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Ми звикли, що міський голова повинен бути господарником. Розбиратися в питаннях водопроводу, каналізації, освітлення чи роботі
громадського транспорту. Безперечно, це так. Але, якщо міський
голова не має мрії, яким повинен бути Житомир у майбутньому,
тоді він перетвориться на звичайного завгоспа.
Я мрію про Житомир, який стане всеукраїнським, а, можливо, навіть
і європейським центром активного відпочинку для самих вибагливих співвітчизників і гостей із Європи.
Сьогодні ми маємо для цього всі можливості. Вдале розташування
поручіз Києвом, мальовнича природа Подільського гранітного
щита — ліси, скелясті береги річок, кар’єри і початкова інфраструктура.
Щоб Житомир став справжнім центром всеукраїнського і європейського активного відпочинку, в місті потрібно створювати умови для
занять туризмом, велотуризмом, спортивним веслуванням, тріатлоном.

ДАВАЙТЕ УЯВИМО, ЯК БУДЕ ВИГЛЯДАТИ
ЖИТОМИР МАЙБУТНЬОГО?
Окрім активного відпочинку, в Житомирі можна буде цікаво та корисно провести час, відвідавши контактний музей, найкращий в Україні
планетарій, музей сучасного мистецтва, театри, кінотеатри, виставкові
центри та галереї.
Житомир —
 сучасне місто з багатьма зеленими зонами і пішохідними
вулицями для прогулянок і велосипедними маршрутами. У місті пра-
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цюватимуть багато затишних кав’ярень і ресторанів, а кожен відомий
ресторатор мріятиме відкрити свій наступний заклад саме в Житомирі.
У Житомирі проходять різноманітні культурно-мистецькі заходи:
фестивалі кінофільмів, літератури і музики.
Звичайно ж, від цього виграють усі житомиряни.
У місті з’являться нові робочі місця, поліпшуватиметься благоустрій,
оновлюватиметься комунальне господарство, покращуватиметься
екологія, зростатимуть ціни на нерухомість, формуватиметься ринок
оренди житла, процвітатиме малий і середній бізнес. Відповідно,
збільшиться рівень доходів і добробут всієї міської громади.
Також є і велика мрія. Україні потрібно модернізувати свою залізничну інфраструктуру, а одним із перших кроків могла б стати побудова
швидкісної лінії: «Харків–Київ–Житомир–Львів–Варшава–Берлін».
Тоді Житомир стане справжнім сучасним містом європейського
рівня. Але вже сьогодні ми повинні створювати всі умови, щоб наше
місто було безпечним, зручним і цікавим для всіх, хто захоче реалізувати свої проєкти в сфері активного відпочинку, спорту, культури,
творчості або мистецтва.

Сергій Сухомлин

ЖИТОМИР
ПРО КРАСУ
• Завершення реконструкції Нового бульвару
• Комплексна реконструкція Шодуарівського парку
та Старого бульвару
• Реконструкція фасадів історичних будівель
• Повне оновлення дитячих атракціонів в парку Шодуара
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ЖИТОМИР
ПРО СПОРТ
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• Облаштування скейтпарку
• Реконструкція гідропарку з облаштуванням спортивних зон
• Розвиток спортивної інфраструктури вздовж річок Тетерів
та Кам’янка
• Сучасний спортзал і спортивний майданчик — у кожній школі
• Будівництво у Житомирі багатофункціонального палацу спорту
• Кожному мікрорайону — свій громадський простір зі спортивною
та дитячою інфраструктурою

ЖИТОМИР
ПРО ЗДОРОВ’Я
• Створення сучасного серцево-судинного
медичного центру на базі лікарні № 2
• Створення сучасного хірургічного центру у лікарні № 2
• Створення інсультного центру у лікарні № 2
• Придбання сучасного ангіографа для лікарні № 2
• Комплексна реконструкція лікарні № 1
• Сучасний центр матері та дитини на базі лікарні № 1:
придбання мамографа та іншого необхідного медичного
обладнання
• Створення сучасного онкологічного центру
з лінійним прискорювачем
• Будівництво сучасного хоспісу
• Придбання сучасних автомобілів для надання первинної
медичної допомоги житомирянам
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• Запровадження та розвиток системи «Безпечна школа»
• Безпека кожної вулиці та двору
• Створення муніципальної служби поліції «Офіцер громади»
• Встановлення камер контролю швидкості
• Реконструкція доріг з урахуванням вимог безпеки водіїв,
пішоходів і велосипедистів
• Продовження реалізації проєкту «Безпечне місто»
• Введення обмежень для грального бізнесу шляхом підвищення
податку на нерухомість та земельного податку на 1000%

ЖИТОМИР
ПРО КОМФОРТ
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• Капітальний ремонт доріг і тротуарів
• Благоустрій домових та прибудинкових територій з облаштуванням
паркувальних місць
• Придбання електробусів
• Придбання нових тролейбусів
• Будівництво тролейбусних ліній на Мальованку та у Глибочицю
• Комплексна реконструкція та розширення мосту Київського шосе
• Облаштування паркувальних майданчиків
• Стримання зростання тарифів на опалення за рахунок будівництва
нових ТЕЦ та модернізації тепломереж; програма підтримки
енергоефективності
• Програма підтримки ОСББ
• Програма по заміні та капітальному ремонту ліфтового фонду
з комплексною диспетчеризацією ліфтів

ЖИТОМИР
ПРО ЕКОЛОГІЮ
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• Завершення реконструкції «Житомирводоканалу»,
реалізація програми «Чиста вода»
• Очищення річок Кам’янка та Тетерів
• Реконструкція та створення систем каналізації
• Каналізування приватного сектору
• Реконструкція систем зливової каналізації
• Будівництво сміттєпереробного заводу
• Комплексне облаштування сміттєзбірних майданчиків
і введення системи роздільного збору сміття
• Оновлення сміттєзбиральної техніки
• Забезпечення індивідуальними сміттєзбірними контейнерами
мешканців приватного сектору
• Рекультивація полігону
• Впровадження системи автоматичного контролю
за якістю води та повітря в місті

ЖИТОМИР
ПРО ОСВІТУ
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• Будівництво нового корпусу Житомирської гімназії № 23
• Будівництво школи та дитячого садочка на Корбутівці
• Будівництво дитячого садочка у провулку Гоголівському
• Продовження реалізації проєктів «Електронний щоденник»
і «Електронний журнал»
• Реконструкція кінотеатру «Космос» та створення на його базі
дитячого науково-технічного центру «Експериментаріум»
• Реконструкція літнього танцмайданчика (у народі — «Клітка»)
та створення на його базі планетарію
• Допомога приватним освітнім закладам

ЖИТОМИР
ПРО КУЛЬТУРУ
• Реконструкція кінотеатру «Жовтень» та створення
на його базі молодіжного арт-центру
• Житомир — всеукраїнський центр фестивалів
(«Корольов Авіа Фест», «Фестиваль вуличних театрів»,
фестиваль електронної музики «Атом» та ін.)
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ЖИТОМИР
ПРО ЗАМОЖНІСТЬ
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• Сприяння створенню нових робочих місць
• Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу
• Відкриття повітряного сполучення, налагодження роботи
місцевого аеропорту
• Створення швидкісного залізничного сполучення з Києвом
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