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Область в цілому 
 

Лук'яненко О. Рятувальники – з сучасною спецтехнікою / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2020. - N 239 (24 груд.). - С. 7 : фот. кольор.  

 

  Нові аварійно-рятувальні автомобілі легкого типу САРМ-Л, призначені 

для аварійно-рятувальних робіт під час ДТП, отримали три підрозділи 

Управління ДСНС України в Овруцькому, Олевському та Радомишльському 

районі, які були закуплені в рамках державної програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху. 

 

 

Видатні діячі і область 
 

Безсмертний-Анзіміров А. Олег Штуль-Жданович / Андрій Безсмертний-

Анзіміров ; підгот. до друку Олександр Андрійчук // Українське слово. - 2020. - 

N 25/26 (24 черв.-10 лип. - С. 9. - (Постаті).  

 

  Олег Штуль (Жданович) (1917-1977) – політичний і військовий діяч, 

публіцист, провідник ОУН, редактор газети "Українське слово". Народився в 

селі Лопатичі Олевського району. 

 

 

Вітренко В. Відкриття інформаційної дошки М. Т. Рильському / Валентин 

Вітренко // Українське слово. - 2020. - N 33/34 (26 серп.- 9 верес. - С. 13 : фот. - 

(Постаті). 

 

  У м. Новограді-Волинському відкрито анотаційну дошку Максиму 

Тадейовичу Рильському. 

 

 



Вітренко В. Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба) і його зв'язок із 

Звягелем / Валентин Вітренко // Українське слово. - 2020. - N 27/28 (11-24 лип.) 

- С. 18-19 : портр.;  N 29/30 (25 лип. - 11 серп.) - С. 18. - (Творці нації).  

 

  Дослідження Валентина Вітренка про зв'язок Олега Ольжича із Звягелем 

(м. Новоград-Волинський). 

 

 

Веремійчик О. Пам'яті О. Ольжича / Ольга Веремійчик // Українське слово. - 

2020. - N 23/24 (11 - 23 черв.) - С. 4 : фот. - (Творці нації).  

 

  Вшанування пам'яті О. Ольжича у м. Києві. 

 

 

Веремійчик О. Третій голова проводу українських націоналістів Олег Штуль-

Жданович / Ольга Веремійчик // Українське слово. - 2020. - N 25/26 (24 черв.-10 

лип.) - С. 5 : портр. - (Постаті).  

 

  Олег Штуль (Жданович) (1917-1977) – політичний і військовий діяч, 

публіцист, провідник ОУН, редактор газети "Українське слово". Народився в 

селі Лопатичі Олевського району. 

 

 

Лобачова Л. Таємниця давньої загибелі / Людмила Лобачова // Голос України. 

- 2020. - N 203 (4 лист.). - С. 14 : фот. кольор.  

 

  На території Спасо-Преображенського собору в Житомирі вшанували 

пам'ять Миколи Сціборського та Омеляна Сеника. 

 

 

Лук'яненко О. Майстер пензля постав у граніті / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 153(26 серп.). - С. 8. 

 

  На малій батьківщині митця - в Андрушівці врочисто відкрили пам'ятник 

народному художнику України, лауреату Шевченківської премії, почесному 

академіку НАМУ Миколі Максименку. Спорудили його за кошти мецената і 

підприємця Євгена Гринишина та вдови митця Валентини Забродської. 

 

 

Хоменко О. Ольжич у перспективі трьох зустрічей / Олександр Хоменко // 

Українська літературна газета. - 2020. - N 19 (25 верес.). - С. 1-2 : фот. 

 

  Київська Фундація імені Олега Ольжича цьогоріч благословила у світи 

факсимільне відтворення під однією обкладинкою трьох прижиттєвих книг 

Олега Ольжича: дві поетичні збірки – "Рінь" (1935) і "Вежі" (1940) та 

біографічно-меморіальний есей "Євген Коновалець" (1940). Факсимільне 

відтворення трьох книг Олега Ольжича видане 2020 року. 



Історія 
 

Вітренко В. Пантеон слави українських героїв – отаман УНР, генерал-

хорунжий УПА Іван Демидович Трейко / Валентин Вітренко // Українське 

слово. - 2020. - N 29/30 (25 лип. - 11 серп.) - С. 8-9 : фот. - (Події). 

 

  Життєвий шлях отамана УНР, генерал-хорунжого УПА Івана Демидовича 

Трейка (1898-1945), що народився в селі Старостинці на Вінниччині. 

Консультант отамана Поліської Січі Тараса Бульби-Боровця (1941), командир 

розвідки ВО-4 "Тютюнник" (1943-1945), генерал-хорунжий УПА (1945). 

Вшанування пам'яті Івана Демидовича Трейка у Новограді-Волинському. 

 

 

Лісовський Б. "Мамі радили залишити мене на вокзалі..." / Б. Лісовський // 

Голос України. - 2020. - N 224 (3 груд.). - С. 9 : портр. 

 

  Очевидець страшних подій 1933 року, мешканець Малина 89-річний 

Микола Барановський, розповідає про своє життя. 

 

 

Натикач Л. Минуле у фотознімках / Людмила Натикач // Голос України. - 

2020. - N 216 (21 лист.). - С. 9 : фот. кольор. 

 

  Фотовиставка "Польські сліди на Житомирщині" експонується в Gnatyuk 

Art Center. Історію поліського краю висвітлюють 50 яскравих фотографій, де 

зображено 29 цікавих будівель у різних куточках області. 

 

 

Природа. Екологія 
 

Лісовський Б. Після убивчої хвилі: букет хвороб і мінімальна пенсія... / Богдан 

Лісовський // Голос України. - 2020. - N 232 (15 груд.). - С. 11 : портр. 

 

  Мешканець смт Чоповичі Малинського району Микола Косинський 

розповідає про своє життя та про участь у ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. 

 

 

Промисловість та сільське господарство 
 

Лобачова Л. Молодь діє / Людмила Лобачова // Голос України. - 2020. - N 135 

(4 серп.). - С. 6. 

 

  Відбувся семінар на базі Поліського національного університету. Під час 

семінару відбувся майстер-клас "Процес вермикомпостування контейнерним 

методом", презентація книжки, виступи та обговорення можливостей 



запровадження компостування у громадах області. Запровадження та 

поширення руху компостування в Україні – один із альтернативних способів 

утилізації органічних відходів. Його реалізовує мережа "Зелена Житомирщина" 

спільно з іншими громадськими організаціями, науковцями, навчальними 

закладами області. 

 

 

Лук'яненко О. Бердичівських швейників привітали з поважною датою / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 218 (25 лист.). - С. 6 : фот. кольор. 

  

  Сто років від дня заснування відзначило ПАТ "Бердичівська фабрика 

одягу". 

 

 

Охорона здоров’я. Медичні установи 
 

Відкрили центр травми // Голос України. - 2020. - N 187 (9 жовт.). - С. 6. 

 

  Після капітального ремонту приміщень у КНП "Житомирська обласна 

дитяча клінічна лікарня" відкрили реконструйований спеціалізований центр з 

надання допомоги дітям з гострою травмою. Тут встановили комп'ютерний 

томограф вартістю 15 млн грн, наданий урядом Японії в рамках Угоди про 

технічне співробітництво та грантову допомогу. 

 

 

Лісовський Б. У медиків – новосілля / Богдан Лісовський // Голос України. - 

2020. - N 212 (17 лист.). - С. 8. 

 

  У рамках Національної програми "Велике будівництво" в селі Білилівка 

Ружинської ОТГ на Житомирщині урочисто відкрили нову 

багатофункціональну амбулаторію загальної практики – сімейної медицини. 

 

 

Лобачова Л. Сучасні реанімобілі рятуватимуть життя / Людмила Лобачова // 

Голос України. - 2020. - N 236 (19 груд.). - С. 7 : фот. кольор. 

 

  Автомобільний парк КНП "Центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф" Житомирської облради поповнився новим реанімобілем, 

третім за цей рік, який подарували представники благодійного фонду "Центр 

утеплення" спільно з норвезькими меценатами. 

 

 

Лук'яненко О. Мамограф дасть змогу діагностувати пухлини / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 191 (17 жовт.). - С. 8. 

 

  У лікарні № 1 Житомирської міської ради з'явилася сучасна цифрова 



мамографічна система з функцією томосинтезу. Нове обладнання вартістю 

майже 9 мільйонів гривень придбали за кошти місцевого бюджету. 

 

 

Лук'яненко О. Отримали сучасний апарат ШВЛ / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 202 (3 лист.). - С. 8. 

 

  Новий високотехнологічний апарат ШВЛ SV300 надійшов до 

Романівської лікарні. Устаткування вартістю 484 996 грн медичний заклад 

придбав за кошти Національної служби здоров'я України. 

 

 

Лук'яненко О. Подачу кисню пацієнтам спростить кріоциліндр / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 214 (19 лист.). - С. 8 : фот. кольор. 

 

  У житомирській лікарні № 2 імені В. П. Павлусенка встановили новий 

кріоциліндр об'ємом 7 тонн, який забезпечуватиме централізовану та 

безперебійну подачу кисню пацієнтам, хворим на COVID-19. Устаткування 

безоплатно надала німецька компанія Linde. 

 

 

Лук'яненко  О. Подарунок від Ангелика / Оксана Лук'яненко // Голос України. 

- 2020. - N 222 (1 груд.). - С. 9 : фот. кольор. 

 

  Відділення інтенсивної терапії Житомирської дитячої лікарні імені В. 

Башека отримало новий венозний сканер вартістю 92 тисячі гривень. 

 

 

Суспільно-політичне життя 
 
Венглівський І. Як у Сичівці День села відзначали / [інтерв'ю брав Богдан 

Лісовський] // Голос України. - 2020. - N 178 (26 верес.). - С. 12 : фот. - 

(Дозвілля). 

 

  Сичівка – одне з найвіддаленіших сіл Луківської сільради Малинського 

району. Бесіда з сільським головою села Сичівка, головою Асоціації сільських 

голів Малинщини Іваном Венглівським про історію села та святкування Дня 

села. 

 

 

Лапинська А. З нагоди 25-річчя Новоград-Волинського міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Антоніна Лапинська // Голос 

України. - 2020. - N 128 (25 лип.). - С. 11 : фот. 

 

  26 липня 1995 року Новоград-Волинською міською радою було ухвалено 

рішення № 324 "Про реєстрацію міського центру для молоді". Про роботу 



Новоград-Волинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді з нагоди 25-річчя з дня створення. 

 

 

Лінгович Б. Братські могили – на контролі у лісівників / [бесіду вів Богдан 

Лісовський] // Голос України. - 2020. - N 203 (4 лист.). - С. 10 : фот. кольор. 

  

  Бесіда з головою Радомишльської міської ветеранської організації, 

ветераном праці, учасником бойових дій Борисом Лінговичем про 

упорядкування братських могил і пам'ятників, розташованих на території 

Радомишльського держлісфонду. 

 

 

Лісовський Б. І у Чоповичах посвітлішало / Богдан Лісовський // Голос 

України. - 2020. - N 190 (16 жовт.). - С. 20 : фот. 

 

  Модернізація вуличного освітлення на території Чоповицької селищної 

ОТГ. Упродовж 2018-2019 років реалізовано майже десять проектів із 

реконструкції вуличного освітлення на території Чоповицької селищної ОТГ. 

 

 

Лісовський Б. Коростень отримав засоби протидії COVID-19 / Богдан 

Лісовський // Голос України. - 2020. - N 234 (17 груд.). - С. 15 : фот. кольор. 

 

  Благодійний фонд "Майбутнє Полісся" передав медикам Коростенської 

лікарні засоби для боротьби з COVID-19. 

 

 

Лісовський Б. Про вуличних тварин подбали "Чотири лапи" / Богдан 

Лісовський // Голос України. - 2020. - N 224 (3 груд.). - С. 7 : фот. кольор. - 

(Пам'ять). 

 

  В м. Овруч представники Міжнародного благодійного фонду "Чотири 

лапи" завершили проект допомоги безпритульним тваринам. 

 

 

Лобачова Л. І спосіб життя, і привід поспілкуватися з однодумцями / Людмила 

Лобачова // Голос України. - 2020. - N 124 (22 лип.). - С. 7 : фот. 

 

  П'ятнадцятий з'їзд Всеукраїнського руху "Твереза Україна" відбувся на 

Житомирщині. Вже вдруге на берегах річки Тетерів між селами Тригір'я та 

Нова Рудня тиждень стояло наметове містечко. 

 

 

Лобачова Л. "Робимо все не тільки для себе" / Людмила Лобачова // Голос 

України. - 2020. - N 176 (24 верес.). - С. 14. - (Проекти). 

 



  Уперше на Житомирщині реалізовується проект "Доступність 

адмінпослуг для жінок з інвалідністю", який підтримується РАСТ та урядом 

Канади. Ініціативою передбачена перевірка роботи ЦНАПів Бердичева, 

Житомира та Романова. Першим Комітет доступності відвідав Бердичів. 

 

 

Лук'яненко О. Азербайджанські друзі не забувають про госпіталь / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 201 (31 жовт.). - С. 7 : фот. 

 

  Різноманітну побутову техніку передав Житомирському військовому 

госпіталю Конгрес солідарності азербайджанців України в рамках благодійної 

акції "Допоможемо військовим" з нагоди Дня незалежності і Дня державного 

прапора Азербайджанської Республіки, які відзначаються 18 жовтня та 9 

листопада. 

 

 

Лук'яненко О. Виставкою вшанували пам'ять захисників / Оксана Лук'яненко 

// Голос України. - 2020. - N 159 (2 верес.). - С. 9. 

 

  Виставку особистих речей та фотографій бійців 95-ї окремої 

аеромобільної бригади ЗСУ, котрі загинули під час російсько-української війни 

на сході нашої держави, відкрили в Житомирському обласному краєзнавчому 

музеї. 

 

 

Лук'яненко О. Зірці енергоменеджменту вручили велосипед / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 111 (4 лип.). - С. 8 : фот. кольор. 

 

  Житомирська команда з енергоменеджменту виборола почесне звання 

"Energy management Star" у конкурсі серед громад, проведеному у рамках 

Європейського тижня сталої енергії. Головний приз за перемогу у конкурсі - 

велосипед - отримала житомирський енергоменеджер Тетяна Зятікова. 

 

 

Лук'яненко О. Нагороду Героя вручили його родині / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2020. - N 162 (5 верес.). - С. 16 : фот. 

 

  Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили сержанта 

Олексія Золіна, старшого стрільця мотопіхотної роти мотопіхотного 

батальйону 30-ї ОМБр. Загинув 19 березня 2020 р. під час бойового чергування 

від кулі ворожого снайпера в зоні ООС. 

 

 

Лук'яненко О. ...на полі кривавої битви освятили хрест / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2020. - N 169 (16 верес.). - С. 9. 

  

  Пам'ять полеглих під час московсько-польської війни 1654-1667 років 



українців, поляків, росіян і татар вшанували нещодавно жителі Любарської 

громади на Житомирщині. У 2016 році мешканець села Юрівки воїн АТО 

Анатолій Бузон вирішив встановити хрест на місці вічного спочинку вояків 

різних віросповідань і національностей, котрі загинули у кривавому бою. 

 

 

Лук'яненко О. Насильство не має залишатися за зачиненими дверима / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 226 (5 груд.). - С. 7 : фот. кольор. 

 

  Флешмоб "Поліція проти насильства" провели працівники блоку 

превентивної діяльності на Старому бульварі міста Житомира, щоб привернути 

увагу громадян до існуючої проблеми домашнього насильства. 

 

 

Лук'яненко О. Подбали про могили предків / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 202 (3 лист.). - С. 10. 

 

  Польський цвинтар у Житомирі є пам'яткою історії, архітектури та 

монументального мистецтва та один із найстаріших польських кладовищ в 

Європі, що датується 1799 роком. 

 

 

Лук'яненко О. Це не повинно повторитися / Оксана Лук'яненко ; фото з сайту 

Бердичів. міськради; Бердичів. міськрада // Голос України. - 2020. - N 170 (17 

верес.). - С. 7 : фот. 

 

  В Бердичеві відзначили 79-ті роковини масових розстрілів єврейського 

населення під час Другої світової війни. 

 

 

Лук'яненко О. Ювілей бойового братства / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 108 (2 лип.). - С. 7. 

 

  Тридцятирічний ювілей відзначила Бердичівська спілка ветеранів 

афганської війни. Спілка постала в Бердичеві одна з перших в області та була 

офіційно зареєстрована 26 червня 1990 року. 

 

 

Парфіненко Н. Відвідали кілька чудес України та підкорили Говерлу / [бесіду 

вів Богдан Лісовський] // Голос України. - 2020. - N 205 (6 лист.). - С. 12 : фот. 

кольор. 

 

  Бесіда з головою Малинівської громади (Малинський район) Наталією 

Парфіненко про відвідання кількох відомих місць України. 

 

 

Топчій А. Вшанували фундаторів ОУН / Алла Топчій ; фот. Костянтина 



Зацарного // Українське слово. - 2020. - N 33/34 (26 серп.- 9 верес). - С. 11 : фот. 

 

  30 серпня столична делегація від ОУН(д) щороку прибуває до Житомира, 

щоб разом з житомирськими побратимами вшанувати світлу пам'ять наших 

великих попередників – членів Проводу ОУН: вченого-археолога, поета Олега 

Ольжича (Кандиби), підполковника Миколи Сціборського та сотника Омеляна 

Сеника-Грибівського. 

 

 

Державна влада і управління 
 

Лісовський Б. "Кошти на ручки і лампочки тепер просимо в Малина..." / 

Богдан Лісовський // Голос України. - 2020. - N 240 (29 груд.). - С. 5 : портр. - 

(Децентралізація). 

  

  Голова Малинської ОТГ Іван Венглівський вважає, що децентралізація 

позитивно вплинула на розвиток громади і тепер є можливість витрачати 

більше коштів на покращення добробуту населення. 

 

 

Лук'яненко О. Бердичівляни проголосували за нового очільника міста / Оксана 

Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 199 (29 жовт.). - С. 3. 

 

  У Бердичеві оголосили офіційні результати виборів міського голови. За 

словами очільника міської ТВК Олександра Подгорчука, переможцем виборчих 

перегонів став Сергій Орлюк, який балотувався від партії "Пропозиція". 

 

 

Релігія. Діяльність церкви 
 
Тимошик М. Огієнкова церква в Брусилові вже з освяченими надкупольними 

хрестами / Микола Тимошик // Слово просвіти. - 2020. - N 32 (6-12 серп.). - С. 4 

: фот. 

 

  У смт Брусилові освятили і встановили надкупольні хрести знову 

відродженого Свято-Воскресенського замкового храму. 

 

 

Наука і освіта 
 

Дубовик О. "Троє моїх дітей – на передовій"/ Ольга Дубовик // Голос України. 

- 2020. - N 223 (2 груд.). - С. 11 : портр. 

  

  Мешканка смт Корнин Попільнянського району, Анастасія Дятел, 

вчитель фізкультури, нещодавно відзначила день народження - 71 рік. Це 

мужня жінка, яка чекає з війни трьох синів. 



Коробейник В. Перспективи сільських шкіл на Малинщині / розмовляв Богдан 

Лісовський // Голос України. - 2020. - N 166 (11 верес.). - С. 14 : портр. 

 

  Бесіда з начальником відділу освіти Малинської райдержадміністрації 

Віталієм Віталійовичем Коробейником. 

 

 

Лук'яненко О. ...майбутні фахівці навчатимуться на сучасному обладнанні / 

Оксана Лук'яненко // Голос України. - 2020. - N 237 (22 груд.). - С. 9. 

 

  Навчально-практичний центр дорожньо-будівельних машин відкрили на 

базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій в 

Черняхівському районі, де здійснюватиметься підготовка та підвищення 

кваліфікації робітників за новітніми технологіями із застосуванням сучасного 

обладнання. 

 

 

Лук'яненко О. Подбали про найменших мешканців / Оксана Лук'яненко // 

Голос України. - 2020. - N 160 (3 верес.). - С. 7. 

 

  Маленькі школярики із села Майстрів Новоград-Волинського району 

цього року сіли за парти в оновленій початковій школі. 

 

 

Лук'яненко О. У стінах ліцею пролунала перша обітниця / Оксана Лук'яненко 

// Голос України. - 2020. - N 176 (24 верес.). - С. 7. 

 

  Перших курсантів новоствореного Новоград-Волинського ліцею з 

посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто посвятили у ліцеїсти. За 

результатами першої вступної кампанії до освітнього закладу зарахували 104 

учня. 

 

 

Культурне і мистецьке життя 
 

Вікторов О. XIV Всеукраїнське літературно-мистецьке свято "Просто на 

Покрову" / Олесь Вікторов ; фот. Світлани Юліної // Літературна Україна. - 

2020. - N 39/40 (17 жовт.) - С. 4 : фот. 

  

  У м. Коростень пройшов XIV Всеукраїнський літературно-мистецький 

фестиваль "Просто на Покрову". 

 

 

Жулинський М. Його пісні співає Україна / Микола Жулинський // 

Літературна Україна. - 2020. - N 49/50 (26 груд.) - С. 13 : портр. - (Постать). 

 



  85-річний уродженець Житомира, народний артист України Вадим 

Крищенко почувається щасливим, бо впевнений, що його пісні не дадуть йому 

згубитися серед знаменитих імен в поетично-пісенній творчості. 

 

 

Зборовський А. Вишиті молитви Ганни Корженівської / Анатолій Зборовський 

// Українське слово. - 2020. - N 43/44 (11-24 лист.) - С. 17 : фот. - (Захоплення). 

 

  Уродженка Коростенського району Ганна Корженівська вишиває ікони та 

тексти молитов. Вони експонуються на виставці в Ірпінському історико-

краєзнавчому музеї. 

 

 

Лісовський Б. "Бджоли не люблять злих людей" / Богдан Лісовський // Голос 

України. - 2020. - N 234 (17 груд.). - С. 9 : портр. - (Захоплення). 

 

  Старший вчитель Пиріжківської школи (Малинський район) Олександр 

Кабалюк не перший рік утримує пасіку, а також навчає охочих мистецтву 

бджолярства. 

 

 

Лісовський Б. "Душа летить у дитинство, як у вирій..." / Богдан Лісовський // 

Голос України. - 2020. - N 243 (31 груд.). - С. 13 : фот. кольор. - (Захоплення). 

 

  Мешканка м. Малин Лариса Волинець займається громадською 

діяльністю та не забуває про своє дитяче захоплення – вона шиє м'які іграшки. 

 

 

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

України. - 2020. - N 141/142 (12 серп.) - С. 8. 

 

  Ювілейне 25-те засідання комітету з визначення лауреатів премії Івана 

Огієнка відбулося в стінах Житомирського фахового коледжу культури і 

мистецтв імені Івана Огієнка. В'ячеслав Майборода та Василь Купрійчук (м. 

Житомир) стали лауреатами у галузі "Громадська, політична та духовна 

діяльність". 

 

 

Лук'яненко О. Юне життя своє віддав за волю / Оксана Лук'яненко // Голос 

України. - 2020. - N 115 (10 лип.). - С. 9 : фот. кольор. 

 

  Пам'ятник на могилі отамана Олекси Соколовського встановили у селі 

Горбулів Черняхівського району. Автор пам’ятника – скульптор із 

Коростишева – Віталій Рожик. 

 

 

Сандуленко М. Навчив тато з лози плести / [бесіду вів Богдан Лісовський] // 



Голос України. - 2020. - N 209 (12 лист.). - С. 10. - (Школа виживання). 

 

  Бесіда з майстринею лозоплетіння Марією Сандуленко з села Очеретянка 

Черняхівського району. 

 

 

Літературне життя. Місцеві письменники 
 

Васильчук В. Зустріч у рейсовому автобусі: оповідання / Віктор Васильчук // 

Літературна Україна. - 2020. - N 37/38 (3 жовт.) - С. 10-12 : фот. - (Проза). 

 

 

Бережно-Камінська Ю. Пишете для дітей? Відкрийте для себе "Аллочку-

дошколярочку"! / Юлія Бережно-Камінська // Літературна Україна. - 2020. - N 

47/48 (12 груд.) - С. 10 : фот.  

 

  "Аллочка-дошколярочка" - інформаційно-навчальний, літературно-

художній дитячий журнал, який виник як додаток до газети "Вечірній 

Коростень". 

 

 

Беценко Т. "Неначе скарб дорогоцінний, ми слово рідне берегли" / Тетяна 

Беценко // Слово просвіти. - 2020. - N 22/23 (2-8 лип). - С. 10 : портр. - 

(Письменники і час). 

 

  Максим Тадейович Рильський як ніхто інший плекав, шанував, оберігав і 

примножував літературне слово – чи то в художній творчості, чи в офіційно-

діловому, науковому слововживанні. Його життя і діяльність як мовотворця і 

мовоохоронця гідні подиву і захоплення. 

 

 

Гаврилюк Н. "Мить неможливого. Це – щастя мить": [рецензія] / Надія 

Гаврилюк // Літературна Україна. - 2020. - N 41/42 (31 жовт. - С. 17 : фот. - 

(Книжкове Review). 

 

  Рецензія на книгу : Кравченко Людмила. Музика срібної епохи  / 

Людмила Кравченко. - Житомир : ПП "Рута", 2020. - 228 с. 

 

 

Зборовський А. "Житомирщина в боротьбі" / Анатолій Зборовський // 

Українське слово. - 2020. - N 35/36 (10 верес.-22 верес.) - С. 15 : фот. - 

(Книговидання). 

 

  12 серпня 2020 р. в місті Малин відбулася презентація нової книги 

відомого дослідника національно-визвольної боротьби українського народу 

Романа Коваля "Житомирщина в боротьбі". Книга розповідає про українсько-



російську війну 1917-1920-х років на території сучасної Житомирської області. 

Також була представлена ще одна нова книга Романа Коваля "Жінки у 

Визвольній війні. Історії, біографії, спогади. 1917-1930". У списку учасниць 

визвольної боротьби серед чотирьох сотен імен – отаманша Маруся 

Соколовська. 

 

 

Кручик І. Найкращий тореадор / Ігор Кручик // Літературна Україна. - 2020. - 

N 49/50 (26 груд). - С. 9 : портр.  

 

  Класик української дитячої літератури Всеволод Зиновійович Нестайко 

народився в Бердичеві і переїхав з матір'ю до Києва в 1933 році після арешту 

батька. 

 

 

Пасічник М. Із книжки "Кроки вечірнього птаха" / Михайло Пасічник // Слово 

просвіти. - 2020. - N 37 (10-16 верес.). - С. 9 : портр. - (Сторінка одного автора). 

  

Поезії із книжки "Кроки вечірнього птаха" Михайла Пасічника. 

 

 

Поетичний фестиваль "Голосіївська осінь" імені Максима Рильського // 

Літературна Україна. - 2020. - N 35/36 (19 верес.) - С. 12-13 : портр. - (Поезія). 

 

  Серед письменників представлених в поетичному фестивалі "Голосіївська 

осінь" імені Максима Рильського є поезія нашої землячки із Житомира - 

Світлани Штатської (Гресь). 

 

Премія імені Миколи Томенка // Літературна Україна. - 2020. - N 37/38 (3 

жовт.) - С. 12 : фот. 

 

  Всеукраїнську літературну премію імені Миколи Томенка заснували у 

2018 р. на честь українського поета, письменника, журналіста. У номінації 

"Проза" перемогу здобув Віктор Васильчук із Житомирщини з книжками 

"Пробач мені, Цукерочко", "Мій друг Пончик". 

 

 

Редчиць І. Стрибок у небеса: вінок сонетів / Іван Редчиць // Українська 

літературна газета. - 2020. - N 13 (3 лип.). - С. 10 : фот. 

 

  Іван Редчиць присвятив свої сонети світлій пам'яті письменника Євгена 

Концевича. 

 

Рильський М. (онук). Академік Максим Рильський: портрет, написаний 

серцем: до 125-річчя від дня народження класика / Максим Рильський // 

Літературна Україна. - 2020. - N 43/44 (14 лист.) - С. 7 : фот. 

 



Рильський М.(онук). Відкрилася "Синя далечінь": виповнилося 100 років, як 

Максим Рильський написав славетний триптих, у якому здійснив уявну 

подорож до Європи / Максим Рильський // Літературна Україна. - 2020. - N 

27/28 (25 лип.) - С. 6 : портр. - (Ad Memoriam). 

 

  Про збірку поезій Максима Рильського "Синя далечінь" розповідає онук 

Максим Рильський. 

 

 

Салига Т. Цвітуть сади у небі України: відомий літературознавець, професор 

Тарас Салига про життєві й творчі шляхи Максима Рильського / Тарас Салига // 

Літературна Україна. - 2020. - N 29/30 (8 серп.) - С. 6-7, 14. - (Ad Memoriam).  

 

  Життєвий та творчий шлях Максима Рильського. 

 

Скуратівський В. Обереги Василя Скуратівського / розмову записав Микола 

Симчич // Українська літературна газета. - 2020. - N 18 (11 верес.). - С. 8-9 : 

портр.  

 

  Спомин про зустріч та розмова з Василем Скуратівським в 1993 році. 
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