
Родина Карташових із Житомира стала 
призером фотоконкурсу EU4Energy «Стійка 
енергія навколо вас». їхня робота із зобра
женням діток Дениса і Софії на фоні сонячних 
батарей, встановлених на власному обійсті, 
зайняла третє місце.

Загалом у конкурсі в рамках Європейського 
тижня стійкої енергії взяли участь понад 500

фотознімків із Вірменії, Азербайджану, Грузії, 
Білорусії, Молдавії, України, із них журі віді
брало 40 найкращих і виставило їх на публічне 
голосування в Інтернеті. Переможцем став 
іосеб Дзамукашвілі з Грузії, який сфотогра
фувався разом із друзями на фоні вітряних 
турбін, що виробляють «зелену» енергію.

Юлія СОКАЛЬСЬКА.

Як електронам «заграв» і в повісті
Житомирщина подарувала Україні чимало 

талановитих особистостей у літературній 
сфері. Серед них —  людина, яка зуміла пере
кинути місток між минулим і сьогоденням і, 
незважаючи на свій поважний вік, органічно 
вли™ ся у  в іта л ь н и й  простір.- Lla —  одиніа 
колишніх постійних завсідників популярної 
місцевої інтернет-групи, особа з великим 
серцем, непересічним талантом оповідача, 
яка завжди викликала повагу у віртуальних 
друзів, —  Леонід Іванович Федорчук. Він був 
інженером-новатором, одним із зачинателів 
електронної музики в нашій країні, письмен
ником.

Народився Леонід Іванович у Житомирі й 
саме рідному місту присвятив свою творчість, 
прославивши і його прекрасні краєвиди, і 
його чудових людей, і успіхи колись дуже 
відомого житомирського підприємства —  
заводу «Електровимірювач». Саме там він 
пропрацював майже все своє життя. Там 
долучився до створення першого в нашій

країні електробаяна «Естрадин» (унікального 
електронного музичного інструмента, який 
звучав на кращих сценах світу).

Назву цього інструмента Леонід Іванович 
використав у назві повісті —  «Собаче життя, 
чи Пауза для естрадина з оркестром». Ця

менника вийшли окремою книжкою у 2009 
році й відразу стали предметом захоплення 
та обговорення на одному з житомирських ін- 
тернет-форумів. Добрий гумор, тонка іронія, 
подекуди сарказм щодо багатьох епохальних 
подій у нашій країні, літопис житомирського 
життя за кілька повоєнних десятиліть не могли 
не привернути увагу читачів.

5 липня нашому талановитому земляку ви
повнилося б 79 років. Хотілося б, щоб 80-річ- 
ний ювілей ми відзначали більш широко, а 
ім’я Леоніда Федорчука, талановитого інже- 
нера-конструктора, письменника і видатного 
житомирянина, стало відоме багатьом.

Марина ФРАНЧУК.

Книгу
презентував
знмнякам

В Іванополі Чуднівсько- 
го району відбулася не
щодавно незвичайна для 
селища подія —  презен
тація книги місцевого ав
тора Миколи Коваля «А  
роки, як осінні листки». Зал 
Іванопільського будинку 
культури був заповнений 
ущерть. На презентацію 
прийшли земляки автора 
і за його творчість щедро 
нагородили і оплесками, 
і захопленими відгуками.

Видання поєднує в собі і 
патріотичні твори, і лірику, 
і гумор. Тож завідуюча міс
цевою книгозбірнею Ніна 
Сидорчук та бібліотекар 
Тетяна Петровська, школя
рі та інші шанувальники лі
тератури влаштували зміс
товне й яскраве дійство: 
читали твори земляка. А 
він разом зі своєю дружи
ною Антоніною виконував 
пісні на власні слова й му
зику. Гурти «Калинонька» 
Дубищенського будинку 
культури та іванопільське 
«Надвечір’я», інші самоді
яльні аматори долучилися 
до приємної події, пода
рували своє мистецтво 
автору і жителям селища.

Іванопільці побажали Ми
колі Ковалю натхнення і 
висловили сподівання, що 
він напише ще одну книгу, 
яку презентує землякам.

Марія РУДАК.
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