
24 25 26 Червня

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 6.0

Замкова гора біля Краєзнавчого музею

Живи Житомиром - 
створюй Житомир!

Завітай 24, 25, 26 червня 
на шостий урбаністично-
культуний фестиваль про тебе 
і твоє місто!

У рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ»
Організатори: Житомирська міська рада спільно з німецькою урядовою компанією 
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»

МАЙСТЕРНЯ 
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24 Червня Майдан Замковий, 1 

Головний павільйон Майстерні

Майдан Замковий, 1 

Намет №1

Майдан Замковий, 1 

Намет №2

Майдан Замковий, 1 

Намет №3

Майдан Замковий, 1 
Майданчик перед Житомирським 
обласним краєзнавчим музеєм

Урочисте відкриття заходу «Майстерня міста Житомир 2021: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 6.0»: 
вітальне слово від Житомирської міської ради та Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

11:00 - 
11:30

Презентація експонатів віртуальної реальності 
Житомирського обласного краєзнавчого музею
ГО «НООСФЕРА», Житомирський обласний краєзнавчий музей

13:00 - 
14:00

Дискусія та обговорення ідей щодо методів 
та форм підтримки малого і середнього підприємництва
Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради

16:00 - 
17:00

Виставка робототехніки та ігри роботів 
Житомирський міський центр науково-технічної творчості молоді

10:00 - 
14:00

Серія майстер-класів для дітей про поведінку під час надзвичайних ситуацій 
«Безпечне місто: прості правила, що рятують життя» 
ГО «Мир на долоні»

11:00 - 
14:00

Презентація концепції реконструкції Гідропарку. 
Житомирський міський голова Сергій Сухомлин 
і головний архітектор міста Ольга Бронштейн

11:30 - 
12:00

Презентація прототипу розумного смітника та гра для дітей «Сортуй сміття»
Поліський національний університет

14:00 - 
15:00

Відкрита дискусія щодо реновації ВАТ «Електровимірювач» і її вплив на місто17:00 - 
18:00

Воркшоп-заняття «Діти, народжені серцем» (про влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання)
Служба (управління) у справах дітей Житомирської міської ради

15:00 - 
16:00

Літературні читання «Обрії душі» та посиденьки з сучасними письменниками 
Житомирський обласний літературний музей

12:00 - 
14:00

Презентація розвитку фігурного катання на роликових ковзанах в Житомирі 
ГО «Ліга фігурного катання на роликових ковзанах в Житомирській області»

12:00 - 
13:00

Обговорення тем «Сімейний патронат», 
«Профілактика та попередження домашнього насильства»
Житомирський міський центр соціальних служб Житомирської міської ради

15:00 - 
16:00

Квест-похід «Мальованка, незвіданий каньйон – родзинка Житомира» 
(збір біля головного павільйону, реєстрація учасників з 11:00, старт о 12:00) 
ГО «Територія здоров’я, краси та успіху»

11:00 - 
12:00

Квест-похід «Мальованка, незвіданий каньйон – родзинка Житомира» 
(повернення та нагородження учасників 15:30-16:00) 
ГО «Територія здоров’я, краси та успіху»

15:00 - 
16:00

Виставка картин юних художників на тему «Друзі завжди поруч» 
Управління культури Житомирської міської ради

10:00 - 
16:00

Опитування мешканців щодо реконструкції Гідропарку
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

14:00 - 
17:00

25 Червня Майдан Замковий, 1 

Головний павільйон Майстерні 26 Червня Майдан Замковий, 1 

Головний павільйон Майстерні

Майдан Замковий, 1, вул Михайлівська, 
Гідропарк

Майдан Замковий, 1, вул Михайлівська, 
Гідропарк

Майдан Замковий, 1, вул Михайлівська, 
Гідропарк

вул Михайлівська (біля фонтану) Вул. Б. Лятошинського 

Сквер Небесної Сотні

Вул. Вул. Крошенська, 6

Майдан Замковий, 1 

Намет №1

Майдан Замковий, 1 

Намет №2

Вул. Пушкінська, 24

Водонапірна Вежа

Виступи творчих дитячих  колективів 
та нагородження учасників конкурсу «Щасливе дитинство» 
Управління культури Житомирської міської ради

15:00 - 
17:00

Виступи творчих дитячих колективів 
та нагородження учасників конкурсу «Щасливе дитинство» 
Управління культури Житомирської міської ради

16:00 - 
18:00

Зустріч з мешканцями міста за ранковою кавою 
з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Олександром Шевчуком

10:00 - 
11:00

Зустріч з мешканцями міста за ранковою кавою 
з головним архітектором міста Житомир Ольгою Бронштейн

10:00 - 
11:00

Презентація напрацювань в рамках підготовки стратегічного документу  «План дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату Житомирської міської територіальної громади до 2030 р. 
Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради

13:00 - 
14:00

Закриття фестивалю, розіграш велосипеду 🎉 та інших коштовних призів17:00 - 
18:00

Презентація результатів проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні II» 
Виконавчий комітет Житомирської міської ради та офіс GIZ в м Житомир

16:00 - 
17:00

Опитування мешканців щодо реконструкції Гідропарку
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

14:00 - 
17:00

Опитування мешканців щодо реконструкції Гідропарку
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

14:00 - 
17:00

Презентація Плану сталої міської мобільності: головні виклики і результати                                                                                  
Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради

11:00 - 
12:00

Презентація концепції реконструкції Гідропарку, обговорення ідей щодо розвитку скверів та 
парків на території Житомирської міської громади
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

11:00 - 
13:00

Круглий стіл «Охорона культурної спадщини Житомира» 
та віртуальна екскурсія архітектурними об’єктами міста
Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

14:00 - 
15:00

Дискусія щодо озеленення дворів багатоквартирних будинків міста 
Комунальне підприємство «Зеленбуд» Житомирської міської ради

17:00 - 
18:00

Презентація проєкту TUMI «Шлях до школи» 
Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради

11:00 - 
12:00

Майстеркласи з йоги 
Оздоровчий центр «Баланс»

10:00 - 
16:00

Майстер-клас з фігурного катання на роликових ковзанах 
та показові виступи вихованців клубу фігурного катання на роликових ковзанах 
ГО «Ліга фігурного катання на роликових ковзанах в Житомирській області»

16:00 - 
18:00

Опитування мешканців щодо платного паркування
Управління транспорту із зв’язку Житомирської міської ради

10:00 - 
16:00

Обговорення організації платного паркувального простору в центральній частині міста 
Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради

12:00 - 
13:00

Обговорення на тему: «Кому потрібні майданчики для вигулу собак?»
Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» Житомирської міської ради

14:00 - 
16:00

Перегляд роликів проекту «Наша дорога перемога» (історії ветеранів АТО/ООС та 
волонтерів)
Творча студія «DREAMSTEP»

16:00 - 
17:00

Майстер-клас з інтерпретації та візуалізації гендерно чутливих даних 
(розробка гендерного профілю молоді Житомирської міської територіальної громади) 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, МГО «Паритет»

15:00 - 
16:00

Облаштування громадського простору в дворі багатоквартирного будинку (виготовлення та 
встановлення вуличних меблів)

10:00 - 
16:00

Круглий стіл «Розвиток гастротуризму в Житомирі» 
ГО «Житомирська туристична асоціація»

15:00 - 
16:00

Показові виступи випускників школи діджеїнгу17:00 - 
20:00

Виставка експонатів Національного музею космонавтики ім. С.П. Корольова
Комунальний заклад «Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова» 
Житомирської обласної ради

11:00 - 
18:00

Культурно-пізнавальна акція «ФЕСТИВАЛЬ ВЕЖ»
Відкриття о 14:00
Ініціативна група (Аліна Кундіч, Інга Якименко)

14:00 - 
17:00

Майдан Замковий, 1 
Майданчик 
біля головного павільйону Майстерні

Майдан Замковий, 1 
Майданчик перед Житомирським 
обласним краєзнавчим музеєм


