рр. у смт Ємільчиному. 

 

Ларін, О. У кадрі – село Ксаверівка, 1927 рік: знайдено унікальну кінозйомку 

Житомирської області / Олександр Ларін // Житомирщина. - 2019. - N 96 

(21-24 груд.). - С. 11 : фот.  

  Знайдена унікальна кінохроніка із сюжетом святкування 10-річчя 

жовтневої революції в трудовій комуні села Ксаверівка Черняхівського 

району Житомирської області. 

 

Лінивий, В. Місто шахтарської слави / Василь Лінивий // Житомирщина. - 

2019. - N 67 (7-10 верес.). - С. 11. - (Край рідний).  

  Про місто шахтарської слави – Коростишів. 

 

Лук'яненко, О. Ювілей житомирського трамвая / Оксана Лук'яненко // 

Житомирщина. - 2019. - N 64 (24-30 серп.). - С. 10.  

  Житомирському пасажирському трамваю виповнилося 120 років. 

 

Петрук, В. Найдавніший ювілей міста: до 575 річниці надання 

Магдебурзького права Житомиру / Володимир Петрук // Житомирщина. - 

2019. - N 68 (11-13 верес.). - С. 9.  

Історія Магдебурзького права Житомира 14-15 століття. 

 



Тарнавська, Р. Табір пішов у вічність, але залишився у пам'яті / Романа 

Тарнавська // Житомирщина. - 2019. - N 53 (17-19 лип.). - С. 11.  

  У Дівошині Овруцького району встановили пам'ятник 80 ромам, яких 

убили в 1942 році нацисти. 

   

РРРЕЕЕЛЛЛІІІГГГІІІЯЯЯ...   ДДДІІІЯЯЯЛЛЛЬЬЬНННІІІСССТТТЬЬЬ   ЦЦЦЕЕЕРРРКККВВВИИИ   
 

Віссаріон (митрополит). Духовний стрижень суспільства / бесіду вела Іраїда 

Голованова // Житомирщина. - 2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 5 : фот.  

  Про кризу моралі, її причини і наслідки розповідає керуючий 

Овруцько-Коростенською єпархією УПЦ митрополит Віссаріон. 

 

Гай, К. «Як на духу». Житомирянин Костянтин Гулюк (Гай) – вуличний 

музикант, священник та анархіст / Костянтин Гай // Субота. - 2019. - N 44 (23 

жовт.). - С. 5 : фот.  

  Розповідь житомирянина священника Костянтина Гулюка (Гая) про 

своє життя, життєві принципи та переконання. 

 

Хоменко, Н. В оновленому храмі / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. 

- N 75 (5-8 жовт.). - С. 5.  

  У селі Немиринцях Ружинського району освятили новозбудований 

Хресто-Воздвиженський храм, який відбудували спільними зусиллями 

родина Жебрівських та релігійна громада села. 

 

   

ПППРРРИИИРРРОООДДДААА   ІІІ   ПППРРРИИИРРРОООДДДНННІІІ   РРРЕЕЕСССУУУРРРСССИИИ   
 

Хоменко, Н. Поліське болото: зберегти неможливо втратити: прип'ятське 

Полісся претендує на статус світової спадщини ЮНЕСКО / Наталія Хоменко 

// Житомирщина. - 2019. - N 79 (23-25 жовт.). - С. 4 : фот.  

  Екологи, ботаніки, орнітологи та мешканці північних районів 

Житомирщини знають, що болота – дуже вразливі біотопи, яких залишилося 

мало на планеті, а функцію регулювання водного балансу вони відіграють 

важливу. 

   

ОООХХХОООРРРОООНННААА   ЗЗЗДДДОООРРРОООВВВ’’’ЯЯЯ...   МММЕЕЕДДДИИИЧЧЧНННІІІ   УУУСССТТТАААНННОООВВВИИИ   
 

Бовкун, С. Воїни Гіппократа з Баранівки / Сергій Бовкун // Житомирщина.  

- 2019. - N 61 (14-16 серп.). - С. 11 : фот.  

  Історія Баранівської районної лікарні, книга, яку написав житель 

Баранівки Ігор Бєляков. 

 

Бовкун, С. І вдячна читачка, і автор / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. 

- N 59 (7 - 9 серп.). - С. 4 : фот. - («Житомирщині» - 100 років).  



  Інна Іванівна Бондарчук – заслужений лікар України, член 

Національної спілки журналістів читає газету «Житомирщина» з 1946 року. 

Вона згадує які статті газети справили на неї враження і найбільш 

запам'яталися. 

 

Бовкун, С. У 97 років щодня – на роботу: найстарша в Україні лікар-акушер 

- досі в строю / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 62 (17-20 серп.). - 

С. 8 : фот.  

  Приходько Мірдза Арнольдівна народилася у 1922 році у м. Харкові. З 

1947 року працює у Малинському міськрайонному територіальному 

медичному об'єднанні лікарем акушер-гінекологом. На одному місці вона 

працює вже 72 роки. Відтак є найстаршим у нашій країні практикуючим 

лікарем із найдовшим стажем роботи. 

 

Мельничук, Ю. Отсюда прикованные к инвалидной коляске уходят на своих 

двух / Юлія Мельничук // Эхо. - 2019. - N 39 (26 верес. - 2 жовт.). - С. 17 : 

фот. кольор.  

  Медичний центр вертебрології і реабілітації Житомирської обласної 

ради успішно проводить медичну, психологічну та фізичну реабілітацію. 

 

Натикач, Л. Дарував усмішку / Людмила Натикач // Житомирщина. - 2019. - 

N 73 (28 верес. - 1 жовт.). - С. 11 : портр. - (Пам'ять).  

  Нещодавно пішов з життя один з фундаторів стоматології нашої 

області – заслужений лікар України, член-кореспондент Академії наук 

України Олександр Павлович Воєвода. Народився 1942 року в селі Ягодинці 

Романівського району Житомирської області. 

 

Соболь, В. Віталій Хоменко: «Хірург має вчитися все життя» / Володимир 

Соболь // Житомирщина. - 2019. - N 48 (29 черв.-2 лип.). - С. 1.  

  Про Віталія Хоменко – хірурга у хірургічному відділенні обласної 

клінічної лікарні імені О. Ф. Гербачевського. 

 

Сокальська, Ю. Такі життєво необхідні апарати / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 3.  

  У відділенні анастезії та інтенсивної терапії Баранівської КЦРЛ 

працюють два апарати штучної вентиляції легень. 

 

Сокальська, Ю. Що непокоїть лікарів Ємільчинського району / Юлія 

Сокальська // Житомирщина. - 2019. - N 93 (11-13 груд.). - С. 4 : фот. - 

(Медицина).  

  Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської райради, 

куди входять 55 медзакладів – один з наймолодших та найбільших в області. 

 

Хоменко, Н. Місце, де народжується життя: обласний перинатальний центр 

отримав солідну гуманітарну допомогу від США / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2019. - N 56 (27-30 лип.). - С. 1 : фот. кольор.  



  В обласній комунальній установі «Житомирський обласний 

перинатальний центр» представили гуманітарну допомогу, надану 

американськими благодійниками. 

 

Хоменко, Н. Оновлене і безпечне для пацієнтів / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2019. - N 53 (17-19 лип.). - С. 2.  

  Сертифікат "Чиста лікарня безпечна для пацієнта" урочисто вручили 

колективу інфекційного відділення КП «Лікарня №1». 

 

Хоменко, Н. Щоб юні пацієнти не відставали у навчанні / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2019. - N 59 (7 - 9 серп.).  

  На Житомирщині до благодійно-освітнього проекту «Право на освіту» 

долучилися дві лікарні: КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» 

та КП «Дитяча лікарня ім. В. Й. Башека» Житомирської міської ради. 

 

Цицюра, В. Центр для «особливих діток»: у Баранівці з'явився важливий та 

необхідний соціальний заклад / [бесіду вів Олександр Ларін] // 

Житомирщина. - 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 3 : фот.  

  В Баранівці відкрили Центр реабілітації для дітей з особливими 

потребами. 

   

НННАААРРРОООДДДНННЕЕЕ   ГГГОООСССПППОООДДДАААРРРСССТТТВВВООО   
 

Васильчук, В. Відзнака за зразковий благоустрій / Володимир Васильчук // 

Житомирщина. - 2019. - N 52 (13-16 лип.). - С. 12.  

  У цьому році Білківське лісництво Радомишльського 

держлісомисгоспу зайняло перше місце в системі обласного управління 

лісового і мисливського господарства за організацію зразкового благоустрою 

території. 

 

Вітер, О. Ставка – на вирощування лохини / Олег Вітер // Житомирщина. - 

2019. - N 84 (9 - 12 листоп.). - С. 2. - (Практика господарювання).  

  Найбільший виробник лохини садової в Україні та постачальник 

свіжих ягід у країни СНД та Європу – компанія "Бетек", що з 2010 року 

працює в с. Барвинівці Новоград-Волинського району. 

  

Голованова, І. Ми таки вміємо бути Європою: це підтверджує трудовий 

колектив ТОВ "Органік Мілк" / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2019. - 

N 59 (7 - 9 серп.). - С. 6 : фот. кольор.  

  Прикладом того, що ми вміємо бути Європою не лише територіально, а 

й економічно, є унікальне підприємство ТОВ «Органік Мілк» в Баранівці, яке 

займається виключно органічними тваринництвом і рослинництвом. 

 

Дмитренко, І. Радомишльський держлісомисгосп створює сучасний 

лісонасіннєвий комплекс / [бесіду вів Володимир Васильчук] // 



Житомирщина. - 2019. - N 63 (21-23 серп.). - С. 4 : фот. - (Вісті з лісового 

господарства).  

  У ДП «Радомишльське лісомисливське господарство» створюють 

лісонасіннєвий комплекс. Це буде перший в області сучасний лісонасіннєвий 

комплекс повного циклу. 

 

Мельник, І. Посадити, доглянути, зберегти / [бесіду вів Володимир 

Васильчук] // Житомирщина. - 2019. - N 68 (11-13 верес.). - С. 1 : портр.  

  Бесіда з директором ДП «Романівський лісгосп АПК» Іваном 

Мельником. 

 

Хоменко, Н. В авангарді малої приватизації / Наталія Хоменко // 

Житомирщина. - 2019. - N 74 (2-4 жовт.). - С. 1.  

  Житомир став одним із перших міст, які приєдналися до процесу малої 

приватизації у системі ProZorro. Обласний центр став другим у рейтингу 

міст, продавши об'єктів на 100 млн. грн. 

 

Хоменко, Н. Ім'я, вписане в історію / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 

2019. - N 94 (14-17 груд.). - С. 4 : портр.  

  Цьогоріч вийшло друком довідково-енциклопедичне видання 

«Державні нагороди України. Кавалери та лауреати». Серед них – і директор 

ДП «Коростишівське лісове господарство» Валентин Ейсмонт. Він має 

наукові роботи у галузі розвитку вітчизняного лісового господарства, 

почесний доктор наук, почесний академік Міжнародної кадрової академії, 

доктор наук в галузі економіки, академік, професор (2010). Значну частину 

довідкової статті присвятили розповіді й про сам Коростишівський лісгосп, 

який має славну історію та чимало здобутків. 

 

Шацьких, О. Про нові плани співпраці зі Словенією / Олена Шацьких // 

Житомирщина. - 2019. - N 82 (2 - 5 листоп.). - С. 2.  

  Про реалізацію ґрантових проектів урядового фонду Словенії у м. 

Житомирі: будівництво сонячної електростанції та реконструкцію головної 

каналізаційної насосної станції. 

 

ПППРРРОООМММИИИСССЛЛЛОООВВВІІІСССТТТЬЬЬ   
 

Васильчук, В. Чому радомишльське пиво – таке популярне? / Володимир 

Васильчук // Житомирщина. - 2019. - N 54 (20-23 лип.). - С. 3.  

  Про цьогорічні здобутки та асортимент ПБК «Радомишль». 

 

Голяченко, О. В Іршанську запрацював оновлений виробничий комплекс: 

кар'єр № 9 мовою цифр / Олександр Голяченко // Житомирщина. - 2019. - N 

77 (12-18 жовт.). - С. 1 : фот. кольор.  

  На кар'єрі № 9 філії Іршанського «ГЗК» відкрили новий технологічний 

комплекс. На нових земельних відводах розпочалися масштабні 



гірничо-видобувні роботи. Відновила роботу й оновлена гравітаційна 

фабрика. 

 

Денисюк, С. Клятва пекаря / [бесіду вів Сергій Бовкун] // Житомирщина. - 

2019. - N 55 (24-26 лип.). - С. 4 : фот.  

  Інтерв'ю з директором ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» Степаном 

Денисюком. 

 

Крезуб, Г. На свята солодощів вистачить усім / [інтерв'ю брав Володимир 

Васильчук] // Житомирщина. - 2019. - N 94 (14-17 груд.). - С. 4 : портр.  

  Діяльність ТОВ «Торговий дім «Житомирські ласощі». 

 

Мацапура, О. Чим славляться радомишльські короваї? / [інтерв'ю брав 

Богдан Лісовський] // Житомирщина. - 2019. - N 94 (14-17 груд.). - С. 1 : фот. 

кольор. - (Практика господарювання).  

  Діяльність приватного підприємства «Радомишльський хлібозавод». 

 

Сокальська, Ю. Ювілей підприємства з німецько-українським «корінням» / 

Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2019. - N 93 (11-13 груд.). - С. 3 : фот. - 

(Практика господарювання).  

  Спільне німецько-українське підприємство ТОВ «Файдал УА» (смт 

Брусилів), що спеціалізується на виготовленні лакофарбової продукції, 

відзначає своє 15-ліття. 

 

Хоменко, Н. Українське виробництво за європейськими стандартами / 

Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 верес.). - С. 3 : фот. - 

(Практика господарювання).  

  ТОВ "Файдал УА" було створено у Брусилові у 2004 році й стало 

першим підприємством з іноземними інвестиціями в районі. Спеціалізується 

на виготовленні лакофарбової продукції. На V Міжнародному бізнес-саміті 

лідерів економіки України, Росії та країн ЄС його визнали «Підприємством 

року – 2010». 

 

Чибуровський, А. Для «Нової Української школи»: як поживає нині 

знаменитий колись «Електровимірювач»? / [бесіду вів Володимир Соболь] // 

Житомирщина. - 2019. - N 63 (21-23 серп.). - С. 4 : фот.  

  Приватне акціонерне товариство «Електровимірювач» є найбільшим і 

єдиним в Україні підприємством, що з 1956 року виготовляє 

багатофункціональні (комбіновані) електровимірювальні прилади, 

поставляючи їх навіть за кордон. Нині підприємство добре відоме й тим, що 

виготовляє шкільне обладнання. 

   

СССІІІЛЛЛЬЬЬСССЬЬЬКККЕЕЕ   ГГГОООСССПППОООДДДАААРРРСССТТТВВВООО   
 

Васильчук, В. Великі ризики, обнадійливі перспективи / Володимир 



Васильчук // Житомирщина. - 2019. - N 85 (13-15 лист.). - С. 3 : фот. - (17 

листопада – День працівників сільського господарства України).  

  Агропромисловий комплекс Пулинського району нараховує більше 57 

тисяч гектарів сільгоспугідь, із них майже 44 тисячі гектарів – рілля. 

Конкретно сільськогосподарським виробництвом тут займаються 31 

агроформування та 18 невеликих фермерських господарств. Зокрема, мова 

йде про ПП «Новозаводські аграрні інвестиції», та ПСПО «Колодіївське». 

 

Горай, Н. ...І звіринець з фотозоною: 120 років тому в лісі поблизу 

Новограда-Волинського було створено унікальний мисливський комплекс / 

Наталія Горай // Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 верес.). - С. 8 : фот. - 

(Край рідний).  

  Житомирщина має надзвичайно цікаву історію мисливства. 

 

 

Кухарський, О. Ой, хмелю, наш хмелю... / Олександр Кухарський // 

Житомирщина. - 2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 5 : фот. - (Резонанс).  

  Історія хмелю на Волині, за радянських часів та після розпаду 

Радянського Союзу. 

 

 

Чедія, В. Вальтер Чедія: «Люди – найцінніше, що в нас є»: секрети успіху 

підприємства «Агроінвестконтакт» / [бесіду вів Сергій Бовкун] // 

Житомирщина. - 2019. - N 67 (7-10 верес.). - С. 1, 6 : портр.  

  Бесіда з директором ТОВ «Агроінвестконтакт» Вальтером Чедія (м. 

Чуднів) про діяльність кращого в області суб'єкта середнього 

підприємництва у 2019 році. 

   

НННАААУУУКККААА   ІІІ   ОООСССВВВІІІТТТААА...   ДДДооошшшкккіііллльььнннііі   зззаааккклллааадддиии   

 
Бовкун, С. З новими силами – до нових знань! / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2019. - N 66 (4-6 верес.). - С. 1 : фот. кольор.  

  Будівельний коледж – унікальний заклад в області. Адже він єдиний на 

Житомирщині готує фахових будівельників. 26 вересня відзначалося 74 роки 

з часу заснування навчального закладу. 

 

Бойко, В. Відзнака освітянину / Владислав Бойко // Житомирщина. - 2019. - 

N 74 (2-4 жовт.). - С. 3.  

  Директор Житомирського міського ліцею при ЖДТУ Юрій Кошевич 

отримає відзнаку «За заслуги перед містом» II ступеня. Таке рішення 

прийнято на засіданні виконкому міської ради. 

 

Володимиров, В. Ювілей співробітництва шкіл / В. Володимиров // 

Житомирщина. - 2019. - N 90 (30 лист.- 3 груд.). - С. 5 : фот.  

  Учні ліцею ім. Лесі Українки побували на святкуванні 20-річчя обміну 



між навчальними закладами міст Новоград-Волинського і Візентхайда 

(Німеччина). 

 

Голованова, І. Дитяче серце – у руках дбайливих / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2019. - N 48 (29 черв.-2 лип.). - С. 7.  

  Про дошкільні навчальні заклади смт Черняхів розповідають їх 

працівники та начальник відділу освіти Черняхівської райдержадміністрації 

Сташенко Г. Ф. 

 

Голованова, І. Думаючи про перспективу – здобудеш перемогу / Іраїда 

Голованова // Житомирщина. - 2019. - N 90 (30 лист.- 3 груд.). - С. 6 : фот. 

кольор. - (Депутати за роботою).  

  В селах Дівочки та Селянщина Черняхівського району відремонтовані 

приміщення дитячих садків, а в смт Черняхів об'єднано будинок дитячої та 

юнацької творчості, станцію юних техніків, дитячо-юнацький спортивний 

клуб та музичну школу. 

 

Голованова, І. Замість філії коледжу – ресторан? / Іраїда Голованова // 

Житомирщина. - 2019. - N 48 (29 черв.-2 лип.). - С. 5.  

  Про фінансування Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного 

коледжу та її співпрацю з ТОВ «Сігнет-Центр». 

 

Горицвіт, Р. Навчитися самим і допомагати іншим / Рада Горицвіт // 

Житомирщина. - 2019. - N 97 (25-27 груд.). - С. 2 : фот.  

  Понад десять років у Коростишівському педагогічному коледжі імені І. 

Франка діє Клуб рівних можливостей «Софія». Його мета: запобігання 

гендерному насильству, торгівлі людьми та порушенням прав дитини. 

 

Євдокимов, В. Знайомтесь: ректор «Житомирської політехніки» / [бесіду вів 

Сергій Бовкун] // Житомирщина. - 2019. - N 64 (24-30 серп.). - С. 1, 3 : фот. 

кольор.  

  Указом Президента України ректор Державного університету 

«Житомирська політехніка», доктор економічних наук, професор, академік 

Академії економічних наук України Віктор Євдокимов удостоєний почесного 

звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

 

Кльонов, І. «Берізка» - веселий дім, тут турбота є усім!: Комунальному 

закладу дошкільної освіти № 1 «Берізка» Радомишльської міської ради – 100 

років / І. Кльонов // Эхо. - 2019. - N 46 (14-20 лист.). - С. 5 : фот. кольор.  

  В Радомишлі дитячий садок «Берізка» відзначає столітній ювілей. 

  

Кордон, М. Світоч знань: З історії університету в іменах / Микола Кордон // 

Житомирщина. - 2019. - N 76 (9-11 жовт.). - С. 4 : портр. - (До 100-річчя 

Житомирського державного університету імені Івана Франка).  

  Історія Житомирського державного університету імені Івана Франка 

від часу його створення у 1919 році. Подаються біографії першого ректора  



П. Н. Абрамовича та деяких викладачів університету періоду 1919-1933 

років. 

 

Корнійчук, П. Т. Залишила по собі добрий слід: [некролог] / П. Т. Корнійчук 

// Житомирщина. - 2019. - N 56 (27-30 лип.). - С. 10 : фот.  

  Людмила Михайлівна Ткаченко – методист і наставник вчителів хімії 

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Лісовський, Б. Названо кращі школи району / Богдан Лісовський // 

Житомирщина. - 2019. - N 67 (7-10 верес.). - С. 10.  

  За результатами роботи минулого навчального року, відповідно до 

затверджених критеріїв, було складено рейтинг 20 ЗОШ Малинського 

району. 

 

Лісовський, Б. У лісоколеджі – гості із США / Богдан Лісовський // 

Житомирщина. - 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 7 : фот. кольор.  

  До Малинського лісоколеджу в рамках програми «Освіта за кордоном» 

завітали гості з одного з університетів Пенсільванії (США). 

 

Лобачова, Л Теплий дотик / Людмила Лобачова // Житомирщина. - 2019. - N 

57 (31 лип.-2 серп.). - С. 7 : фот. кольор.  

  Ляльки бувають різними. Серед них є такі, які використовують в 

педагогіці, зокрема у вальфдорській. Про них для "Житомирщини" розповіла 

Галина Ямчинська, заслужений працівник культури України, майстер 

народної творчості, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики 

навчання ЖДУ імені І. Франка. 

 

Павленко, В. У трудове життя – з перспективною професією / Володимир 

Павленко // Житомирщина. - 2019. - N 51 (10-12 лип.). - С. 7.  

  В приміщенні Житомирського академічного музично-драматичного 

театру імені Івана Кочерги відбулися урочистості з нагоди випуску молодих 

фахівців Житомирського базового фармацевтичного коледжу. 

 

Почесні звання – освітянам  // Житомирщина. - 2019. - N 75 (5-8 жовт.). - 

С. 1.  

  Президент України В. Зеленський з нагоди Дня працівників освіти 

відзначив ряд педагогів державними нагородами. Зокрема, по Житомирській 

області присвоєно почесні звання: «Заслужений діяч науки і техніки 

України» - Сейко Н. А., проректору Житомирського державного університету 

імені І. Франка, доктору педагогічних наук, професорові; «Заслужений 

працівник освіти України» - Тищук Л. І., завідувачці Житомирського центру 

розвитку дитини № 53 "АБВГДЕЙКА"; «Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України» - Кутек Т. Б., деканові факультету фізичного 

виховання і спорту Житомирського державного університету імені І. Франка. 

 

Соболь, В.  Партнерство міцнішає спільними проектами / Володимир Соболь 



// Житомирщина. - 2019. - N 76 (9-11 жовт.). - С. 6 : фот.  

  У рамках проведення Другого форуму регіонів України та Білорусі на 

базі державного університету "Житомирська політехніка" відбулися виставка 

високих технологій, робототехніки, мехатроніки та стартапів, а також діалог 

учених і науковців, студентів, керівників ряду вищих навчальних закладів, 

підприємств і компаній партнерів. 

 

Соболь, В.  100 років - це добрий початок / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 6 : фот. кольор.  

  Святкування 100-річного ювілею Житомирського державного 

університету імені І. Франка, першого вищого навчального закладу на 

території нинішньої Житомирської області. 

  

Сокальська, Ю. Відразу кілька договорів про співпрацю / Юлія Сокальська 

// Житомирщина. - 2019. - N 77(12-18 жовт.). - С. 3 : фот.  

  У рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь у 

Житомирському національному агроекологічному університеті відбувся 

еко-форум, а в державному університеті ім. Івана франка – "круглий стіл" 

«Збереження мовного, культурного та природного середовищ 

транскордонних територій: історія і сучасність». У підсумку були підписані 

угоди про співпрацю.  

 

Сокальська, Ю. На згадку про вчителя / Юлія Сокальська // Житомирщина. 

- 2019. - N 91 (4-6 груд.). - С. 9.  

  Відкриття пам'ятної меморіальної дошки з нагоди 100-річчя від дня 

народження Ірини Василівни Артеменко, вчителю української мови та 

літератури, «Відміннику народної освіти» в с. Покалів Овруцького району, 

Житомирської області. 

 

Сокальська, Ю. На радість дітлахам, а ще більше – їхнім батькам / Юлія 

Сокальська // Житомирщина. - 2019. - N 79 (23-25 жовт.). - С. 4.  

  В селі Мирославлі Баранівського району відкрили дитсадок 

«Струмочок». 

 

Степовий, В. До підсумків ЗНО / Володимир Степовий // Житомирщина. - 

2019. - N 64 (24-30 серп.). - С. 3.  

  Підсумки ЗНО: Бердичівська гімназія № 2 – 1-ше місце серед 

загальноосвітніх навчальних закладів області, 2-ге та 3-тє місця – Малинські 

ЗОШ I-III ст. № 6 та загальноосвітній НВК «Школа-ліцей ім. Ніни Сосніної» 

I-III ст. 1-ше місце в рейтингу шкіл Житомира – Житомирський міський 

ліцей при ЖДТУ, 2-ге місце – міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. 

Очерета, 3-тє місце – спеціалізована ЗОШ I-III ст. № 12 з поглибленим 

вивченням іноземних мов ім. С. Ковальчука. 

 

Степовий, В. Ігор Баранов – серед фіналістів / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2019. - N 72 (25-27 верес.). - С. 1 : портр. – (Гордість 



Поліського краю).  

  Вчитель інформатики Житомирської гімназії № 23 імені М. Очерета 

Ігор Баранов увійшов до п'ятдесяти фіналістів національної премії Global 

Teacher Prize Ukraine в 2019 році. 

 

Сушицька, О. Славний шлях довжиною в півтора століття / Ольга Сушицька 

// Житомирщина. - 2019. - N 84 (9 - 12 листоп.). - С. 6 : фот. кольор.  

  Історія і сьогодення Коростишівського педагогічного коледжу імені 

І. Франка з нагоди його 150-річчя. 

 

Шевченко, І. Юність 100-літнього ліцею / Ірина Шевченко // Житомирщина. 

- 2019. - N 76 (9-11 жовт.). - С. 10.  

  Житомирський ліцей № 25 відсвяткував 100-річний ювілей. Один з 

найстаріших шкільних закладів міста був заснований 1919 року як 

чотирирічна трудова школа. З часом вона стала загальноосвітньою 

десятирічкою, а в 1982-му – середньою школою з поглибленим вивченням 

математики та спецкурсом із програмування. 

  

Шульга, О. «Малятку» – 60 / Олег Шульга // Житомирщина. - 2019. - N 93 

(11-13 груд.). - С. 10 : фот.  

  Дитячий садок «Малятко» в Олевську відсвяткував свій 60-річний 

ювілей, в якому взяли участь вихованці, колектив та «випускники» закладу. 

   
   

ФФФІІІЗЗЗИИИЧЧЧНННААА   КККУУУЛЛЛЬЬЬТТТУУУРРРААА   ІІІ   СССПППОООРРРТТТ   
 

Бовкун, С. Найкращі спортсмени – ємільчинці / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2019. - N 67 (7-10 верес.). - С. 10. - (Спорт).  

  Нещодавно у містечку Ємільчиному відбувся II етап обласних змагань 

серед об'єднаних територіальних громад Житомирської області. Свої 

команди для участі в змаганнях виставили 11 ОТГ нашого краю. Загалом у 

командному заліку перемогли господарі змагань – спортсмени з 

Ємільчиного. 

 

Бойко, Б. Приклад депутата / Богдан Бойко // Житомирщина. - 2019. - N 80 

(26-29 жовт.). - С. 10.  

  Про перемогу депутата обласної ради Миколи Григоровича у 

чемпіонаті світу з пауерліфтингу в м. Чикаго (США). 

 

Бойко, В. Житомирянин – чемпіон із японських шахів / Владислав Бойко // 

Житомирщина - 2019. - N 79 (23-25 жовт.). - С. 11.  

  Житомиряни вибороли призові місця у змаганнях з японських шахів. 

 

Вісім медалей - у плавців з "Оазиса" // Житомирщина. - 2019. - N 69 (14-17 

верес.). - С. 10. - (Спорт).  



  Команда Житомирської області в складі чотирьох спортсменів 

Малинського спортивного клубу «Оазис» взяла участь у чемпіонаті України 

2019 року з підводного орієнтування серед старшої та молодшої юнацьких 

груп. За підсумками змагань в особистому заліку двоє з них стали 

переможцями в багатоборстві у своїх вікових групах. 

 

Вітер, О. Чемпіон із бодібілдингу – коростенець / Олег Вітер // 

Житомирщина. - 2019. - N 58 (3 - 6 серп.). - С. 11.  

  На чемпіонаті світу з бодибілдингу та фітнесу, який відбувся у Львові, 

коростенець Денис Осадчий посів першу сходинку п'єдесталу у номінацїі 

«Black shorts». 

 

Кухарський, О. «Динамо»: приклади, гідні наслідування, про які ватро не 

забувати / Олександр Кухарський // Житомирщина. - 2019. - N 66(4-6 верес.). 

- С. 4, 9 : фот. - (Сторінки історії спорту).  

  Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо»: історія від 1924 року 

до 2019 року. 

 

Кухарський, О. Естафета переконливих перемог: 115 років розвитку 

спортивної боротьби на Житомирщині / [інтерв'ю брав Володимир Соболь] ; 

фотознімки надані Олександром Кухарським // Житомирщина. - 2019. - N 86 

(16-19 лист.). - С. 5, 10 : фот.  

  Маловідомі сторінки з розвитку спортивної боротьби на Житомирщині 

(1904-2019 рр.). 

 

Кухарський, О. Славні сторінки велоспорту Житомирщини / Олександр 

Кухарський // Житомирщина. - 2019. - N 96 (21-24 груд.). - С. 10 : портр.  

  Заснування спортивного товариства велосипедистів-любителів в м. 

Житомир та розвиток велоспорту на Житомирщині. 

 

Ларін, О. «А у нас тепер є де кататися»: в Іршанську відкрили перший в 

нашій області скейт-парк / Олександр Ларін ; фото Тетяни 

Чистоєдової-Римар // Житомирщина. - 2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 7.  

  В смт Іршанськ Хорошівського району відкритий перший в 

Житомирській області скейт-парк. 

 

Ларін, О. Борцівське «золото» із Загреба / Олександр Ларін // Житомирщина. 

- 2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 10. - (Спорт).  

  Малинчанка Катерина Машкевич привезла золоту медаль із 

хорватського міста Загреба. Там відбувся перший чемпіонат світу з пляжної 

боротьби - відносно нового виду спорту. 

 

Сокальська, Ю. Державні нагороди – юним футболістам / Юлія Сокальська 

// Житомирщина. - 2019. - N 54 (20-23 лип.). - С. 2.  

  Президент України В. Зеленський відзначив орденами «За заслуги» ІІІ 

ступеня членів молодіжної збірної команди України U-20 з футболу, серед 



них – житомиряни. 

 

Сокальська, Ю. «Урожай» медалей / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 

2019. - N 58 (3 - 6 серп.). - С. 11.  

  Дві золоті, срібну і кілька бронзових медалей привезла із Чемпіонату 

Європи з веслування житомирська команда Salsa Zhytomyr. 

 

Степовий, В. «Соколи» - чемпіони з регбі / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2019. - N 50. - С. 12.  

  У Житомирі відбувся чемпіонат Десантно-штурмових військ Збройних 

Сил України з регбі-7. Переможцями стала команда «Соколи» з 95-ої окремої 

десантно-штурмової бригади. 

 

Хоменко, Н. TETERIV OPEN зібрав плавців з усієї України / Наталія 

Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 54 (20-23 лип.). - С. 6.  

  Протягом двох вихідних днів у Житомирському гідропарку тривав 

Міжнародний турнір TETERIV OPEN – із плавання на відкритій воді. 

   

КККУУУЛЛЛЬЬЬТТТУУУРРРНННЕЕЕ   ІІІ   МММИИИСССТТТЕЕЕЦЦЦЬЬЬКККЕЕЕ   ЖЖЖИИИТТТТТТЯЯЯ   
 

Авраменко, П. Буде кіно про Корольова / [бесіду вів Сергій Бовкун] ; фото 

надане Петром Авраменком // Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 верес.). - 

С. 6 : фот. кольор.  

  В Україні вперше знімається ігровий фільм про нашого славетного 

земляка Сергія Павловича Корольова. Створюють це кіно житомирські 

майстри. Фільм знімається у рамках проекту «Видатні постаті Житомира». 

Автор стрічки актор та режисер театру ім. І. Кочерги Петро Авраменко. 

Прем'єра нового фільму відбудеться якраз напередодні святкування 113-річчя 

з дня народження Корольова, яке відзначатиметься на початку січня. 

 

Бовкун, С. Житомир, 1927 рік: журналіст «Житомирщини» відшукав першу 

в історії міста кінозйомку! / [бесіду вів Олександр Ларін] // Житомирщина. - 

2019. - N 70 (18-20 верес.). - С. 10 : фот.  

  Журналіст «Житомирщини» відшукав першу в історії міста 

кінозйомку. Перша відома в історії кінозйомка Житомира є у відкритому 

доступі – на каналі «Кінохроніка Житомира» в YouTube. Тож кожен, хто 

набере в пошуковому рядку слова «Житомир, 1927» - зможе зануритися у 

тодішню атмосферу життя міста. 

 

Бовкун, С. Повіяло античністю... / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - 

N 62 (17-20 серп.). - С. 6 : фот. кольор.  

  Заслужений художник України Юрій Дубінін є одним із найвідоміших 

житомирських майстрів пензля. В останні роки художник звернувся до 

тематики, яка давно є йому близькою та цікавою – античної культури. 

Результатом такого інтересу стала персональна виставка «Вітер з 



античності», яка відкрилася в одному із залів Житомирського обласного 

краєзнавчого музею. 

 

Бовкун, С. Розвиваючи традиції фотомистецтва / Сергій Бовкун // 

Житомирщина. - 2019. - N 52 (13-16 лип.). - С. 7.  

  Цього року фотогурток Житомирського центру творчості дітей та 

молоді відзначив ювілей. 

 

Бойко, В. Відкриття виставки в день ювілею художника / Владислав Бойко // 

Житомирщина. - 2019. - N 77 (12-18 жовт.). - С. 7 : портр.  

  День свого 60-ліття заслужений художник України Юрій Нагулко 

зустрів у Житомирі. У приміщенні міської ради відбулося відкриття виставки 

його робіт, присвяченої Дню захисника України і Дню українського козацтва. 

 

Валеріїв, О. Центру творчості – 25 / Олег Валеріїв // Житомирщина. - 2019. - 

N 93 (11-13 груд.). - С. 7.  

  В Олевську відбувся святковий концерт з нагоди 25-ої річниці з дня 

створення Олевського центру художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді. 

 

Галиненко, І. «Бабусина Надія» / Іванна Галиненко ; фото надане Марією 

Карповець // Житомирщина. - 2019. - N 94 (14-17 груд.). - С. 6 : фот. кольор.  

  Розповідь про дует «Бабусина Надія», який в цьому році став 

учасником VII Міжнародного фестивалю колективів народної пісні «Сила 

слов'янських сердець», який відбувся в Мінську (Білорусія). 

 

Голованова, І. Валентина Гебрич: «Малювання мене витягнуло до життя...» / 

Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2019. - N 56 (27-30 лип.). - С. 6 : фот. 

кольор.  

  Художниця й поетеса з села Стара Котельня Андрушівського району 

Валентина Гебрич живе малюванням, поезією і – надією. 

 

Горицвіт, Р. «Зірочко, засвітись!»: і вони засвітилися на житомирській сцені 

/ Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2019. - N 48 (29 черв.-2 лип.). - С. 6.  

  Вп'яте в Житомирі пройшов Всеукраїнський дитячий телевізійний 

конкурс-фестиваль під назвою «Зірочко, засвітись!». 

 

Горицвіт, Р. Золоте солом'яне диво / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2019. 

- N 66 (4-6 верес.). - С. 7 : фот. кольор.  

  Вироби з соломи майстра народної творчості зі Станишівки Галини 

Кравчук. 2015 року Галина Сергіївна була удостоєна звання «Майстер 

народної творчості України». 

 

Горицвіт, Р. Не згасає його зоря / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2019. - N 

92 (7-10 груд.). - С. 6 : фот. кольор.  

  «Пісня моїх пісень» - під такою назвою відбувся вечір ушанування 



пам'яті поета, композитора, етнографа, педагога, керівника ансамблю 

«Льонок» Івана Михайловича Сльоти у день його народження (3 грудня). 

 

Горицвіт, Р. Пам'яті Станіслава Монюшка: Житомирська обласна 

філармонія ім. С. Ріхтера розпочала 82-ий концертний сезон / Рада Горицвіт 

// Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 верес.). - С. 7.  

 

Горицвіт, Р. Про генія-земляка / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2019. - N 

70 (18-20 верес.). - С. 3.  

  До 125-річчя ювілею легенди світового кінематографу Олександра 

Довженка обласна бібліотека для юнацтва провела цікаву «краєзнавчу 

мандрівку». 

 

Горицвіт, Р. Ростуть у сім'ї таланти / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2019. 

- N 67 (7-10 верес.). - С. 12.  

  В обласній юнацькій бібліотеці відбулася перша персональна виставка 

юної художниці Насті Артемчук. 

 

Лісовський, Б. «Атлантида» засвітилась на Венеціанському кінофестивалі / 

Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2019. - N 71 (21-24 верес.). - С. 12.  

  Український фільм «Атлантида» житомирського сценариста і режисера 

Валентина Васяновича отримав приз програми «Горизонти» у Венеції на 

міжнародному кінофестивалі. 

 

Лісовський, Б. Бібліотека – це тисячі... таємниць: вчора відзначався 

Всеукраїнський день бібліотек / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2019. - 

N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 10 : портр.  

  Інформація про завідувачку Будовороб'ївської сільської бібліотеки 

Малинського району Наталію Деняченко. 

 

Лісовський, Б. Два фестивалі в Савлуках / Богдан Лісовський ; фото 

Ярослави Гапонової // Житомирщина. - 2019. - N 75 (5-8 жовт.). - С. 6 : фот. 

кольор.  

  В с. Савлуках Малинського району відбувся літературно-обрядовий 

фестиваль «Берегиня", присвячений 80-річному ювілею відомого 

письменника, народознавця, фольклориста Василя Скуратівського. 

 

Лісовський, Б. Чуєш, сурми заграли? / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 

2019. - N 93 (11-13 груд.). - С. 1.  

  У столиці відбувся V Всеукраїнський конкурс «Обрії класики» та 

Міжнародний конкурс «Мистецтво ХХІ століття», де взяли участь вихованці 

відділу духових та ударних інструментів Малинської дитячої школи 

мистецтв. 

 

Лобачова, Л. Авторська пісня звучала над Тетеревом / Людмила Лобачова // 

Житомирщина. - 2019. - N 56 (27-30 лип.). - С. 7 : фот. кольор.  



  Вісімнадцятий раз зібрав шанувальників фестиваль авторської пісні 

"Мі-сі-соль" імені Олександра Щиріна. Традиційно він проходив на території 

скеледрому в селі Дениші Житомирського району. Розпочався фестиваль із 

концерту-візитівки в обласній універсальній науковій бібліотеці імені О. 

Ольжича. На фестивалі була представлена виставка традиційного поліського 

одягу та ткацтва Житомирського обласного краєзнавчого музею. 

 

Лобачова, Л. «Душа не забуде» / Людмила Лобачова // Житомирщина. - 

2019. - N 53 (17-19 лип.). - С. 7.  

  «Моя душа ніколи не забуде» - така назва персональної виставки 

витинанок Галини Ямчинської, що відкрилась в обласному літературному 

музеї. 

 

Лук'яненко, О. Закоханий у Трипілля / Оксана Лук'яненко // Житомирщина. 

- 2019. - N 82 (2 - 5 листоп.). - С. 9.  

  Про допрем'єрний показ у музеї історії м. Бердичева документального 

фільму «Моє мистецтво. Сергій Танадайчук» київського оператора та 

режисера Віталія Сулими. Розповідь про життя і творчість бердичівського 

художника Сергія Танадайчука. 

 

Лук'яненко, О. З екрана – про любов до рідного міста / Оксана Лук'яненко // 

Житомирщина. - 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 10.  

  В «Агенції розвитку міста» представили свої роботи фіналісти 

конкурсу на кращу концепцію відеоролика про Житомир та його мешканців 

«Житомире! Я тебе люблю!». Усі три відеороботи, що перемогли у конкурсі, 

розповідають про рідне місто через людей, які у ньому мешкають. 

 

Лук'яненко, О. «Сонячні кларнети» подарували музичне диво / Оксана 

Лук'яненко // Житомирщина. - 2019. - N 90 (30 лист.- 3 груд.). - С. 7 : фот. 

кольор.  

  В Житомирі пройшов 10-й міжнародний фестиваль інструментальної 

музики «Сонячні кларнети» за участю музикантів з України, Білорусії, 

Вірменії, Сербії, Франції, Швейцарії, Німеччини та деяких інших країн. 

 

Павлович, В. За підготовку юних гітаристів / Василь Павлович // 

Житомирщина. - 2019. - N 48 (29 черв.-2 лип.). - С. 9.  

  Гітаристи Коростишівської музичної школи здобули перші місця і 

високі відзнаки у міжнародному конкурсі «Весняний калейдоскоп». 

 

Світла, Г. На фестиваль до Бердичева приїхали друзі з Болгарії, Італії та 

Іспанії / Ганна Світла ; фот. В. Хмелівський // Житомирщина. - 2019. - N 80 

(26-29 жовт.). - С. 8 : фот.  

  Про фестиваль-конкурс поезії та авторської пісні імені Віктора Ізотова 

«Бердичів скликає друзів», що відбувся за ініціативою письменника Віктора 

Хмелівського. Участь у заході взяли також гості з інших місцевостей України 

та з-за кордону. 



Соболевська, С.  Фестиваль, щедрий на звання і дипломи / Світлана 

Соболевська // Житомирщина. - 2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 9 : фот.  

  У Коростені пройшов ХІІІ Всеукраїнський літературно-мистецький 

фестиваль «Просто на Покрову». 

 

Соболь, В.  Війна, якої не було... / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2019. - N 55 (24-26 лип.). - С. 6 : фот. кольор.  

  У Житомирі, у приміщенні обласної наукової універсальної бібліотеки 

імені Олега Ольжича, Роман Зіненко – учасник трагічних подій серпня 2014 

року на Сході України, представив книгу «Війна, якої не було. Хроніка 

Ілловайської трагедії». 

 

Соболь, В.  Любарщина багата на таланти / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2019. - N 54 (20-23 лип.). - С. 11.  

  На Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої творчості 

«ДивоГрайлики», що відбувся в Андрушівці, Любарський район відзначився 

своєю майстерністю. 

 

Соболь, В. Чи потрібен Бальзаку ще й мурал? / Володимир Соболь // 

Житомирщина. - 2019. - N 60 (10 - 13 серп.). - С. 8 : фот.  

  Про заходи, присвячені відзначенню 220-річчя з дня народження 

відомого французького письменника Оноре де Бальзака в Бердичеві, де 

письменник вінчався з Евеліною Ганською. 

 

Сокальська, Ю. У світі грації / Юлія Сокальська // Житомирщина. - 2019. - 

N 49 (3-5 лип.). - С. 12.  

  У Житомирі відбулися змагання з танцювального спорту «Кубок 

міського голови – 2019». 

 

Сокальська, Ю. У Чехії заспівали на Гран-прі / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 53 (17-19 лип.). - С. 1.  

  Із перемогою повернулися з Міжнародного хорового конкурсу «Musika 

Orbis 2019» учасники старшого складу народного художнього колективу 

хорової студії «Струмочок» Центру творчості дітей і молоді м. Житомира. 

 

Сокальська, Ю. Фестивалили у маєтку Ганських / Юлія Сокальська // 

Житомирщина. - 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 7.  

  У рамках відзначення 220-річчя з дня народження письменника Оноре 

де Бальзака (1799-1850) у маєтку Ганських, що в селі Верхівні Ружинського 

району, прозвучав фінальний акорд фестивалю «Balzak Fest». 

 

Степовий, В. Розуміти і творити красу / Володимир Степовий // 

Житомирщина. - 2019. - N 82 (2 - 5 листоп.). - С. 7.  

  Про святкування 40-річного ювілею із дня заснування Бердичівської 

художньої школи. 

 



Хоменко, Н. Яскравий спів житомирського хору Gloria: на міжнародному 

конкурсі в Італії / Наталія Хоменко // Житомирщина. - 2019. - N 67 (7-10 

верес.). - С. 5 : фот.  

  Нещодавно вихованці зразкового хору Gloria Житомирської музичної 

школи № 1 імені Б. Лятошинського повернулися з Італії, де проходив 67-й 

Міжнародний поліфонічний конкурс імені Гвідо д'Ареццо. Юні житомиряни 

здобули беззаперечну перемогу в номінації «Кольори Ареццо» і третю 

премію – в дитячій номінації. 

  

Шевченко, І. Перлини духовності / Ірина Шевченко // Житомирщина. - 2019. 

- N 74 (2-4 жовт.). - С. 4 : фот.  

  Теософське товариство в Україні втретє представило в Житомирі, в 

обласній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича виставку «Невичерпне 

джерело», прсвячену письменниці, філософині, мандрівниці, засновниці 

теософії й Теософічного товариства в колишній Російській імперії Олені 

Петрівні Блаватській. Педагог В. Майборода представив на виставці свій 

фільм «На перехресті шляхів Христа, Будди, Шиви, Магомета» та кілька 

десятків фотосвітлин іх різних куточків нашої планети під назвою «Мандри 

духовними центрами світу». 

 

 

МММУУУЗЗЗЕЕЕЇЇЇ   
 

Бовкун, С. «Знак оклику» від Миколи Максименка: експонуються невідомі 

донині твори видатного художника / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - 

N 93 (11-13 груд.). - С. 6 : фот. кольор.  

  В Житомирському краєзнавчому музеї експонуються невідомі донині 

твори одного з найкращих українських художників ХХ століття 

житомирянина Миколи Максименка. 

 

Вітер, О. Щоб глибше знати свою історію / Олег Вітер // Житомирщина. - 

2019. - N 78 (19-22 жовт.). - С. 12.  

  Працівники Радомишльського народного музею розробили «Мапу 

історико-туристичних об'єктів Радомишля», де представили 33 об'єкти міста 

та околиць. 

 

Галата, О. А ви бачили зуби мамонта? / Олена Галата // Житомирщина. - 

2019. - N 63 (21-23 серп.). - С. 6.  

  Палеонтологічні пам'ятки представили для огляду в залі 

Словечанського музею. Раритети виявлені виключно на території Овруцького 

району в період з другої половини XIX століття. 

 

Галиненко, І. Музей добувників титану під відкритим небом / Іванна 

Галиненко // Житомирщина. - 2019. - N 59 (7 - 9 серп.). - С. 1.  

  Галерею стендів з історії Іршанського гірничо-збагачувального 



комбінату відкрили в селищі титанобудівників на свято Іршанська в 

Хорошівському районі. Своєрідний музей під відкритим небом знайомить з 

етапами становлення комбінату і селища, перспективами розвитку філії 

«Іршанський ГЗК» у складі об'єднаної гірничо-хімічної компанії. 

 

Ларін, О. Астронавтка NASA побувала в Житомирі / Олександр Ларін // 

Житомирщина. - 2019. - N 77 (12-18 жовт.). - С. 7.  

  Житомир, який має реноме «космічного» міста, відвідала Гайді-Марія 

Стефанишин-Пайпер – американська астронавтка. Вона двічі побувала в 

космосі. Зустріч з астронавткою відбулася в Житомирському музеї 

космонавтики ім. С. Корольова. 

 

Онофріюк, В. Краса Поліського краю надихала генія / Валентина Онофріюк 

// Житомирщина. - 2019. - N 73 (28 верес.- 1 жовт.). - С. 6.  

  В Хорошеві Володарск-Волинського району на стіні місцевого 

краєзнавчого музею відкрили пам'ятну дошку письменнику і митцю 

Олександру Довженку з нагоди 125-річчя з дня народження. 

 

Петрухіна, В. Захищаючи пам'ять / [бесіду вів Володимир Соболь] // 

Житомирщина. - 2019. - N 65 (31 серп.-3 верес.). - С. 7 : фот. кольор.  

  Ще у 2015 році, з метою збереження історії єврейства та увічнення 

пам'яті жертв Голокосту, за ініціативи Бердичівського міського голови 

Василя Мазура на базі міської бібліотеки для дітей було створено та відкрито 

«Музей єврейства міста Бердичева». 

 

Соболь, В. Від майстра – нащадкам / Володимир Соболь // Житомирщина. - 

2019. - N 96 (21-24 груд.). - С. 6 : фот. кольор. - (Сучасник).  

  В Овручі відбулось відкриття музею-галереї «Овруцької соломки» при 

Овруцькій зразковій малій академії народних мистецтв та ремесел. 

 

Шульга, О. Увага – музею / Олег Шульга // Житомирщина. - 2019. - N 69 

(14-17 верес.). - С. 12.  

  Про народний краєзнавчий музей м. Радомишль Житомирської області, 

заснований у 1959 році, а в 1970 році йому присвоєно звання «народного». 

Будівля закладу побудована в кінці 19 ст. невідомим архітектором, а сам 

будинок належав купцю першої гільдії Горенштейну Герарію Нафтуловичу.  

 

 

ЛЛЛІІІТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРНННЕЕЕ   ЖЖЖИИИТТТТТТЯЯЯ...   МММІІІСССЦЦЦЕЕЕВВВІІІ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННИИИКККИИИ   

   
 

Бовкун, С. Рильський, якого не знаємо: побачила світ книга публіцистики 

поета-земляка / Сергій Бовкун // Житомирщина. - 2019. - N 54 (20-23 лип.). - 

С. 9.  

  Побачила світ книга публіцистики Максима Рильського «І розіллється 



знов медами!» 

 

Галата, О.  Наш земляк – лауреат престижної літературної премії / Олена 

Галата // Житомирщина. - 2019. - N 96 (21-24 груд.). - С. 5.  

  Письменник з Бердичева Михайло Пасічник за результатами конкурсу, 

який проходив у Вінниці, став лауреатом премії імені Степана Руданського. 

 

Кордон, М. Олександр Довженко – майстер кіно світової слави / Микола 

Кордон // Житомирщина .- 2019. - N 69 (14-17 верес.). - С. 8 : портр.  

  10 вересня минуло 125 років із дня народження Олександра Петровича 

Довженка – письменника, великого кінорежисера сучасності, одного із 

основоположників української кінематографії. Олександр Довженко досить 

тривалий час жив і працював у Житомирі, розпочавши тут своє творче життя. 

 

Лобачова, Л. З копальні слова / Людмила Лобачова // Житомирщина. - 2019. 

- N 83 (6 - 8 листоп.). - С. 6 : портр.  

  Подія, що відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. 

Ольжича, була приурочена до 80-річного ювілею літератора Анатолія 

Силовича Сірика. Читачам він відомий не лише поезіями, а й дослідженнями 

в галузі краєзнавства та історії слова. 

 

Натикач, Л. Кошик пролісків і казок / Людмила Натикач // Житомирщина. - 

2019. - N 96 (21-24 груд.). - С. 7. - (Зустріч з цікавою людиною).  

  Джерела натхнення для творчості Житомирської дитячої письменниці 

Марії Пономаренко. 

 

Натикач, Л. Сад Михайла Клименка / Людмила Натикач // Житомирщина. - 

2019. - N 71 (21-24 верес.). - С. 5 : портр. - ("Житомирщині" – 100 років).  

  Михайло Данилович Клименко – український поет-лірик, народився в 

с. Левків Житомирського району.  

 

Світла, Г. З містичною складовою / Г. Світла // Житомирщина. - 2019. - N 52 

(13-16 лип.). - С. 12.  

  Житомирська письменниця Світлана Соболевська видала нову книгу – 

«Таємниця княгині Ольги». 

 

Світла, Г. «Житомир TEN» стає літературною традицією міста / Ганна 

Світла ; фото надані Світланою Соболевською // Житомирщина. - 2019. - N 

94 (14-17 груд.). - С. 7 : фот. кольор.  

  У Житомирському обласному літературному музеї вдруге відбувся 

літературний конкурс «Житомир TEN». 

 

Світлична, В. Чий камінь – найважчий? / Валентина Світлична // 

Житомирщина. - 2019. - N 66 (4-6 верес.). - С. 9 : фот. - (Нові книги).  

  В житомирському видавництві «Рута» вийшли у світ дві книжки, які є 

певним підсумком творчої роботи Наталі Ярмолюк, - збірка новел, етюдів і 



оповідань «Дзвінок з минулого» (2018) та збірка повістей «Між каменем 

життя» (2019). 

 

Соболевська, С. Гармонія слова / Світлана Соболевська // Житомирщина. - 

2019. - N 75 (5-8 жовт.). - С. 7 : портр. кольор. - (Сучасниця).  

  Творча біографія молодої поетеси Євгенії Юрченко з селища Головине 

Черняхівського району. 

 

Стронговський, І. Ілля Стронговський: «Світ не є справедливим. Ти – єдина 

причина змін» / [бесіду вела Анна-Лілія Кокора] // Субота. - 2019. - N 46 (6 

листоп.). - С. 16 : фот. - (Суботні історії).  

  Житомирський письменник та громадський діяч Ілля Стронговський 

розповідає про своє життя та становлення як особистості. 

 

Шульга, О. Визнання доробку ветерана пера / Олег Шульга // 

Житомирщина. - 2019. - N 62(17-20 серп.). - С. 10 : фот.  

  27 липня 2019 року Микола Ярмолюк – член Національної спілки 

письменників України, письменник, журналіст, уродженець с. Прибережного 

Ружинського району став лауреатом літературно-мистецької премії імені Лесі 

Українки у номінації «Література». 

  

Яблука і маки Василя Головецького // Житомирщина. - 2019. - N 80 (26-29 

жовт.). - С. 7 : фот. кольор.  

  Про житомирського письменника, журналіста, видавця, перекладача 

Василя Миколайовича Головецького, у зв'язку із його 65-річним ювілеєм. 

Вміщено підбірку поезій митця. 
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