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Область в цілому 

Лук'яненко О. Житомирщина - серед лідерів децентралізації / 

Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 7 (15 січ.). - С. 7. 

 Житомирська область продовжує очолювати загальний рейтинг 

областей України щодо формування спроможних громад. 

  

Лук'яненко О. Намотав на колеса два мільйони кілометрів / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 27 (12 лют.). - С. 7 : портр. 

 Почесний диплом, медаль та нагрудний знак від Міжнародного 

союзу автомобільного транспорту отримав житель Романівського 

району В'ячеслав Бондар. Такою відзнакою нагороджують водіїв, які 

здійснили міжнародні перевезення загальним пробігом не менш як 1 

млн км і мають від 20 років професійного стажу безаварійної роботи 

без порушень ПДР, митного та адміністративного законодавства. 

 

 

Видатні діячі і область. Знатні уродженці області 

Натикач Л. Серце генія музики навіки зосталося в Житомирі / 

Людмила Натикач ; фото з Інтернету і Валентини Юсупової // Голос 

України. - 2020. - N 76 (6 трав.). - С. 14 : фот. - (Гордість України). 

Про нашого відомого земляка, композитора й музиканта 

Юліуша Зарембського. Народився у Житомирі. 

 

Лісецький С. Музика Бориса Лятошинського є класичною: до 125-

річчя від дня народження / Степан Лісецький // Культура і життя. - 

2020. - N 1 (17 січ.). - С. 15 : портр. 



 Борис Лятошинський – великий симфоніст XX сторіччя, 125-

річчя з дня народження якого відзначили в січні. Народився в м. 

Житомирі. 

 

Лісецький С. Симфоніст XX сторіччя: з ім'ям Бориса Лятошинського 

пов'язаний розвиток одного з класичних жанрів в Україні / Степан 

Лісецький // Уряд. кур'єр. - 2020. - N 35 (22 лют.). - С. 7 : портр. - 

(Культура). 

 Борис Лятошинський – великий симфоніст XX століття, 125-

річчя з дня народження якого відзначили в січні. Народився в м. 

Житомирі. 

 

Лук'яненко О. До дня народження батька космонавтики запустили 

зореліт / Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 6 (14 січ.). - 

С. 6 : фот. 

 113-ту річницю з дня народження Сергія Корольова урочисто 

відзначили на батьківщині геніального конструктора. Також було 

підписано угоду про створення регіонального інноваційно-

космічного кластера "Полісся". 

 

Малюта І. Як пісенні цілби / Іван Малюта // Слово просвіти. - 2020. - 

N 18/19 (18-24 черв.). - С. 8 : портр. - (Слово многоцінне). 

 Вадим Дмитрович Крищенко (1935) - поет-пісняр, заслужений 

діяч мистецтв України, народний артист України. Народився в 

Житомирі. 

 

Шпак В. Ушанували легендарного житомирця / Віктор Шпак // Уряд. 

кур'єр. - 2020. - N 6 (14 січ.). - С. 12 : портр. - (Гордість). 

 У Житомирі відбулося відкриття меморіальної дошки Францу 

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

концтабору "Майданек". 

 

 

Історія області. Археологія. Етнографія 

 
Вітренко В. Повернення нашому місту його історичної назви в світлі 

процесів українізації у ХХ столітті на Волині / Валентин Вітренко // 

Українське слово. - 2020. - N 5/6 (25 січ.-10 лют.). - С. 14-16, 18-19. - 

(Краєзнавство). 

 Про повернення місту Новоград-Волинському його історичної 

назви. 



Вітренко В. Повернення нашому місту його історичної назви в світлі 

проведення коренізації під час української революції та суспільних 

процесів 1920-х років у Східній Волині / Валентин Вітренко // 

Українське слово. - 2020. - N 7/8 (11 лют.-24 лют.). - С. 16-17, 20 ; № 

9/10 (25 лют.-11 берез.). - С. 17-18 ; № 11-12 (12-24 берез.). - С. 10, 19-

20. - (Краєзнавство). 

 Щодо повернення місту Новоград-Волинський його історичної 

назви. 

 

Натикач Л. Віковічна пісня Великого Лугу / Людмила Натикач ; 

фото Людмили Журавської і Олександра Колісного // Голос України. 

- 2020. - N 13 (23 січ.). - С. 4 : портр. - (Життя об'єднаних громад). 

 Історія села Великий Луг Пулинського району. 

 

Шпак В. Місто двох племен: у державному архіві Житомирської 

області відкрито виставку унікальних документів до 1075-річчя 

Коростеня / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2020. - N 29 (14 лют.). - С. 

5 : фот. - (Історія). 

 

 

Природа і природні ресурси. 
 

Лук'яненко О. Вайбер-чат для пасічників / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2020. - N 82 (20 трав.). - С. 6. 

 Романівська райдержадміністрація створила спільний вайбер-

чат для пасічників та сільськогосподарських підприємств. Бджолярів 

заздалегідь інформуватимуть про заплановану обробку полів. 

 

Тараканець І. "Раритети" білокоровицького лісу / [бесіду вів 

Володимир Васильчук] // Голос України. - 2020. - N 7 (15 січ.). - С. 8 : 

фот. 

 Діяльність Білокоровицького держлісгоспу (Олевський район) 

та про діючий унікальний заказник державного значення 

"Поясківський". 

 

Шпак В. Чи потрібні на Житомирщині меліоровані поля? / Віктор 

Шпак // Уряд. кур'єр. - 2020. - N 41 (3 берез.). - С. 6 : фот. 

 Нині на Житомирщині меліоровано 425,4 тисячі га земель, або 

кожен п'ятий гектар сільськогосподарських угідь. 

 

 



Народне господарство 

 
Шпак В. Дорога до паперу встелена листям / Віктор Шпак // Уряд. 

кур'єр . - 2020. - N 7 (15 січ.). - С. 4 : фот. 

  Технології застосування опалого листя у виробництві паперу. 

 

 

Охорона здоров’я. Медичні установи. 

 
Кісішвілі С. Барвисті шкарпетки для "сонячних" дітей / [розмову 

вела Оксана Лук'яненко] // Голос України. - 2020. - N 52 (19 берез.). - 

С. 12 : фот. 

 Майже 20 тис. грн зібрали в Житомирі від продажу шкарпеток у 

рамках акції "Lots of Socks", присвяченої Всесвітньому дню людей з 

синдромом Дауна. На Житомирщині проживає майже 200 дітей з 

синдромом Дауна. 

 

Лук'яненко О. Важливо визначити найкоротший маршрут до 

хворого / Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 5 (11 січ.). - 

С. 7 : фот. 

 Єдина сучасна оперативно-диспетчерська служба розпочала 

свою роботу в центрі екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Житомирської обласної ради. 

 

Лук'яненко О. Комп'ютери для лікарні / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 48 (13 берез.). - С. 9. 

 Комп'ютерну техніку отримала Романівська лікарня на 

Житомирщині. 20 комп'ютерів для лікарні передали сільські та 

селищні ради Романівського району. 

 

Лук'яненко О. Реанімаційне обладнання немовлятам / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 34 (24 лют.). - С. 7 : фот. 

 Апарат штучної вентиляції легень для новонароджених і дітей 

молодшого віку отримало пологове відділення Романівської лікарні. 

Його передав Житомирський обласний перинатальний центр. 

 

 

Суспільно-політичне життя 

 
Гаврутенко С. Гуртом наводять лад у громаді / [інтерв'ю брав Богдан 



Лісовський] // Голос України. - 2020. - N 69 (22 квіт.). - С. 4 : портр.  

 Інтерв'ю з очільником Вишевицької об'єднаної територіальної 

громади Радомишльського району Сергієм Гаврутенком. 

 
Гречко О. Прихильність і довіра земляків додають сил / [інтерв'ю 

брав Богдан Лісовський] ; фото автора та з архіву Ольги Гречко // 

Голос України. - 2020. - N 90 (4 черв.). - С. 9 : портр. - (Приватне 

життя депутата). 

 Діяльність депутата Коростенської міської ради, секретаря 

постійної комісії з питань гуманітарної політики та ЗМІ, голови 

відокремленого підрозділу Національної платформи "Жінки за мир" у 

Коростені Ольги Гречко. 

 

Копилова А. Цінує кожну мить, пише поезії і мандрує Україною / 

розмовляв Богдан Лісовський ; фото з сімейн. архіву Анни Копилової 

// Голос України. - 2020. - N 47 (12 берез.). - С. 10 : портр. - (Приватне 

життя депутата). 

 Інтерв'ю з депутатом Малинської міськради Анною Копиловою. 

 

Лісовський Б. Треба жити по совісті й допомагати людям / Богдан 

Лісовський // Голос України. - 2020. - N 22 (5 лют.). - С. 5 : фот. 

 Сільський голова Микола Єщенко про діяльність Слобідської 

сільської ради Малинського району. 

 

Лук'яненко О. Віддав за волю і незалежність найдорожче - своє 

життя / Оксана Лук'яненко ; фот. з сайту Олевської ОТГ // Голос 

України. - 2020. - N 94 (12 черв.). - С. 8 : фот. 

 У селі Майдан Олевського району на фасаді місцевої 

загальноосвітньої школи урочисто відкрили меморіальну дошку її 

колишньому випускнику, командиру відділення 53-го зенітного 

дивізіону ЗСУ Василю Шеремету. 

 

Лук'яненко О. Вшанували трудові заслуги земляків / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 57 (26 берез.). - С. 8. 

 У селі Великий Луг Пулинського району за ініціативи місцевого 

краєзнавця Дмитра Люшненка започаткували галерею почесних 

громадян Великолугівського старостинського округу. 

 

Лук'яненко О. Квіти лягли до "чорного тюльпану" / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 31(18 лют.). - С. 12 : фот. - 

(До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 



держав.) 

 Урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав та 31-ї річниці з дня виведення 

радянських військ з Афганістану відбулися в Житомирі. 

 

Лук'яненко О. Навчатимуть підприємництву / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2020. - N 48 (13 берез.). - С. 6. 

 Проект "Програма з підприємницької діяльності для ветеранів 

АТО та ООС" презентували у Домі ветерана у Житомирі. 

 

 Лук'яненко О. Стягу над міськрадою - тридцять! / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 97 (17 черв.). - С. 4 : фот. 

 У Житомирі відзначили 30-ту річницю від дня підняття 

українського прапора над будівлею міської ради. 

 

Лук'яненко О. Увічнили пам'ять Героя / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 83 (21 трав.). - С. 16 : фот. 

 У Чуднові відкрили меморіальну дошку старшому солдату 

Ігорю Хімічуку, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС. 

Пам'ятний знак полеглому Герою встановили на фасаді Чуднівського 

районного військового комісаріату. 

 

 

Наука і освіта 

 
Жмудовська О. Радовель - приклад майбутнього / Ольга Жмудовська 

// Слово просвіти. - 2020. - N 5 (30 січ.-5 лют.). - С. 7 : фот. 

 Уродженець села Радовель Олевського району, Михайло 

Весельський прославився тим, що за свої гроші відкрив у рідному 

селищі перший в Україні біотехнологічний ліцей, який задав високу 

планку іншим навчальним закладам. 

 

Лук'яненко О. До відремонтованої гімназії - по знання / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 41 (3 берез.). - С. 9 : фот. 

 Оновлену гімназію, ремонт якої тривав більш як два роки, 

відкрили в смт Гришківці Бердичівського району. 

 

Марченко Є. Ю. Від розстрілу врятували американські літаки / 

[інтерв'ю вів Богдан Лісовський] // Голос України. - 2020. - N 100 (20 

черв.). - С. 6 : портр. 

 Про відмінника народної освіти, колишнього вчителя молодших 



класів Головківської ЗОШ І-ІІ ступенів Малинського району із 

піввіковим стажем, учасницю Другої світової війни, ветерана праці 

95-річну Єлизавету Юхимівну Марченко. 

 

Шпак В. Студентам Житомира - Ейфелеву вежу / Віктор Шпак // 

Уряд. кур'єр. - 2020. - N 2 (4 січ.). - С. 12 : фот. - (Вісті звідусіль). 

 Наприкінці 2019 року визначилося майбутнє велетенської копії 

знаменитої Ейфелевої вежі, виготовленої коштом одного з 

підприємців Коростеня. Подарована і встановлена біля Житомирської 

політехніки копія Ейлефевої вежі буде принаймні вдвічі вищою за 

чотириповерховий корпус університету. 

 

 

Культурне життя 
 

Лук'яненко О. Зроби селфі у музеї та отримай подарунок / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 10 (18 січ.). - С. 7 : фот. 

 Співробітники Житомирського обласного краєзнавчого музею 

четвертий рік поспіль долучаються до міжнародної акції "День селфі 

в музеї", яку започатковано у 2014-му за ініціативи британської 

блогерки Мар Діксон. 

 
Шпак В. Чи можна врятувати обласні бібліотеки?: універсальні 

книгозбірні мають особливий статус, що не завжди усвідомлюють в 

органах влади / Віктор Шпак // Уряд. кур'єр. - 2020. - N 9 (17 січ.). - С. 

5 : фот. 

 Бесіда з директором КЗ "ОУНБ ім. О. Ольжича" Житомирської 

обласної ради Василем Врублевським про те, як книгозбірня 

трансформується в центр культурного життя міста і області. 

 

 

Мистецьке життя 

 
Лобачова Л. На прикрасах - молюски, яким 100 мільйонів років / 

Людмила Лобачова // Голос України. - 2020. - N 100 (20 черв.). - С. 14 

: портр. - (Виставки). 

 Дизайнерська виставка авторських жіночих прикрас із 

натурального каменю та палеонтологічних знахідок "Природа та 

фантазія" відкрилась у природничому відділі Житомирського 

обласного краєзнавчого музею. Це перша персональна виставка 

майстрині-бісерниці із Житомира Олени Суйковської. 



Лук'яненко О. Далекі береги - на світлинах дослідника / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 16 (28 січ.). - С. 8 : портр. 

 З нагоди 200-річчя відкриття Антарктиди у Музеї історії міста 

Бердичева відкрилася фотовиставка Миколи Весельського, вченого-

орнітолога, члена Житомирської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, учасника 18, 20 і 23-ї антарктичних 

експедицій на українській станції "Академік Вернадський". 

 

Лук'яненко О. Пам'ять захисників України вшанували на фестивалі / 

Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 29 (14 лют.). - С. 12 : 

фот. 

 У Житомирі відбувся XI Всеукраїнський літературно-музичний 

фестиваль-реквієм вшанування воїнів України "Розстріляна 

молодість". 

 

Лук'яненко О. Рідний край розквітав на полотнах / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 36 (25 лют.). - С. 7. 

 Виставку, присвячену 100-річчю від дня народження відомого 

земляка, художника Олександра Яцюка, відкрили у Музеї історії 

міста Бердичева. Олександр Яцюк – уродженець села Демчин 

Бердичівського району. 

 
Натикач Л.  На рушнику життя малює доля... / Людмила Натикач // 

Голос України. - 2020. - N 30 (15 лют.). - С. 10. 

 Видатному художникові Миколі Максименку торік виповнилося 

б 95 років. В Україні 2019-й був роком його пам'яті. Розпочався 

виставкою у столиці, а завершився відкриттям портретної галереї на 

малій батьківщині – в м. Андрушівці. 

 

 

Преса 
 

ВБФ "Журналістська ініціатива" - лауреат Національного 

конкурсу "Благодійна Україна - 2019" // Культура і життя. - 2020. - N 

8 (24 квіт.). - С. 3 : фот. 

 У номінації "Благодійність медіа" третє місце посіла благодійна 

газета "Вечірній Коростень" (місто Коростень). 

 

Лащенко С. Українська преса в умовах окупації: про роль 

патріотичної преси, або яка окупація гірша  / Сергій Лащенко // 

Культура і життя. - 2020. - N 6 (27 берез.). - С. 6 : фот. 



 Роль патріотичної преси часів Другої світової війни. 

 

 

Літературне життя 

 
Балтянський М. "Я б'ю у дзвін тривоги..." / Михайло Балтянський // 

Культура і життя. - 2020. - N 2. - С. 7 : фот. 

 Світ побачила нова книга поезій Вадима Крищенка "Що на 

серце лягло". 

 

Балтянський М. "Яке це щастя - просто жити": такого гасла 

дотримується патріарх української пісенної творчості Вадим 

Крищенко / Михайло Балтянський // Уряд. кур'єр. - 2020. - N 35 (22 

лют.). - С. 7 : фот. - (Культура). 

 Світ побачила нова книга поезій Вадима Крищенка "Що на 

серце лягло". 

 

Васильчук В. Віктор Васильчук: слідом за Екзюпері можу повторити 

- "Перш ніж писати, треба жити" / розмову вів Сергій Куліда // 

Літературна Україна. - 2020. - N 7/8 (29 лют.). - С. 21 : портр. 

 Бесіда з Віктором Васильчуком – письменником, заслуженим 

журналістом України, лауреатом багатьох українських і міжнародних 

літературних відзнак. 

 
Латанський В. Пам'ять хліборобського роду: Єві Пономаренко – 70 / 

Василь Латанський  // Українська літературна газета. - 2020. - N 4 (28 

лют.). - С. 15 : портр. - (Штрихи до портрета). 

 Літературна творчість поетеси, журналістки Єви Пономаренко, 

яка народилася в селі Андріївка Олевського району. 

 

Лук'яненко О. Доба нескорених / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 27 (12 лют.). - С. 20 : фот. кольор. 

 Нову книжку "Доба нескорених: поступ нації" лауреата премії 

імені Івана Огієнка Ярослава Марищенка презентували в Житомирі. 

Вона присвячена подіям російсько-української війни, а також 

історіям людей, які у різні часи боролися за незалежність нашої 

держави. 

 

Лук'яненко О. Ювілей сонячного казкаря відзначили його земляки / 

Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 23 (6 лют.). - С. 11 : 

фот. 



 Святкові заходи з нагоди 90-річчя від дня народження патріарха 

української дитячої літератури Всеволода Нестайка відбулися у 

дитячій бібліотеці та навчальних закладах Бердичева. 

 

Матвіюк К. Літопис спротиву і відродження : читаючи "Світло 

людей" Василя Овсієнка / Кузьма Матвіюк // Українська літературна 

газета. - 2020. - N 3 (14 лют.). - С. 14 : портр. ; Слово просвіти. - 2020. 

- № 8. - С. 9. - (На здобуття Шевченківської премії). 

 Автор статті, колишній політв'язень, розповідає про 2 книги 

спогадів Василя Овсієнка "Світло людей". 

 

Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати: Василь 

Земляк / Михайло Слабошпицький // Слово просвіти. - 2020. - N 11 

(12-18 берез.). - С. 11 : портр.,  № 12/13 (19 берез.- 8 квіт.). - С. 13 : 

портр. - (З блокнота письменника). 

 Михайло Слабошпицький завершує четвертий том мемуарної 

прози, котра побачить світ, як і всі попередні, у видавництві 

"Ярославів Вал". Пропонується фрагмент з книжки. 

 

Сташук В. Євангелія від Василя Скуратівського / розмову записала 

Катерина Власова // Українська літературна газета. - 2020. - N 8 (24 

квіт.). - С. 9 : портр. - (Віч-на-віч). 

 Розмова з Василем Сташуком про письменника і народознавця – 

Василя Скуратівського. Народився на хуторі Великий Ліс 

Коростенського району. 

 

Степовик Д. Унікальне поєднання людинолюбства і... гумору: до 

125-річчя від дня народження Максима Рильського (19 березня 2020 

р.) / Дмитро Степовик // Слово просвіти. - 2020. - N 12/13 (19 берез.- 8 

квіт.). - С. 10-11 : портр. - (Постать). 

 Спогади мистецтвознавця Дмитра Степовика про Максима 

Тадейовича Рильського. 

 

Степовик Д. Чесно зберігав свою українськість : до 125-річчя з дня 

народження Максима Рильського 19 березня 2020 / Дмитро Степовик 

// Українське слово. - 2020. - N 11/12 (12-24берез.).- С. 12-13 : портр. - 

(Світочі). 

 Спогади мистецтвознавця Дмитра Степовика про Максима 

Тадейовича Рильського. 

 

Сукач Н. Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої 



жінки / Настя Сукач // Українська літературна газета. - 2020. - N 4 (28 

лют.). - С. 5 : портр. - (У контексті часу). 

 

Шпак В. "Рідна мова - життя духовного основа": з нагоди визначної 

дати варто нагадати, ким видатний поет був і є для України / Віктор 

Шпак // Уряд. кур'єр. - 2020. - N 54 (21 берез.). - С. 4 : фот. - (До 125-

річчя з дня народження Максима Рильського). 

 Поет, перекладач Максим Тадейович Рильський дитинство 

провів в селі Романівка Попільнянського району. 

 

 

Місцеві письменники 

 
Крищенко В. З поетичного зошита: [поезії] / Вадим Крищенко // 

Слово просвіти. - 2020. - N 6(6-12 лют.). - С. 8 : портр. - (Поетичний 

автограф). 

 Поезія Вадима Крищенка. 
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