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Область в цілому
Інформація про виконання обласного бюджету за І півріччя 2015 року //
Житомирщина. - 2015. - N 79/80 (11 серп.) - С. 5.
Статистичні показники виконання житомирського обласного бюджету за
І-е півріччя 2015 року.
Фінансовий стан Житомирщини за І півріччя // Місто.- 2015. - N 28 (17
лип.) - С. 3: фото.
На черговому плановому засіданні колегії департаменту фінансів
проаналізовано основні фінансові показники Житомирщини за І-е півріччя
2015 року.

Видатні діячі і область. Уродженці області
Забродський, Михайло.
"Я б з легкістю відмовився від "Золотої Зірки", аби не було війни" :
розмова з Героєм України Михайлом Забродським / вела розмову Анастасія
Береза / Михайло Забродський // Місто. - 2015. - N 29 (24 лип.). (Професіонал). - С. 7 : фото.
Михало Забродський - Герой України, командир 95-ої Житомирської
окремої аеромобільної бригади, з недавнього часу – командувач
Високомобільних десантних військ ЗС України, розповідає про найдовший
рейд у віськовій історії світу.
Купленнікова, Олена.
Майор Ігор Герасименко – справжній Герой / Олена Купленнікова,
Володимир Степовий // Житомирщина. - 2015. - N 76/77 (4 серп.) - С. 4 :

фото.
Про Героя України, командира батальойону 95-ої окремої аеромобільної
бригади Високомобільних десантних військ, майора Ігоря Герасименко, який
за особливі заслуги перед народом України був нагороджений орденом
"Золота Зірка".
Саєнко, Сергій.
Орден за мужність / Сергій Саєнко // Житомирщина. - 2015. - N 76/77 (4
серп.) - С. 4: фото.
Старший розвідник-оператор 95-ої аеромобільної бригади Денис
Голодюк нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за бій у
Слов'янську, на горі Карачун (на Сході України).
Соболь, Володимир.
Пам'ять заради майбутнього / Володимир Соболь // Житомирщина. 2015. - N 109 (23 жовт.). - С. 3 : фото.
У селі Заболоті Радомишльського району Житомирської області
відбулося відкриття меморіальних дошок письменнику, колишньому
редактору обласної газети "Радянська Житомирщина" Івану Пилиповичу
Стеценку та Герою Радянського Союзу Михайлу Павловичу Грищенку.
Степовий, Володимир.
Ось вони, наші герої / Володимир Степовий // Житомирщина. - 2015. - N
101/102 (6 жовт.) - С. 4.
У Житомирі відбулася церемонія нагородження орденом "Народний
Герой України", за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територальної цілісності України на Сході. Подається список
Героїв.
У Житомирі відкрили дошку пам'яті Народного героя України Артема
Абрамовича // Меркурій. - 2015. - N 36 (16 верес.). - С. 1 : фото.
На території Житомирського екологічного ліцею № 24 відбулося
урочисте відкриття дошки пам'яті житомирянина старшого лейтенанта
Артема Абрамовича, який загинув у бою на Донеччині

Історія
Вулиця Кафедральна – найдавніша вулиця міста Житомир // Місто. - 2015. N 46 (20 листоп.). - (Невідомий Житомир). - С. 7.
Історія першої і найдавнішої вулиці середньовічного міста Житомир вулиці Кафедральної.
Поліщук, Уляна.

"Запалимо свічку пам'яті" / Уляна Поліщук // Місто. - 2015. - N 48 (4
груд.). - С. 8 : фото.
У Житомирській міській бібліотеці ім. Василя Земляка відбувся вечірреквієм, приурочений Дню пам'яті жертв голодоморів 1932 - 1933 років в
Україні.
Поліщук, Ярослава.
Голодомор 1932 - 33 років в Україні – один з найбільших за кількістю
жертв геноциду у світовій історії / Ярослава Поліщук // Місто. - 2015. - N 47
(27 листоп.). - (Трагедія). - С. 7.
Про наслідки голодомору 1932 - 1933 років в Україні, зокрема на
Житомирщині, присвячено не одну працю Майї Лутай, кандидата історичних
наук, доцента Житомирського державного університету ім. І. Франка.
У Житомирі вшанували учасників підпільно-партизанського руху //
Меркурій. - 2015. - N 38 (30 верес.). - С. 2 : фото.
У День партизанської слави в
Житомирі вшанували учасників
підпільно-партизанського руху.
Шанська, Анна.
Активісти УНА-УНСО вшанували пам'ять загиблих за незалежність України
/ Анна Шанська // 20 хвилин. - 2015. - N 46 (25 листоп.). - С. 5 : фото.
У селі Базар Народицького району Житомирської області відбувся
мітинг-реквієм, у якому вчергове вшанували пам'ять 359 Січових стрільців
УНР, що брали участь у Другому зимовому поході.

Природа і природні ресурси
Голованова, Іраїда.
Не лише для себе, а й для всіх земляків / Іраїда Голованова //
Житомирщина. - 2015. - N 98/99 (29 верес.) - (Зустрічі з цікавими людьми). С. 5 : фото.
Михайло Володимирович Забавчик – правнук барона Йоганна Бланка,
який допомагав Івану Шодуару закладати житомирський парк, висаджує
дерева для себе і для нащадків.
Екологічна ситуація на місцях видобутку бурштину // Місто. - 2015. - N 28
(17 лип.). - С. 3 : фото.
На міжвідомчій робочій нараді з питань протидії незаконному видобутку
бурштину на території Житомирської області були підняті проблеми, що
стосуються наслідків цієї діяльності для екосистеми області.

Підготовлено Екологічний паспорт регіону за 2014 рік. Житомирська
область // Скарбниця Житомирщини. - 2015. - N 7(лип.). - С. 8 : фото.
Департамент екології та природних ресурсів Житомирської ОДА
закінчив роботу над екологічним паспортом Житомирської області за 2014
рік.

Народне господарство
Європейські стандарти енергозбереження // Місто. - 2015. - N 29 (24 лип.).
- С. 2 : фото.
У
Житомирі
пройшов
семінар-презентація
енергоефективної
термореновації об'єктів бюджетної сфери за європейськими стандартами.
ІІ Шведсько-український форум з чистих технологій // Місто. - 2015. - N 48
(4 груд.). - (Енергоефективність). - С. 3 : фото.
У Житомирі пройшов ІІ Шведсько-український форум з чистих
технологій з метою поглиблення ділової співпраці між країнами Швеції та
України в сфері енергоефективності.
Інформація про виконання бюджету Богунського району м. Житомир за І
півріччя 2015 року // Місто. - 2015. - N 35 (4 верес.). - С. 8.
Статистичні дані за І-ше півріччя 2015 року про виконання бюджету
Богунського району міста Житомира.
Інформація про виконання бюджету Богунського району м. Житомира за 9
місяців // Місто. - 2015. - N 42 (23 жовт.). - С. 8.
Статистичні дані про виконання бюджету Богунського району міста
Житомира за 9 місяців 2015 року.
Інформація про виконання бюджету Корольовського району за 9 місяців
2015 року // Місто. - 2015. - N 42 (23 жовт.). - С. 8.
Статистичні дані про виконання бюджету Корольовського району міста
Житомира за 9 місяців 2015 року.
Інформація про виконання міського бюджету за І півріччя 2015 року //
Місто. - 2015. - N 31 (7 серп.). - С. 8.
Статистичні дані виконання бюджету міста Житомира за І-е півріччя
2015 року.
Інформація про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року //
Житомирщина. - 2015. - N 119/120 (17 листоп.) - С. 5.

Департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації надає
інформацію про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015 року.
Вартість комунальних послуг може зменшитися // Місто. - 2015. - N 32 (14
серп.). - (Енергозбереження). - С. 2.
Члени виконкому підтримали Програму підвищення енергоефективності
Житомира на 2015 - 2017 роки. Програма передбачає скорочення споживання
паливно-енергетичних ресурсів на території міста та зміни традиційних видів
палива на відновлюючі та альтернативні в закладах бюджетної сфери,
житловому та комунальному господарстві.
Доходи Житомира збільшилися... // Місто. - 2015. - N 31 (7 серп.). - (Влада).
- С. 2: фото.
За І-ше півріччя 2015 року доходна частина житомирського міського
бюджету виконана на 121,7%. Про виконання міського бюджету доповів
директор департаменту бюджету та фінансів Сергій Гаращук.
Енергозбереження на Житомирщині // Місто. - 2015. - N 27 (10 лип.). - С. 5
: фото.
У Житомирі керівництво області, міста, районів, ОСББ, банківських
установ обговорювали партнерство у сфері енергоефективності,
впровадження енергозберігаючих технологій на Житомирщині.
Житомирщина припинила поставки до Росії // Місто. - 2015. - N 27 (10
лип.). - С. 5 : фото.
На Житомирщині широко проводяться заходи щодо мінімізації дій
Російської Федерації з дестабілізації ситуації в економіці України. Багато
підприємств переорієнтовуються на випуск продукції до країн ЄС.
Закулісний О.
В області затверджено 63 інвестиційні програми регіонального розвитку
/ О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 40. - С. 2 : фото.
Голова Житомирської облдержадміністрації провів розширену нараду з
керівниками районів про стан реалізації інвестиційних програм і проектів, що
фінансуються у 2015 році за рахунок Державного фонду регіонального
розвитку.
Зубко, Геннадій.
Житомирщина є флагманом боротьби за енергетичну незалежність
України / Геннадій Зубко // Субота. - 2015. - N 33 (12 серп.). - С. 5 : фото.
Віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадій Зубко розповідає про державні
програми та інші заходи, завдяки яким планується почати виводити
комунальне господарство з критичного стану, зокрема на Житомирщині.

Любов Цимбалюк підписала Меморандум між Житомирською міською
радою та ПРООН // Меркурій. - 2015. - N 28 (22 лип.). - С. 1 : фото.
Між Житомирською міською радою та Програмою розвитку Організації
Об'єднаних Націй підписано Меморандум про партнерство з метою реалізації
проекту "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у
муніципальному секторі в Україні".
Нові українсько-китайські відносини розпочинаються з Житомирщини //
Житомирщина. - 2015. - N 69 (17 лип.). - С. 2 : фото.
Житомирщину відвідав надзвичайний і повноважний посол Китайської
Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнь з метою вивчення інвестиційного
потенціалу нашого краю.
Павленко, Володимир.
Визначено лідерів економіки / Володимир Павленко // Житомирщина. 2015. - N 107/108 (20 жовт.) - С. 3.
Регіональна конкурсна комісія Житомирської області підсумувала
результати першого етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції
(товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України" 2015 року.
Посол КНР : житомирські бізнес-пропозиції цікаві для нас // Місто. - 2015. N 28 (17 лип.). - С. 2.
У рамках робочого візиту до Житомира Надзвичайний і Повноважний
посол Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюнь мав
можливість ознайомитися з кількома інвестиційними проектами
Житомирщини.

Промисловість
Васильчук, Володимир.
Хрустка якість "АЛЕНРУДа" / Володимир Васильчук // Житомирщина. 2015. - N 101/102 (6 жовт.). - (Практика господарювання). - С. 6 : фото.
Про продукцію одного з кондитерських підприємств "АЛЕНРУД"
(селище Черняхів Житомирської області), яке працює під торговою маркою
"РУДЕН".
Васильчук, Володимир.
"Юнігран" – якість у камені / Володимир Васильчук // Житомирщина. 2015. - N 107/108 (20 жовт.) - (Гордість Поліського краю). - С. 3 : фото.
Про найбільше підприємство видобувної галузі Житомирщини –
компанію "Юнігран" (місто Малин), яка є багаторічним лідером на ринку
будматеріалів не лише області, а й всієї держави.

Голованова, Іраїда.
Скловари – єдині і найкращі / Іраїда Голованова // Житомирщина. - 2015.
- N 67/68 (14 лип.). - С. 1, 3 : фото.
Про виробництво, трудовий колектив, високотехнологічне обладнання
ПАТ "Мар'янівський склозавод", що в Баранівському районі на
Житомирщині, розповідає директор Роман Будник.
Закулісний О.
Голова ОДА зустрівся з інвесторами / О. Закулісний // Меркурій. - 2015.
- N 29 (29 лип.). - С. 2 : фото.
Голова Житомирської облдержадміністрації С. Машковський зібрав
інвесторів діючих промислових підприємств області для обговорення
наявних проблем.
Команда Рудь : що робити для успіху // Житомирщина. - 2015. - N 106 (16
жовт.). - (Практика господарювання). - С. 1, 6 : фото.
Голова правління одного з найбільших підприємств Житомирщини ПАТ "Житомирський маслозавод" - компанії "Рудь" Петро Рудь розповідає
про стратегію й тактику реформування, удосконалення підприємства.
Соболь, Володимир.
Комбінат тримає марку / Володимир Соболь // Житомирщина. - 2015. - N
69 (17 лип.). - (19 липня - День металурга). - С. 3 : фото.
Про роботу ПАТ "Товкачівський гірнично-збагачувальний комбінат",
що знаходиться в селищі Першотравневому Овруцького району на
Житомирщині.

Сільське господарство
Гончарова, Дар'я.
Якість - запорука успіху : LNZ Group відкрила представництво в
Житомирській області / Дар'я Гончарова // 20 хвилин. - 2015. - N 47 (2 груд.).
- С. 6 : фото.
У Житомирі урочисто відкрили представництво компанії LNZ Group, яка
є однїєю із лідерів у дистрибуції насіння в Україні.
Машковський, Сергій.
"Житомирщина буде з хлібом" / Сергій Машковський
2015. - N 84 (21 серп.). - С. 2 : фото.
Житомирщина успішно завершила жнива ранніх
Голова облдержадміністрації Сергій Машковський
підприємства області, які внесли значний вклад у

// Житомирщина. зернових культур.
відмітив найкращі
загальний коровай

Житомирщини.
Машковський, Сергій.
Ми – самодостатня аграрна область і маємо цим пишатися / Сергій
Машковський // Житомирщина. - 2015. - N 118 (13 листоп.). - (15 листопада День працівників сільського господарства). - С. 2 : фото.
Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський
розповідає про аграрну галузь нашої області та сільськогосподарські
підприємства Житомирщини.
Михайлов, Микола.
"Ми працюємо для пивоварів" : Бесіда з головним директором ТОВ
"Хопштайнер Україна" М. Михайловим / бесіду вів С. Липко / Микола
Михайлов // Житомирщина. - 2015. - N 98/99 (29 верес.) - (Практика
господарювання). - С. 3 : фото.
Головний директор ТОВ "Хопштайнер Україна" Микола Михайлов
розповідає про українсько-німецьке підприємство, яке вже більше 12 років
вирощує на землях Житомирщини делікатну рослину – хміль.
Робота агропромислового комплексу Житомирщини за півроку // Місто. 2015. - N 29 (24 лип.). - С. 4 : фото.
У 2015 році робота агропромислового комплексу Житомирської області
спрямована на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Охорона здоров'я. Медичні установи
Відкрито музей історії медицини Новограда-Волинського // Пульс. - 2015. N 35 (3 верес.). - С. 4 : фото.
У КВНЗ "Новоград-Волинський медичний коледж" було відкрито музей
історії медицини Новоград-Волинського району Житомирської області.
Данилюк, Віра Василівна.
"Ця професія проходить через наші душі" : бесіда з начальником
Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи В. В. Данилюк
/ вела бесіду В. Паламарчук / В. В. Данилюк // Пульс. - 2015. - N 27 (9 лип.). (До дня судового експерта). - С. 1- 2 : фото.
Про підсумки та плани роботи Житомирського обласного бюро судовомедичної експертизи розповідає начальник Віра Василівна Данилюк.
Крижанівський, Олександр.
Житомиряни дякують "Самопомочі" за "Здорове місто" / Олександр
Крижанівський // 20 хвилин. - 2015. - N 27 (15 лип.). - С. 3 : фото.

У Житомирі працює проект "Здорове місто", до якого долучилось
"Об'єнання "Самопоміч", з метою надання безкоштовної медичної
профілактики для соціально незахищених людей.
Крикливець Л. С.
120 років труднощів і перемог : До ювілею обласної клінічної лікарні
імені О. Ф. Гербачевського / Л. С. Крикливець // Пульс. - 2015. - N 47 (26
листоп.). - С. 4 : фото.
Про історію подолання труднощів і здобуття перемог Житомирської
обласної клінічної лікарні імені О. Ф. Гербачевського розповідає Л. С.
Крикливець - завудувач відділення ревматології обласної клінічної лікарні.
Леськив, Богдан.
"В наших планах – открытие инфарктного и инсультного отделений" :
Интервью главного врача Житомирской областной больницы Богдана
Леськива / взяла интервью Юлия Мельничук / Богдан Леськив // Эхо. - 2015. N 51 (17-23 дек.). - (Житомирской областной больнице - 120 лет !). - С. 17 :
фото.
Главный врач Житомирской областной больницы им. А. Ф.
Гербачевского Богдан Леськив рассказал газете "Эхо" о том, как изменится
больница в ближайшие годы.
Михайленко, Олена.
Дати шанс кожній дитині! / Олена Михайленко, Валентина Пастушенко
// Місто. - 2015. - N 31 (7 серп.). - С. 6 : фото.
У Житомирі вже майже десять років працює Обласна психолого-медикопедагогічна консультація. Мета консультації – соціальна адаптація та
інтеграція в суспільне життя дітей з відхиленнями у психофізичному
розвитку.
Мишківський, Володимир Станиславович.
Самопоміч у медицині - це "Лікарняна каса" : Розмова з виконавчим
директором благодійної організації "Лікарняна каса Житомирської області"
Володимиром Мишківським / вів розмову Віктор Герант / В. С. Мишківський
// Субота. - 2015. - N50 (25 листоп.). - С. 7 : фото.
Виконавчий директор благодійної організації "Лікарняна каса
Житомирської області" Володимир Мишківський розповідає про організацію,
як провісника і першопрохідця страхової медицини в Україні.
Паламарчук, Вікторія.
Благодійній організації "Лікарняна каса Житомирської області" - 15
років / В. Паламарчук // Пульс. - 2015. - N 29 (28 лип.). - С. 1-2 : фото.
Голова правління БО "Лікарняна каса Житомирської області", доктор
медичних наук, професор, заслужений лікар України Валентин Дмитрович
Парій розповідає про створення організації та події, які відбувались на етапі

її становлення.
Паламарчук, Вікторія.
Досвід БО "Лікарняна каса Житомирської області" – крок до страхової
медицини / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2015. - N 38 (24 верес.). - С. 2 :
фото.
Про основні кроки 15-річної діяльності благодійної організації
"Лікарняна каса Житомирської області".
Паламарчук, Вікторія.
Людина, котра творила історію : До 120-річчю обласної клінічної лікарні
імені О. Ф. Гербачевського / Вікторія Паламарчук // Пульс. - 2015. - N 48 (3
груд.). - С. 4 : фото.
Розвиток Житомирської обласної лікарні тісно пов'язаний з іменем
видатного організатора охорони здоров'я на Житомирщині Олександра
Федоровича Гербачевського. З 1992 року обласна лікарня носить ім'я
видатного лікаря, про його творчий шлях ця стаття.
Проніна, Галина.
Такі гарячі будні / Галина Проніна // Житомирщина. - "Житомирщина",
2015. - N 84 (21 серп.). - (Медицина). - С. 2 : фото.
На базі Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О. Ф.
Гербачевського відкрився кардіохірургічний центр.
Радоновая лечебница на улице Жуйко открылась! // Эхо. - 2015. - N 28 (9-15
июля). - С. 23 : фото.
В Житомире после реконструкции открылось радоновое отделение
Житомирского областного медицинского центра вертебрологии и
реабилитации.
Сакеріна, Крістіна.
У Житомирі рятують життя недоношеним немовлятам / Крістіна
Сакеріна // 20 хвилин. - 2015. - N 26 (8 лип.). - С. 3 : фото.
Про особливості структури та роботи Житомирського перинатального
центру Житомирської обласної ради.
Свідоцтво про народження можна отримати відразу у пологовому будинку
// Пульс - норма. - 2015. - N 45 (12 листоп.). - С. 4 : фото.
Працівники Житомирського міського управління юстиції видають
свідоцтво про народження дитини безпосередньо у Житомирському
перинатальному центрі.
Француз, Віталій.
"Якщо керівник закладу живе ним, то є комфорт, розвиток і плани на
майбутнє" / Віталій Француз // Эхо. - 2015. - N 41 (8 - 14 окт.). - С. 6 : фото.

Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз побував у
комунальній установі "Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів
війни та праці", що на Житомирщині.

Фізична культура і спорт
Бочковський, Олександр.
"У Житомирі варто приймати чемпіонат Європи з мотокросу" : Інтерв'ю
із головою Федерації мотоциклетного спорту України в Житомирській
області Олександром Бочковським / вела інтерв'ю Ярослава Поліщук /
Олександр Бочковський // Місто. - 2015. - N 40 (9 жовт.). - (Спорт). - С. 6 :
фото.
Про можливості та проблеми розвитку мотоспорту у Житомирі
розповідає голова Федерації мотоциклетного спорту в Житомирській області
Олександр Бочковський.
Климчук, Олег.
Благодійний турнір у Житомирі об'єднав найнесподіваніші футбольні
команди / Олег Климчук // 20 хвилин. - 2015. - N 26 (8 лип.). - (Спорт та
Житомир). - С. 18 : фото.
У Житомирі на стадіоні "Спартак" пройшла благочинна акція "Матч за
мир та єдність", метою якої було зібрання коштів на підтримку воїнів АТО.
Конашевич О.
Міністр молоді і спорту відкрив у Житомирі Всеукраїнську Спартакіаду
/ О. Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 38 (30 верес.). - С. 1 : фото.
На спортивній базі Житомирського військового інституту імені С. П.
Корольова відбулось урочисте відкриття Всеукраїнської спартакіади серед
допризовної молоді.
Кухарський О.
Юні спортсмени Житомирщини вдало виступили на Всеукраїнських
змаганнях товариства "Колос" / О. Кухарський // 20 хвилин. - 2015. - N 29 (29
лип.). - С. 18 : фото.
Вдало виступили юні спортсмени Житомирщини на Всеукраїнських
змаганнях фізично-спортивного товариства "Колос" АПК України.
Поліщук, Ярослава.
Житомирянин Олександр Осипенко став чемпіоном ІІІ Європейських
ігор ветеранів / Ярослава Поліщук // Місто. - 2015. - N 45 (13 листоп.). - С. 7 :
фото.
У Франції на ІІІ Європейських іграх ветеранів золото і срібло у

великому тенісі виграв 66-річний житомирянин Олександр Осипенко.
У Житомирі Сергій Бубка поспілкувався з губернатором та відкрив галерею
спортивної слави // 20 хвилин. - 2015. - N 42 (28 жовт.). - С. 18 : фото.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка
відкрив Галерею спортивної слави Житомирщини у Житомирському
державному університеті ім. Івана Франка.

Суспільно-політичне життя
Бабенко, Ірина.
В Житомирі відзначили Європейський день боротьби проти рабства /
Ірина Бабенко // Меркурій. - 2015. - N 42 (28 жовт.). - С. 2 : фото.
У місті Житомирі за сприяння Житомирської міської ради проведена
Всеукраїнська акція під гаслом "Європа без торгівлі людьми".
Бездітко, Антон.
Нова поліція у Житомирі / Антон Бездітко // Місто. - 2015. - N 40 (9
жовт.). - (Реформа). - С. 3 : фото.
У Житомирі триває набір кандидатів до нової поліції.
Бездітко, Антон.
Що і чому болить волонтерам? : Із розмови з Юлією Толмачовою /
Антон Бездітко // Місто. - 2015. - N 46 (20 листоп.). - (Благочинність). - С. 5 :
фото.
Житомирянка Юлія Толмачова – найактивніша волонтерка України в
зоні АТО, яка за благочинну діяльність удостоєна ордена Княгині Ольги ІІІ
ступеня, медалі за патріотизм від настоятеля УПЦ КП Філарета, розповідає
про благочинність команди фонду "Волонтер".
В обласному центрі пройшли "Козацькі забави" до Дня захисника України //
Меркурій. - 2015. - N 40. - С. 1 : фото.
На території ботанічного саду Житомирського національного
агроекологічного університету відбулося свято "Козацькі забави",
присвячене Дню захисника України.
Васильчук, Володимир.
Змагання вправних, сильних і кмітливих / Володимир Васильчук //
Житомирщина. - 2015. - N 76/77(4 серп.) - С. 1 : фото.
Обласний конкурс "Лісоруб – 2015", що відбувся на базі ДП
"Житомирський військовий лісгосп" Зарічанського лісництва Житомирського
райну, був насичений різноманітними змаганнями.

Волошенюк, Галина.
Громадскість почуто / Галина Волошенюк // Місто. - Житомир.
міськради, 2015. - N 32 (14 серп.). - (Влада). - С. 3 : фото.
Відбулося друге пленарне засідання сорок восьмої сесії Житомирської
міської ради, на якому громадські активісти надзвичайно жваво
обговорювали питання про перейменування вулиць у Житомирі.
Волошенюк, Галина.
Для здійснення соціальної підримки учасників АТО та їх сімей створено
новий підрозділ / Галина Волошенюк // Місто. - 2015. - N 27 (10 лип.). (Реалії). - С. 4 : фото.
Спеціалізоване формування "Центр соціальної допомоги учасникам
АТО та їх сім'ям" у складі Житомирського міського центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді функціонує у нашому місті.
Голованова, Іраїда.
Незалежність сильна єднанням / Іраїда Голованова // Житомирщина. 2015. - N 85 (28 серп.). - С. 1 - 2 : фото.
День Державного прапора України і 24-ту річницю незалежності
України Житомирщина відзначила урочистостями.
Гончарова, Дар'я.
У Житомирі пройшов перший фестиваль барбекю / Дар'я Гончарова // 20
хвилин. - 2015. - N 26 (8 лип.). - (Подія). - С. 9 : фото.
У Житомирі пройшов перший фестиваль барбекю "BBQ open 2015", на
якому ресторатори і кулінари-початківці створили для гурманів справжнє
гастрономічне свято.
Горицвіт, Рада.
Жали жито, жали... / Рада Горицвіт // Житомирщина. - 2015. - N 69 (17
лип.). - (Ми - українці). - С. 1 : фото.
Чергове свято національних традицій, цього разу - "Зажинки", - в рамках
етнофестивалю "Житичі" відбулося в селі Городському Коростишівського
району на Житомирщині.
Гуцалюк, Олександр.
Нічні блукання тилами ворога / Олександр Гуцалюк // Місто. - 2015. - N
32 (14 серп.). - С. 6 : фото.
Розповідь житомирського журналіста Олександра Гуцалюка про свої
враження від поїздки на Східний фронт. Газета "Місто" розпочинає проект "На Східному фронті без перемін" – спогади безпосередніх учасників та
свідків бойових дій на буремному Сході України.
Дехтієвський, В'ячеслав.

Житомир в дні ГКЧП та проголошення Незалежності / В'ячеслав
Дехтієвський // Місто. - 2015. - N 33 (21 серп.). - С. 5 : фото.
Житомир у дні проголошення Незалежності 1991 року.
Житомир отримав паспорт інвестиційної привабливості // Місто. - 2015. - N
36 (11 верес.). - С. 2 : фото.
Відбулася презентація рейтингу інвестиційної привабливості міста
Житомир. Цей вид рейтингу відображає думку рейтингового агенства про
привабливість міста з точки зору інвестування. В. о. міського голови
Житомира Любові Цимбалюк вручено відповідний сертифікат та Паспорт
інвестиційної привабливості міста.
Житомир стає столицею української вишиванки та вишивки // 20 хвилин. 2015. - N 48 (9 груд.). - С. 2 : фото.
У Києві відбувся Всеукраїнський форум "Інновації та реформи
молодіжної політики", де Житомирщина представила свої соціальні проекти "Школа української вишивки" і "Наш оберіг".
Житомиряни відзначили День Гідності та Свободи // Меркурій. - 2015. - N
46 (25 листоп.). - С. 1 : фото.
У Житомирі відзначили День Гідності та Свободи. Урочистості
відбулися на майдані ім. С. П. Корольова.
Закулісний О.
В Житомирі відкрито модернізований дитячий садок / О. Закулісний //
Меркурій. - 2015. - N 28 (22 лип.). - С. 1 : фото.
У Житомирі відбулося офіційне відкриття будівлі дошкільного
навчального закладу № 63 після енергоефективної термореновації за
європейськими стандартами.
Закулісний О.
Житомиряни зустріли міжнародний автопробіг "Шосе Миру" / О.
Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 30 (5 серп.). - С. 1 : фото.
Житомир зустрів учасників міжнародного автопробігу "Шосе Миру",
метою якого є підтримка розвитку мирного та процвітаючого світу.
Закулісний О.
На житомирському вокзалі відкрили "Станцію доступності" / О.
Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 32 (19 серп.). - С. 2 : фото.
На залізничному вокзалі станції Житомир відбулося відкриття "Станції
доступності" для маломобільних груп пасажирів.
Закулісний О.
На Житомирщині розпочали роботу чотири центри безоплатної
вторинної правової допомоги / О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 26 (8

лип.). - С. 1 : фото.
Розпочали роботи місцеві центри безоплатної вторинної правової
допомоги, що знаходяться у Житомирі, Бердичеві, Новоград-Волинському та
Коростені.
Закулісний О.
Народні герої з Житомирщини отримали нагороди / О. Закулісний //
Меркурій. - 2015. - N 37 (23 верес.). - С. 1 : фото.
У Житомирі відбулася церемонія нагородження відзнакою "Народний
Герой України" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Закулісний О.
У Житомирі відзначили день миротворця / О. Закулісний // Меркурій. - 2015.
- N 28 (22 лип.). - С. 2 : фото.
В Житомирі учасники Міжнародних Миротворчих операцій відзначили
День українських миротворців.
Закулісний О.
У Житомирі вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС / О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 49 (16 груд.). С. 1 : фото.
У Житомирі відбулися пам'ятні заходи з нагоди вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Зубко, Геннадій.
Житомир має вийти з тіні Києва / Г. Зубко // Эхо. - 2015. - N 33 (13-19
авг.). - С. 5 : фото.
Віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадій Зубко про перспективи
Житомира та реформу децентралізації.
Конашевич О.
Громадскість вшанувала пам'ять Героїв Базару / О. Конашевич //
Меркурій. - 2015. - N 46 (25 листоп.). - С. 1 : фото.
У селі Базар Народицького району (Житомирщина) вшанували пам'ять
українських вояків Волинської похідної групи армії Української Народної
Республіки (УНР).
Конашевич О.
Делегація з Великобританії відвідала навчальний центр ВДВ на
Житомирщині / О. Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 32 (19 серп.). - С. 2.
Делегація з Великобританії відвідала навчальний центр Командування
Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, що на
Житомирщині.

Конашевич О.
Житомир відсвяткував День Незалежності України / О. Конашевич //
Меркурій. - 2015. - N 33 (26 серп.). - С. 1 : фото.
У Житомирі в день 24-ї річниці проголошення Незалежності України
пройшли урочистості. У центрі міста зібралися кілька тисяч житомирян, аби
засвідчити єднання зі своїм народом.
Конашевич О.
Житомирщина відзначає День 95-ки й День сухопутних військ / О.
Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 49 (16 груд.). - С. 1 : фото.
12 грудня Житомирщина відзначила подвійне свято – день народження
нашої героїчної, легендарної 95-ї окремої аеромобільної бригади та День
сухопутних військ Збройних Сил України.
Конашевич О.
Житомиряни вшанували пам'ять загиблих під час Голодомору 1932 1933 років / О. Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 47 (2 груд.). - С. 1 : фото.
У Житомирі відбувся мітинг-реквієм, присвячений вшануванню пам'яті
жертв Голодомору. У заході взяли участь представники влади, духовенства
та громадскість міста.
Конашевич О.
Посол Киргистану зустрівся з житомирськими підприємцями / О.
Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 37( 23 верес.). - С. 1 : фото.
У Житомирі відбулася зустріч ділових кіл Житомирщини з делегацією
Посольства Киргизької Респуліки в Україні.
Конашевич О.
У Житомирі оголосили про старт Програми "е-Місто" / О. Конашевич //
Меркурій. - 2015. - N 26 (8 лип.). - С. 1 : фото.
У Житомирській міській раді відбулися громадські слухання на тему :
"Перспективи розвитку електронного врядування в м. Житомирі", де
обговорювалося питання збільшення електронних послуг населенню.
Конашевич О.
У Житомирській міськраді обговорили особливості втілення
транспортної реформи / О. Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 26 (8 лип.). - С.
1 : фото.
В прес-центрі Житомирської міської ради пройшла конференція на тему:
"Транспортна реформа : особливості та труднощі втілення", де
обговорювались питання якості пасажирських перевезень.
Кузьмич, Анастасія.
Бізнес Житомирської області виходить на світову економічну арену /

Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2015. - N 47 (2 груд.). - С. 5 : фото.
У Житомирі відбулася презентація світової бізнес-організації
International Chamber of Commerce (ICC) та було призначено керівника
регіонального представництва ICC Ukraine у Житомирській області.
Кузьмич, Анастасія.
Злочинність Житомирщини у цифрах / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. 2015. - N 31 (12 серп.). - С. 16 : фото.
Статитику злочинності на території Житомирської області протягом
семи місяців 2015 року подано в інфографіці періодичного видання.
Кузьмич, Анастасія.
Нагороджено перших десятьох вогнеборців, які ліквідували пожежу на
території нафтобази в Київській області / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. 2015. - N 30 (5 серп.). - С. 22 : фото.
Десятеро рятувальників з Житомирщини удостоїлись високої нагороди
від Державної служби України з надзвичайних ситуацій за активну участь у
ліквідації пожежі на території Київської області.
Малин, Галина.
"Ми сіємо жито й прагнемо миру!" / Галина Малин // Житомирщина. 2015. - N 94 (18 верес.). - С. 1 - 2 : фото.
Святкування 1113-ої річниці від дня заснування міста Житомира.
Мельничук, Віталій.
Дух Житомира / Віталій Мельничук // Місто. - 2015. - N 36 (11 верес.). - С. 5 :
фото.
Автор статті Віталій Мельничук, міський голова Житомира в 1990 - 1992
рр., описує події у Житомирі навесні 1990 року, коли перемогу отримали
представники національно-демократичних сил проти всевладдя партійної
номенклатури КПРС.
Молодь відзначила Незалежність // Меркурій. - 2015. - N 33 (26 серп.). - С.
2 : фото.
У Житомирі відбувся патріотично-мистецький фестиваль "Молодь – за
мир і процвітання України – 2015" на честь Дня Незалежності України.
"Народний контроль" іде на місцеві вибори // Эхо. - 2015. - N 28( 9-15
июля). - С. 17 : фото.
Відбувся перший партійний з'їзд нової політичної сили "Громадський
рух "Народний контроль", першочерговим завданням якої є участь у
найближчих місцевих виборах.
Новожилова І.
В Житомирі підбили підсумки пілотного проекту психологічної

допомоги вимушеним переселенцям / І. Новожилова // Меркурій. - 2015. - N
32 (19 серп.). - С. 2 : фото.
У Житомирському прес-клубі провели дискусію "Вчитися жити після
війни: психологічна допомога та заходи соціалізації для вимушених
переселенців". Цим заходом завершився проект "Налагодження системи
відновлення психічного здоров'я та соціальної адаптації переселенців у
Житомирській області в місцях їхнього компактного проживання".
Пахнюк, Володимир.
Рік безкомпромісної боротьби за зміцнення державної безпеки /
Володимир Пахнюк // Житомирщина. - 2015. - N 104/105 (13 жовт.). - С. 3 :
фото.
Начальник управління СБУ в Житомирській області В. В. Пахнюк
розповідає про рік безкомпромісної боротьби з корупцією.
Поліщук, Ярослава.
Майдан як самоідентифікація нації / Ярослава Поліщук // Місто. - 2015. N 46 (20 листоп.). - (21 листопада - День гідності та свободи). - С. 4 : фото.
Своїми спогадами про події осені 2013 – зими 2014 року на Майдані
діляться безпосередні учасники подій – житомиряни.
Поліщук, Ярослава.
"Нічна екскурсія Житомиром" завойовує все більше прихільників / Ярослава
Поліщук // Місто. - 2015. - N 33 (21 серп.). - (Молодіжні проекти). - С. 7 :
фото.
Про новий проект "Нічної екскурсії Житомиром", яка вже втретє була
проведена центральною частиною нашого міста, розповідає автор ідеї Артур
Малиновський – член Житомирського осередку МГО "Фундація
регіональних ініціатив".
Поліщук, Ярослава.
Підготувати документи до суду та відстояти ваші права безкоштовно
допоможе державний адвокат / Ярослава Поліщук // Місто. - 2015. - N 30 (31
лип.). - С. 4 : фото.
Заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія Радушинська
розповідає про специфіку роботи центру.
Портал до професійного майбутнього, що відкрився у Житомирському
міському центрі зайнятості // Місто. - 2015. - N 43 (30 жовт.). - С. 8 : фото.
У приміщенні Житомирського міського центру зайнятості відбувся
інформаційно-просвітницький форум "Портал успіху - 2015" для випускників
шкіл, професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів 2016 року
м. Житомира та Житомирського району.

Раупов, Рустам.
"Не можу і не буду стояти осторонь" : інтерв'ю з народним депутатом
Верховної Ради України сьомого скликання Рустамом Рауповим / вів
інтерв'ю А. Бездітко / Рустам Раупов // Місто. - 2015. - N 28 (17 лип.). - С. 4 :
фото.
Житомирянин Раупов Рустам Бурханович – народний депутат Верховної
Ради України сьомого скликання дав інтерв'ю щодо своєї політичної позиції.
"Сила Людей" – партія для людей, а не олігархів! // 20 хвилин. - 2015. - N 27
(15 лип.). - С. 8 : фото.
"Сила людей" – перша в Україні політична сила нового європейського зразка.
Лідер партії "Сила Людей" на Житомирщині Дмитро Кропачов розповідає
про програму партії.
У готелі "Житомир" обладнали житло для переселенців // Меркурій. - 2015.
- N 28 (22 лип.). - С. 2 : фото.
Родини вимушених переселенців з Донбасу отримали ключі від кімнат у
готелі "Житомир", де проведено ремонт.
У Житомирі запроваджується другий етап програми "Безпечне місто" //
Місто. - 2015. - N 31 (7 серп.). - С. 2.
У Житомирі запроваджується реалізація другого етапу міської цільової
програми "Безпечне місто", в ході якого передбачається розширення
існуючої системи відеоспостереження.
Центр з надання правової допомоги діє // Місто. - 2015. - N 27 (10 лип.). - С.
2.
У Житомирі розпочав роботу місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги для соціально незахищених категорій
громадян.
Шанська, Анна.
У Житомирі відбувся перший артпікнік "Територія здоров'я, краси та
успіху" / Анна Шанська // 20 хвилин. - 2015. - N 30 (5 серп.). - С. 3 : фото.
У Житомирі відбувся Артпікнік, метою якого є популяризація культури
здоров'я, свідомої краси та успішної реалізації кожного українця в сучасних
умовах.

Державна влада і управління
Бездітко, Антон.
Децентралізація влади : плюси і мінуси / Антон Бездітко // Місто. - 2015.
- N 48 (4 груд.). - (7 грудня - День місцевого самоврядування). - С. 4 : фото.
Міські голови міста Житомира – Любов Цимбалюк, Володимир Дебой,

Віра Шелудченко та Георгій Буравков розмірковують про децентралізацію
влади в умовах реформування громад Житомира.
Запрацювала Комісія Громадської Ради з питань правової політики,
боротьби зі злочинністю та протидії корупції // 20 хвилин. - 2015. - N 26 (8
лип.). - (Аналітика). - С. 22 : фото.
У Житомирі відбулося засідання комісії Громадської Ради при
Житомирській обласній держадміністрації з питань правової політики,
боротьби зі злочинністю, протидії корупції.
Здорик, Роман.
Нова голова Житомирської облради Анжеліка Лабунська : хто вона ? / Роман
Здорик // 20 хвилин. - 2015. - N 45 (18 листоп.). - С. 14 : фото.
Обрано нового голову Житомирської обласної ради – Анжеліку
Лабунську.
Лісовський, Богдан.
Кому пощастить зайняти крісла мерів у Житомирі, Малині, Коростені та
Баранівці? / Богдан Лісовський // Житомирщина. - 2015. - N 101/102 (6 жовт. (Вибори - 2015). - С. 2.
Список кандидатів на посади міських голів Житомира, Малина,
Коростеня, Баранівки.
Лісовський, Богдан.
Хто ж буде мером Житомира? / Богдан Лісовський // Житомирщина. 2015. - N 100 (2 жовт.). - (Вибори - 2015). - С. 2 : фото.
Голова Житомирської міської виборчої комісії Тамара Яремчук
повідомила про кандидатів у мери Житомира.
Малин, Галина.
Новообрана обласна рада розпочала роботу / Галина Малин //
Житомирщина. - 2015. - N 119/120 (17 листоп.). - С. 1 - 2 : фото.
Відбулася перша установча сесія Житомирської обласної ради VII
cкликання.
Новообраний мер Житомира розповів про перші рішення на посаді //
Місто. - 2015. - N 46 (20 листоп.). - С. 2.
Новообраний міський голова Сергій Сухомлин розповів про перші
проекти та рішення у Житомирській міській раді.
Про інвестиційні проекти та підготовку до сесії міської ради // Місто. 2015. - N 28 (17 лип.). - (Влада). - С. 2 : фото.
Про інвестиційні проекти та підготовку проектів рішень сесії
Житомирської міської ради розповідав на пресконференції перший заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій

Сухомлин.
Процес децентралізації на Житомирщині : що отримають об'єднані
територіальні громади // Меркурій. - 2015. - N 44 (11 листоп.). - С. 2 : фото.
У Житомирі відбулося засідання круглого столу "Децентралізація –
історія національного успіху" за участю голови Верховної Ради України
Володимира Гройсмана, Віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального
розвитку та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка та
керівництва області.
Пухтаєвич, Михайло.
"Живу на три міста..." : інтерв'ю з депутатом Житомирської міської ради
Михайлом Пухтаєвичем / інтерв'ю вела В. Вовк / М. Пухтаєвич // Місто. 2015. - N 29 (24 лип.). - (Особистість). - С. 1-2 : фото.
Депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич в своєму
інтерв'ю розповідає про спеціфіку роботи першим заступником голови
Луганської військово-цивільної адміністрації.
Сергій Машковський прозвітував про рік на посаді голови ОДА //
Меркурій. - 2015. - N 29 (29 лип.). - С. 1 : фото.
Голова Житомирської обласної держадміністрації Сергій Машковський
прозвітував про результати роботи за рік.
Цимбалюк, Любов.
"Курс муніципального форуму – негайні і продумані реформи..." :
розмова з в. о. Житомирського міського голови Л. Цимбалюк / вів розмову І.
Андрієнко / Любов Цимбалюк // 20 хвилин. - 2015. - N 27 (15 лип.). - С. 2 :
фото.
Одинадцятий муніципальний форум проходив в Одесі, Житомирщину
представляла делегація міських голів. Любов Цимбалюк – в. о.
Житомирського міського голови, розповіла про перші кроки у напрямі
децентралізації у Житомирі.
Що обіцяє Сухомлин житомирянам // Субота. - 2015. - N 49 (18 листоп.). - С.
3 : фото.
Новообраний міський голова Сергій Сухомлин розповів про перші
проекти та рішення у Житомирській міській раді.

Релігія. Діяльність церкви
Закулісний О.
У Житомирі пройшов фестиваль індійської культури / О. Закулісний //

Меркурій. - 2015. - N 31 (12 серп.). - С. 1 : фото.
За ініціативи релігійної громади Товариства Свідомості Крішни у
Житомирі відбувся фестиваль індійської культури – свято Ратха - Ятра (інша
назва – свято колісниць) – одне з головних свят в індуїзмі.
Мокрицький, Георгій.
Розгадано таємницю старовинного кам'яного хреста, що вабив
житомирян і гостей міста на Замковій горі / Георгій Мокрицький // Місто. 2015. - N 44 (6 листоп.). - С. 6 : фото.
Голова обласної організації Українського товариства охорони
культурної спадщини, краєзнавець Георгій Мокрицький розповідає про
врятований хрест з Замкової гори міста Житомира і розшифрований напис на
ньому.
Пивоварський, Олександр.
Жити і сповідувати свою віру на рідній землі : бесіда з головним
рабином Житомира і Західної України Шломо Вільгельмом / вели бесіду О.
Пивоварський, І. Голованова / Олександр Пивоварський, Іраїда Голованова //
Житомирщина - 2015. - N 69 (17 лип.). - С. 9 : фото.
Головний рабин Житомира і Західної України Шломо Вільгельм
розповідає про єврейське життя на Житомирщині. Він є Головою Федерації
єврейських громад Житомирського регіону, що охоплює 12 областей Західної
України, в яких діють понад 120 регіональних єврейських громад.
Скляр, Світлана.
Священики з духовною місією благословляють та підтримують
українських військових на Сході / Скляр С. // 20 хвилин. - 2015. - N 40 (14
жовт.). - С. 22.
Священики житомирської єпархії Української Православної церкви
Київського патріархату благословляють та підтримують українських
військових на Сході України.
У Житомирі освятили перший греко-католицький монастир // Меркурій. 2015. - N 46 (25 листоп.). - С. 1 : фото.
У Житомирі відбулося освячення Свято-Введенського монастиря Сестер
Чину Святого Василія Великого Провінції Пресвятої Трійці Української
Греко-Католицької Церкви.

Наука і освіта
Голованова, Іраїда.
Освітянська реформа : крок уперед із нею чи всупереч їй? / Іраїда

Голованова // Житомирщина. - 2015. - N 125/126 (1 груд). - С. 6 : фото.
Директор
Житомирського
технологічного
коледжу
Віталій
Стельмашенко розповідає про освітянську реформу на прикладі свого
навчального закладу.
Гончарова, Дар'я.
Де навчають найкраще: рейтинг шкіл Житомира / Дар'я Гончарова // 20
хвилин. - 2015. - N 32 (19 серп.). - С. 4 : табл.
Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів міста Житомира на основі
загального рейтингу шкіл України за кількістю балів ЗНО.
Данкевич, Віталій.
"Україна відстає від європейських держав на 20-30 років, але цей розрив
можна скоротити досить швидко" : інтерв'ю з молодим науковцем Віталієм
Данкевичем / взяла інтерв'ю Ярослава Поліщук / Віталій Данкевич // Місто. 2015. - N 32 (14 серп.). - С. 7 : фото.
Віталій Данкевич – старший викладач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної
діяльності
Житомирського
національного
агроекологічного університету, кандидат економічних наук розповідає про
свої напрацювання та ділиться своїм баченням розвитку України на
найближчі роки.
Добровольська, Олена.
110-ий день народження : відзначила Радогощанська школа Лугинського
району / Олена Добровольська // Житомирщина. - 2015. - N 104/105 (13
жовт.). - С. 5 : фото.
Подвійне свято – 110-ту річницю та День вчителя святкували вчителі,
учні, батьки, випускники, керівники району та постійні друзі навчальновиховного комплексу села Радогощі в Лугинському районі.
Конашевич О.
Житомирській ЗОШ № 28 присвоєно ім'я гетьмана Виговського / О.
Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 30 (5 серп.). - С. 1 : фото.
Депутати Житомирської міської ради ухвалили рішення про присвоєння
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира імені гетьмана Івана Виговського.
Кривенко, Ірина.
"Франківці" святкують 96-у річницю університету / Ірина Кривенко //
Місто. - 2015. - N 42 (23 жовт.). - С. 2 : фото.
Учнівська громада Житомирського державного універстету ім. І. Франка
відсвяткувала 96-у річницю закладу. Було проведено низку заходів.
Махновська І. Р.
Магістри Житомирського інституту медсестринства – професіонали
своєї справи / І. Р. Махновська // Пульс - норма. - 2015. - N 27 (9 лип.). - С. 1 :

фото.
В конгресцентрі Житомирського інституту медсестринства відбувся
публічний захист магістерських робіт зі спеціальності "Сестринська справа".
Собко, Ярослав.
У абітурієнтів – відповідальна пора / Ярослав Собко // Місто. - 2015. - N
28 (17 лип.). - (Вступна кампанія - 2015). - С. 5 : фото.
Про вступну кампанію до вищих навчальних закладів Житомирщини у
2015 році.
Соболь, Володимир.
Колиска мистецьких талантів / Володимир Соболь // Житомирщина. 2015. - N 104/105 (13 жовт.). - С. 6 : фото.
Микола Покропивний, директор Житомирського коледжу культури і
мистецтв ім. Івана Огієнка, заслужений працівник культури України
розповідає про особливу атмосферу закладу та його творчі успіхи.
Соболь, Володимир.
Навчають культури та мистецтва / Володимир Соболь // Житомирщина.
- 2015. - N 107/108 (20 жовт.). - С. 10 : фото.
Про Житомирський державний інститут культури і мистецтв
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв розповідає
директор закладу Леонід Данчук.

Культурне і мистецьке життя
Антонова Т.
Житомир вивчає абетку / Т. Антонова // Пульс. - 2015. - N 35 (3 верес.). С. 5 : фото.
Зображення літер українського алфавіту в обрамленні дивовижного
орнаменту на стінах Житомира – проект "Українська абетка міста", який
належить до комплексної програми розвитку Житомира.
Бірко Н.
Бандурист, родом із Житомира / Н. Бірко, Г. Макаренко // Місто. - 2015.
- N 46 (20 листоп.). - (Особистість). - С. 7 : фото.
Про життєвий та творчий шлях українського бандуриста Михайла
Шрубовича, який народився й навчався в місті Житомир.
Бездітко, Антон.
Художник з провінції, який будить душі / Антон Бездітко // Місто. 2015. - N 30 (31 лип.). - С. 7 : фото.

Володимир Кравчук – художник з Баранівки, що на Житомирщині,
підготував нову серію робіт, присвячених АТО. Перша персональна виставка
Кравчука в обласній бібліотеці ім. О. Ольжича була представлена серією
робіт про людську гідність.
Белянський, Денис.
"Іконний живопис і храмовий розпис – це молитва у фарбах" : Бесіда з
художником-монументалістом Денисом Белянським / вела бесіду Ярослава
Поліщук / Денис Белянський // Місто. - 2015. - N 40 (9 жовт.). - С. 7 : фото.
Про
оздоблення
внутрішньої
частини
Свято-Михайлівського
кафедрального собору міста Житомира розповідає художник-монументаліст
Денис Белянський.
Відкриття Музею єврейства у м. Бердичеві // Пульс - норма. - 2015. - N 38
(24 верес.). - С. 4 : фото.
В приміщенні міської бібліотеки для дітей м. Бердичева відкрили Музей
єврейства, який присвячений історії, релігії та культурі єврейської громади
міста.
Герус Т. Г.
День української писемності і мови / Т. Г. Герус // Пульс - норма. - 2015.
- N 46 (19 листоп.). - С. 4 : фото.
З нагоди Дня української писемності та мови бібліотечний актив
Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г. С. Протасевича
організував усний журнал "Слово до слова – зложиться мова".
Дейнека, Катерина.
Почесне звання "Гордість міста" / Катерина Дейнека // Пульс - норма. 2015. - N 37 (27 верес.). - С. 1 : фото.
У рамках відзначення 1131-ої річниці від дня заснування Житомира
відбулось нагородження переможців щорічного загальноміського конкурсурейтингу популярності та здобутків "Гордість міста".
Житомир святкував День міста : "Житомирська вежа" об'єднала юні
таланти // Місто. - 2015. - N 37 (17 верес.). - С. 2 : фото.
У Житомирі відбувся традиційний фестиваль "Житомирська вежа",
присвячений Дню міста, організаторами якого є "Благодійний фонд "Надія Є"
спільно з комунальним підприємством "Житомирводоканал" за підримки
міської ради.
Закулісний О.
В обласному архіві відкрилася виставка до 150-річчя Житомирського
краєзнавчого музею / О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 42 (28 жовт.). - С.
1 : фото.
В читальному залі Державного архіву Житомирської області

представлено виставку оригіналів архівних документів під назвою "До 150річчя Житомирського краєзнавчого музею".
Закулісний О.
В обласному центрі відкрили "Університет для людей поважного віку" /
О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 38 (30 верес.). - С. 1 : фото.
Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку, в Центральній
міській бібліотеці ім. В. Земляка м. Житомира відбулося урочисте відкриття
"Університету для людей поважного віку".
Здорик, Роман.
Легендарний Житомир / Роман Здорик // 20 хвилин. - 2015. - N 46 (25
листоп.). - С. 16 : фото.
Під рубрикою "Легендарний Житомир" розпочато публікацію невідомих
фактів про Житомир. Статтю присвячено приїзду до Житомира відомого
співака Федора Івановича Шаляпіна.
Зосімович, Олена.
Музей космонавтики запрошує до співпраці / Олена Зосімович //
Житомирщина. - 2015. - N 104/105 (13 жовт.). - (Край рідний). - С. 5 : фото.
Одним із завдань розвитку Житомирської області повинен стати
розвиток туристичної галузі. Одним із найбільш привабливих туристичних
об'єктів Житомирщини є Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.
Конашевич О.
В обласному центрі встановили меморіальну дошку Івану Сльоті / О.
Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 31 (12 серп.). - С. 1 : фото.
В місті Житомирі відбулися урочистості з нагоди відкриття меморальної
дошки Почесному громадянину міста, поету, композитору І. М. Сльоті.
Конашевич О.
Молоді художники проводять виставки до Дня Незалежності України /
О. Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 31 (12 серп.). - С. 2 : фото.
В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича
Житомирська Обласна молодіжна творча спілка художників та
мистецтвознавців проводить одразу декілька художніх виставок,
присвячених 24-ій річниці Незалежності України.
Конашевич О.
Музей космонавтики у Житомирі відзначив своє 45-річчя / О.
Конашевич // Меркурій. - 2015. - N 30 (5 серп.). - С. 1 : фото.
Музей космонавтики ім. С. П. Корольова в Житомирі відзначив свій 45-й
рік народження.
Конашевич О.

У Житомирі відбувся фестиваль "Веселка Полісся" / О. Конашевич //
Меркурій. – 2015. - N 40. - С. 2 : фото.
В приміщенні Житомирської обласної філармонії імені Святослава
Ріхтера відбувся Міжнародний фестиваль "Веселка Полісся", який допомагає
відроджувати і зберігати польську національну культуру.
Кузьмич, Анастасія.
У Житомирі відбулася прем'єра вистави на підтримку онкохворих дітей
та людей з інклюзивністю / Анастасія Кузьмич // 20 хвилин. - 2015. - N 29 (29
лип.). - С. 8.
У Житомирі відбулася прем'єра вистави "Ззовні темрява, всередині...",
що ознаменувала старт проекту на підтримку онкохворих дітей та людей з
інклюзивністю.
Кузьмич, Анастасія.
Як, говорячи про борщ і котлети, привернути увагу до вишивки :
Житомир відроджує стародавню українську вишивку / Анастасія Кузьмич //
20 хвилин. - 2015. - N 42 (28 жовт.). - С. 16 : фото.
Завісу таємниць поліських орнаментів відкриває людина-легенда,
заслужений майстер народної творчості України, етнограф з Житомирщини
Микола Марцинюк. Про школу української вишивки в Житомирі.
Лісовський, Богдан.
"Пригощайтесь дерунами – будете здорові!" / Богдан Лісовський //
Житомирщина. - 2015. - N 94 (18 верес.). - С. 10 : фото.
У місті Коростень Житомирської області відбувся VII міжнародний
фестиваль дерунів.
Ланчук, Наталія.
Від минулого – до сучасного : 28 жовтня – 150 років від дня заснування
Житомирського обласного краєзнавчого музею / Наталія Ланчук //
Житомирщина. - 2015. - N 110/111 (27 жовт.). - (Край рідний). - С. 7 : фото.
Про історію та сьогодення Житомирського обласного краєзнавчого
музею, якому виповнилося 150 років від дня заснування.
Лобачова, Людмила.
Європейський досвід – університетській бібліотеці / Людмила Лобачова
// Житомирщина. - 2015. - N 119/120 (17 листоп.). - С. 7 : фото.
Світовий досвід розвитку бібліотечної сфери обговорювали учасники
міжнародного семінару "Нові концепції – нові бібліотеки. Практичні
приклади з чотирьох європейських країн", який проходив у Національній
бібліотеці Польщі у Варшаві. Житомирщину представила директор наукової
бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету
Марина Ігнатюк.

Молодь - за мир і процвітання України // 20 хвилин. - 2015. - N 45 (18
листоп.). - С. 4 : фото.
У Житомирі відбулося традиційне творче змагання "Молодіжний ринг –
2015". Учасники мистецького проекту "Академія зірок" першими у Житомирі
відзначили Всесвітній день студента.
Мощенко, Наталія.
"Усе почалося з ворони" : Інтерв'ю з художницею Н. Мощенко / інтерв'ю
взяла А. Шанська / Наталія Мощенко // 20 хвилин. - 2015. - N 46 (25 листоп.).
- С. 16 : фото.
У Житомирській обласній бібіліотеці для юнацтва відкрилась виставка
художниці Наталії Мощенко.
Насонов, Роман.
"Житомиряни зголодніли за історичними відкриттями та дослідницьким
інтерактивом" : Інтерв'ю з директором Житомирського обласного
краєзнавчого музею Романом Насоновим / інтерв'ю вела Ярослава Поліщук /
Роман Насонов // Місто. - 2015. - N 44 (6 листоп.). - С. 7 : фото.
Директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов
розповідає про нові віхи життя музею, нові завдання, які стоять перед
працівниками цього поважного закладу.
Обласна наукова медична бібліотека відзначила свій ювілей // Пульс. 2015. - N 40 (8 жовт.). - С. 4 : фото.
У Всеукраїнський день бібліотек обласна наукова медична бібліотека
відзначила 70-річчя від дня заснування. В актовій залі обласної клінічної
лікарні ім. О. Ф. Гербачевського відбувся захід, присвячений цій даті.
«Осінній врожай» перемог шоу-театру "КЛЕМ" // 20 хвилин. - 2015. - N 42
(28 жовт.). - С. 17 : фото.
Житомирський театр "КЛЕМ" взяв участь у VIII Міжнародному
багатожанровому фестивалі мистецтв, зі столиці театр привіз нагороди та
спеціальні призи.
Перший всеукраїнський фестиваль військових оркестрів у Житомирі //
Місто. - 2015. - N 37 (17 верес.). - С. 2 : фото.
З нагоди відзначення 1131-річчя міста Житомир у рамках
театралізованого дійства пройшов Перший всеукраїнський фестиваль
військових оркестрів.
Поліщук, Ярослава.
Головне – жити у мирі та злагоді / Я. Поліщук // Місто. - 2015. - N 38 (25
верес.). - С. 2 : фото.
Жителі мікрорайону Малікова міста Житомира відзначили День
мікрорайону.

Поліщук, Ярослава.
Музей української домашньої ікони в м. Радомишлі – це духовна
перлина нашої землі / Ярослава Поліщук // Місто. - 2015. - N 41 (16 жовт.). С. 7 : фото.
Про історію створення колекції домашньої української ікони, розвиток
музею – сьогодні вже історико-культурний комплекс "Замок-музей
Радомисль", ініціатором якого є Ольга Богомолець.
Радіо "Житомирська хвиля" святкує своє повноліття // Субота. - 2015. - N
30 (22 лип.). - С. 2 : фото.
Про 18-річчя радіо "Житомирська хвиля" розповідає директор Артур
Самарцев.
Скляр, Світлана.
У Житомирі з'явився пам'ятний знак саксофону / Світлана Скляр // 20
хвилин. - 2015. - N 45 (18 листоп.). - С. 2 : фото.
На території Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. Івана
Огієнка відбулося відкриття пам’ятного знаку саксофону.
Степовий, Володимир.
Знакові видання Володимира Савченка / Володимир Степовий //
Житомирщина. - 2015. - N 69 (17 лип.). - С. 6 : фото.
У приміщенні обласної наукової універсальної бібліотеки ім. О.
Ольжича заслужений артист України, лауреат премії ім. Лесі Українки
Володимир Савченко представив свої нові видання.
У Житомирі проходить акція "Бібліотечний простір" // Місто. - 2015. - N 30
(31 лип.). - С. 12 : фото.
Централізована міська бібліотечна система м. Житомира проводить
акцію під назвою "Бібліотечний простір". Організатори акції нагадують
житомирянам адреси та телефони бібліотек-філіалів, розташованих в різних
мікрорайонах міста.
Фестиваль народної творчості на Ємільчищині // Пульс - норма. - 2015. - N
38 (24 верес.). - С. 1 : фото.
Ємільчинщина гостинно зустріла аматорські колективи Житомирської
області на V обласному фестивалі народної творчості "Поліське перевесло" –
2015 та конкурсі виконавців народної пісні на приз Ніни Матвієнко.
Шанська, Анна.
Історична спадщина : чим живуть музеї Житомира : Житомир культурний осередок Полісся / Анна Шанська // 20 хвилин. - 2015. - N 39 (7
жовт.). - С. 22 : фото.
У місті Житомирі засновано три музеї, які належать до державних музеїв

області : Житомирський обласний літературний музей, Житомирський музей
космонавтики ім. С. Корольова, Житомирський обласний краєзнавчий музей.
Про їх історію розповідають директори музеїв.
Шевченко, Ірина.
Театр мудрості, добра і любові / Ірина Шевченко // Житомирщина. 2015. - N 101/102 (6 жовт.). - С. 6 : фото.
Житомирський академічний обласний театр ляльок розпочинає
ювілейний 80-й театральний сезон. Історія театру та його сьогодення.
Юні житомиряни стали лауреатами обласної дитячої премії ім. Олени
Пчілки // Місто. - 2015. - N 32 (14 серп.). - С. 12 : фото.
Делегація юних житомирян стала учасниками міжнародного свята
мистецтва "Лесині джерела", що традиційно проходить на батьківщині
великої Лесі Українки, в Новограді-Волинському, що на Житомирщині.

Літературне життя. Місцеві письменники
Александров, Ігор.
Купрін – житомирянин / Ігор Александров // Пульс - норма. - 2015. - N
40 (8 жовт.). - С. 4 : фото.
7 вересня виповнилося 145 років від дня народження О. І. Купріна. Про
житомирський період життя та творчості письменника.
Відзначення переможців щорічного обласного конкурсу "Краща книга
року" // Пульс - норма. - 2015. - N 45 (12 листоп.). - С. 1 : фото.
У Житомирській облдержадміністрації відзначили переможців
обласного щорічного конкурсу "Краща книга року".
Гончарова, Дар'я.
Майстри видавничої справи / Дар'я Гончарова // 20 хвилин. - 2015. - N 27
(15 лип.). - С. 2.
Житомирське видавничо-поліграфічне підприємство "Рута" вже
двадцять років на ринку.
Гринюк, Ірина.
У Житомирі встановили меморіальну дошку керівнику поліського
ансамблю "Льонок" / Ірина Гринюк // 20 хвилин. - 2015. - N 31(12 серп.). - С.
9.
У Житомирі відбулася урочиста подія – вшанування пам'яті народного
артиста України, керівника легендарного поліського ансамблю "Льонок",
композитора, поета, співака Івана Михайловича Сльоти.

Закулісний О.
В обласному центрі презентували книгу віршів для дітей / О. Закулісний
// Меркурій. 2015. - N 37 (23 верес.). - С. 2 : фото.
У приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. О. Ольжича відбулася презентація книги поетеси-житомирянки Людмили
Коваль "Українські берегині".
Закулісний О.
Житомирські журналісти вшанували пам'ять Георгія Гонгадзе та всіх
загиблих колег / О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 37 (23 верес.). - С. 2 :
фото.
У Житомирському державному університеті ім. І. Франка відбувся
круглий стіл, присвячений Дню пам'яті журналістів, які загинули внаслідок
виконання службових обов'язків.
Закулісний О.
Краєзнавець Георгій Мокрицький презентував нову книгу про Житомир
/ О. Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 39 (7 жовт.). - С. 2 : фото.
Напередодні Дня міста у видавництві "Волинь" побачило світ нове
видання про Житомир – "Житомир український" краєзнавця-земляка Георгія
Мокрицького.
Закулісний О.
У Житомирі відзначили переможців конкурсу "Краща книга року" / О.
Закулісний // Меркурій. - 2015. - N 44 (11 листоп.). - С. 2 : фото.
У рамках святкування Дня української писемності та мови у
облдержадміністрації відбулося відзначення переможців обласного
щорічного конкурсу "Краща книга року".
Лобачова, Людмила.
Краєзнавчий портрет міста / Людмила Лобачова // Житомирщина. - 2015.
- N 104/105 (13 жовт.). - (Нові книги). - С. 5.
"Історія Радомишля" – під такою назвою побачила світ книга
краєзнавця-земляка, учителя історії Геннадія Цвіка. Про історію написання
книги.
Малин, Галина.
Коштовний скарб у спадок / Галина Малин // Житомирщина. - 2015. - N
125/126 (1 груд.). - (Нові книги). - С. 7 : фото.
Про своє рідне село Мотовилівку Любарського району Житомирської
області, його майже тисячолітню історію написала книгу "Земле моя, життя
моє" Олена Смольницька.
Мокрицький, Георгій.

Житомир – український? Авжеж! / Георгій Мокрицький // Місто. - 2015.
- N 37 (17 верес.). - (Краєзнавство). - С. 7 : фото.
Напередодні Дня Житомира у краєзнавчому видавництві "Волинь"
побачило світ видання "Український Житомир" Г. П. Мокрицького, голови
обласної організації Українського Товариства охорони культурної спадщини.
Пасічник, Михайло.
Триєдина світочами : Житомирській обласній організації Національної
спілки письменників України – 50 / Михайло Пасічник // Житомирщина. 2015. - N 98/99 (29 верес.). - С. 6 : фото.
Про історію створення Житомирської обласної організації Національної
спілки письменників України, якій виповнилося 50 років, розповідає голова
Житомирської обласної організації НСПУ Михайло Пасічник.
Поліщук, Ярослава.
Герої нової книги Ярослава Марищенка – учасники АТО / Ярослава
Поліщук // Місто. - 2015. - N 30 (31 лип.). - (Пам'ять). - С. 7.
У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.
Ольжича відбулася презентація книги Ярослава Марищенка "Пекельними
дорогами" про героїв-житомирян – учасників АТО.
Шпак, Віктор.
Київський класик російської літератури : До 145-річчя з дня народження
Купріна / Віктор Шпак // Місто. - 2015. - N 38 (25 верес.). - (Історія). - С. 7 :
фото.
Про долю видатного російського письменника О. І. Купріна, який вже на
схилі літ заявляв, що присвячена Поліссю і вічній темі кохання повість
"Олеся" – краща у його доробку.
Шульга, Олег.
Вшановано пам'ять земляка й нашого колеги / Олег Шульга //
Житомирщина. - 2015. - N 103 (9 жовт.). - С. 4 : фото.
На фасаді Брусилівської центральної районної бібліотеки імені Г. М.
Ткаченка урочисто відкрили меморіальну дошку вихідцю з села Покришева
Житомирської області письменнику, журналісту Григорію Макаровичу
Ткаченку.
Яновська А.
Джозеф Конрад – посол єднання / А. Яновська // Житомирщина. - 2015. N 67/68 (14 лип.). - (Край рідний). - С. 11 : фото.
В місті Бердичеві Житомирської області, на території історичного
центру міста – монастиря Босих Кармелітів, відбулося відкриття музею
класика англійської літератури, поляка за походженням, який народився на
Житомирщині, Джозефа Конрада-Коженовського.
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