
Віталій Сівко 

   Даруємо разом свою любов  

та увагу рідному Житомиру ! 

Житомир, рідний,  
Ти Мир несеш у світ.  
У перший день Тебе побачив,  
Роки, як день у космосі політ.  
Повноводні Тетерева простори,  
В полях збираємо нові жнива.  
Місто, у якому яскравіше сяють зорі.  

А над головою - безхмарні небеса.   



Інформаційна та партнерська 
підтримка запровадження проектів   



20 човнів Тетерева 

Літак Майбутнього 

Житомира 

Алея       Талантів 
Житомирщини 

Серця 

Житомира Замкової Гори 

Дитячий Світ 

Альтанки Житомира 

Лавочки  

Житомира 

Безпечна човнова 

станція Житомира 

Життя дорожче 

 за гроші! 

Підтримай важливі нові проекти Житомира! 

Житомир заслуговує на те, щоб бути гарним!  

Л  І Х Т А Р І 
Замково    Гори Покровський Сквер 

Кафедральний Сквер 

Світлові Фонтани  

Житомира 



Алея       Талантів 
Житомирщини 

Автори проектів: 

Віталій Сівко, голова ГО “ХХІ покоління” 

Олег Потапов, голова Молодіжного Активу 

Розвитку Житомирської області 

Віталій Трохимчук, заступник голови  

ГО “ХХІ покоління”, голова студради ЖІМ 

 



Алея      Талантів 

Житомирщини 

Житомирський міський парк, місце розміщення: 



Алея      Талантів 

Житомирщини 

Житомирський міський парк, місце розміщення: 



Алея      Талантів 

Житомирщини 

Житомирський міський парк, місце розміщення: 



Алея      Талантів 

Встановлення алеї найбільш відомих талановитих колективів та осіб – представників 
Житомира і Житомирщини, які зробили (роблять) вагомий особистий внесок у 
розвиток культури України та є відомими на території держави і за її межами.  
 
Проектом передбачається виготовлення і встановлення 14 спеціальних металевих 
стендів з світлонеоновим підсвіченням вздовж алей неподалік від нового концертного 
майданчику у центральному парку культури і відпочинку. Мови стендів – українська та 
англійська. Алея стане важливою візитівкою обласного центру - міста Житомира. 
 
На алеї будуть представлені: Барон Шодуар, Борис Лятошинський, Святослав Ріхтер, 
Віктор Косенко, Олег Ольжич (Кандиба), Ніна Матвієнко, Хорова капела «Орея», 
Валерій Харчишин і український рок-гурт «Друга Ріка», ансамбль «Сонечко», ансамбль 
«Льонок», Георгій Мокрицький, Юрій Камишний, Володимир Шинкарук, Наталія 
Скорульська.  
 
Наповнення стендів: біографічні довідки колективів, осіб та фотографії. 

Житомирщини 



Алея      Талантів 

 

Алея Талантів Житомирщини 
(схема розміщення 14 light-боксів для зручності 

ознайомлення з ними) 

Житомирщини 

Вартість: 35 тис. грн. х 14 од. = 490 тис. грн.  



Алея      Талантів 

Житомирщини 

Вигляд алей у інших містах: Переваги нашої алеї: 

1. На відміну від алей інших міст 

у Житомирі люди матимуть 

можливість ознайомитися з 

біографічною довідкою людини, 

переглянути фото, що демонструють  

творчі досягнення. 

2. На надписи імен відомих людей  

не ставатимуть люди, адже у 

Житомирі будуть встановлені 

спеціальні конструкції за межами 

пішохідної частини. 

3. Місце розміщення алеї відомих 

діячів культури – мальовниче місце  

у центральному міському парку поряд 

з новим концертним майданчиком. 


