
Барановська Світлана Іванівна 

Я, Барановська Світлана Іванівна, народилася 4 січня 1984 року в селі Гошів 

Овруцького району Житомирської області в сім’ї робітників. Батько, Борихін 

Іван Миколайович, 1962 року народження, нині працює водієм в ТДВ 

«Овруцьке АТП 11847»,  мати – Борихіна Зінаїда Лаврентіївна, 1962 року 

народження, за освітою бухгалтер, нині на заслуженому відпочинку. Брат – 

Борихін Вадим Іванович, 1989 року народження, водій ПП «Автомагістраль». 

До 9 класу навчалася в Гошівській середній школі, у 1999 році вступила до 

Коростишівського педагогічного училища імені Івана Франка, яке закінчила 

у 2003 році, отримавши фах вчителя початкових класів та педагога-

організатора. Вищу освіту здобувала в Переяслав-Хмельницькому 

державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди, факультет 

філології та редагування, 2003-2007 роки. 

Працювала вчителем початкових класів у Великофоснянській середній 

школі Овруцького району,  вчителем фізичної культури в Київській ЗОШ 

№297.  

Коли приїхала на постійне проживання до Коростеня, влаштувалась на 

роботу кореспондентом  на КП «Коростенське телебачення» на час декретної 

відпуски основного працівника. Після звільнення обійняла посаду 

відповідального-секретаря-заступника головного редактора КП «Редакція 

газети «Іскоростень», січень 2008 року. У квітні 2011 року звільнена з посади 

у зв’язку з переведенням в КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» за посаду 

завідуючого відділом друкованого видання. З січня 2014 року переведена на 

посаду редактора газети «Іскоростень» КП КМР «ТО «Коростеньмедіа», де 

працюю донині. З 20 липня 2021 року виконую обов’язки директора КП 

«Коростеньмедіа». 

Ні я, ні мої родичі судимостей не маємо. 

Розлучена, виховую 16-річну доньку, Барановську Валерію Павлівну, 

ученицю Коростенської міської гімназії. 

Веду активний спосіб життя, присвячуючи левову частку свого життя 

улюбленій справі – журналістиці, за що маю багато нагород та відзнак. 

Зокрема, нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед 

українським народом» (2017 рік), є лауреатом щорічного обласного творчого 

конкурсу до Дня журналіста за перемогу в номінації «Журналіст року – 

лауреат премії імені Василя Земляка» (2017 рік), маю диплом переможця 

міського рейтингу «Гордість міста-2014» в номінації «Гордість міста в 

журналістиці», диплом лауреата щорічного обласного творчого конкурсу до 

Дня журналіста за перемогу в номінації «Кращий журналістський матеріал» 

(2015 рік), диплом обласного творчого конкурсу до Дня журналіста за перше 

місце в номінації «Журналіст року – Кращий молодий журналіст» (2010 рік), 

а також грамоти облради,  виконавчого комітету міської ради, подяки 

міського голови, МВ УМВС України та інші. 

Домашня адреса: Коростень, вулиця Грушевського, 74-Б. Телефони: 098-78-

68-680, 093-00-69-828 sbaranovskaa667@gmail.com   

 


