З ЛЮБОВ’Ю ДО

ЖИТОМИРЯН
Інформаційний бюлетень

Володимир
КРОПИВНИЦЬКИЙ
• З 2010 року депутат міської (округ
Корбутівка) та з 2015-го депутат Житомирської обласної ради (округ Корбутівка та Мальованка).
• Підприємець, співзасновник групи
компаній «Океан».
• Освіта вища (магістр з публічного
управління).

Людмила
КРОПИВНИЦЬКА
• З 2015 року депутат Житомирської
міської ради (округ – р-н Корбутівка).
• Голова благодійної організації «Рідний Житомир», підприємець, співзасновник групи компаній «Океан».
• Освіта вища.

ВІДПОВІДАЄМО НА ПИТАННЯ ЖИТОМИРЯН
Чому ми йдемо у депутати ?
Разом із дружиною Людмилою маємо двох дорослих дітей та онука. Ми всі живемо та працюємо в Житомирі. Бачимо своє майбутнє тут, в Україні, і не хочемо
шукати щастя по чужих світах.
Із самого початку трудової діяльності ми зрозуміли:
щоб жити краще, потрібно наполегливо працювати та
бути відповідальними за все, що ми робимо.
За роки нашого депутатства своєю роботою на окрузі ми довели, що знаємо, як діяти в інтересах громади Житомира та вміємо вирішувати проблеми наших
виборців.

Чому ми вийшли з партії «Батьківщина» та стали
членами партії «Сила і Честь»?
Чесно, не хотілось би це згадувати. У «Батьківщині»
було багато позитивних речей, в даній команді ми здобули певний партійний досвід, АЛЕ неповага обласного
керівництва партії до простих партійців змусила нас та
більшість колег-депутатів Житомирської міської команди вийти з лав партії в 2019 році. Після цього ми не розбіглися, а навпаки – згуртувалися та як вже безпартійні
продовжували працювати в інтересах своїх виборців.
Щодо того , чому саме партія «Сила і Честь», то сьогодні стати депутатом та продовжувати працювати

задля розвитку нашого міста можливо тільки будучи
партійними. Тому наша команда вирішила об’єднатися
з командою порядних людей політичної партії Ігоря
Смешка «Сила і Честь».
«Сила і Честь» і за реальними справами, і за рейтингами, які тільки зростають, вже довгий період доводить, що
нашій державі потрібні патріоти, професіонали, люди честі, для яких служіння українському народові не просто
слова, а – покликання душі! Українцям – потрібні люди
які вже довели своїми справами, що гідні їх представляти
у владі, що на протязі свого життя добились особистого
успіху і були не байдужі до життя співгромадян.

Звіт про роботу депатів
3
стор.

2
стор.

ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ

МЕДИЦИНА

5
стор.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

6
стор.

БЛАГОУСТРІЙ

2

ЗВІТУЄМО
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ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ

Дитячі садочки
ДНЗ №58. На Крошні відкрився оновлений дитячий
садочок. Будучи депутатом міської ради в 2012 році
Володимир Кропивницький ініціював ряд звернень до
Міністерства освіти, до керівництва ЖДТУ. Лише у 2014
році Житомир ська міська рада прииняла на баланс це
приміщення.
ДНЗ № 15: у групах «Капітошка», №2, №4, №7 - встановлено металопластикові вікна, освітлено територію та
придбано лінолеум, встановлені вхідні двері в овочесховище садочка, закуплено постільну білизну та офісні
меблі, дитячі шафи, холодильну шафу, енергозберігаючі лампи, прасувальний каток, меблі в пральню; встановлено залізні ворота для центрального входу, заміна
водогінних труб в технічному підпіллі, придбано дитячі
шафи для роздягання, газонокосарка, ваги електронні,
електром’ясорубка, жалюзі та комп’ютерна техніка.

ДНЗ №6 із новою технікою

ДНЗ №6: придбали тачку для овочів, унітаз, м’ясорубку
професійну, плиту на 4 комфорки, духовку. Садочок отримав будівельно-господарські матеріали, проведено
ремонтні роботи ізолятора для хворих дітей, придбано
оргтехніку, багатофункціональний лазерний кольоровий пристрій, промислову пральну машину, м’які модулі
та спортивні лави в спортивний зал, встановлено залізні
ворота і хвіртка для господарчого входу та центрального входу, придбано ламінат для ремонту музичного залу,
дитячі стільчики для музичної зали, холодильна шафа,
сушильна машина, холодильник, м’ясорубка електрична.
НВК № 11: встановлено металопластикові вікна, двері,
закуплено постільну білизну, жалюзі, сушильну машину
та посуд, встановлено вікно роздачі в приміщенні харчоблоку та виконано ремонт санвузла для робітників
харчоблоку, ремонт туалетної кімнати ясельної групи.

Оновлений ДНЗ №58 на Крошні

ДНЗ №52: проведено ремонтно-будівельні роботи
прального блоку, придбання керамічної плитки, ремонт ігрових павільйонів.

Школи
ЗОШ №15: встановлено металопластикові вікна, профінансовано будівництво внутрішнього шкільного туалету, проведено ремонт шкільного тиру, закуплено
офісні стільці.
ЗОШ № 32: придбані будівельні матеріали для відновлення фасаду, газонокосилка, акустична система,
меблі для бібліотеки, медпункту та класів, меблі для
НУШ, ноутбук, меблі для вчительської, кабінета соціально-психологічної служби та дошка під макет для
кабінету інформатики, проведено інтернет WI-FI для
навчального процесу, виконано ремонт покрівлі.

Учні ЗОШ №1 з новим музінструментом

ЗОШ №1: придбано комп’ютер, багатофункціональний пристрій, принтер зі сканером, нові офісні меблі,
музичні інструменти, встановлено металеві двері та
жалюзі у комп’ютерний кабінет, встановлено нову сучасну гардеробну.
ЗОШ №12: придбано матеріали для заміни покриття
підлоги на лінолеум у стоматкабінеті

Нові меблі у ЗОШ №32

Нові металопластикові вікна у ЗОШ №15

ДНЗ №6 із подарунками

ВНЗ
ДУ «Житомирська політехніка» проведено
поточний ремонт лабораторії економіко-математичного моделювання соціально-економічних процесів держави та регіону, встановлення металопластикових вікон в аудиторіях.
Допомога у наданні будівельних матеріалів
для потреб Житомирського торгово-економічного коледжу, Центру легкої промисловості та побутового обслуговування населення м. Житомира.
Депутат Володимир Кропивницький виконав прохання колективу та вихованців музичної школи
№5 на Мальованці щодо недопущення закриття
школи, в якій навчаються 350 учнів за різними напрямами.

На особистому
контролі депутатів
Утеплення садочка №15, на ремонт якого вже виготовлена проектно-кошторисна документація.
Виготовлена проектно-кошторисна документація будівництва
спортивної зали ЗОШ №32, ініційовано ряд звернень до міської та
обласної влади щодо виділення
коштів з бюджету на будівництво
спортзалу (відповідно експертного звіту вартість будівництва
більше 10 млн.грн.)
Будівництво нового корпусу школи №12 через нестачу приміщень
для проведення ефективного
навчально-виховного процесу.
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МЕДИЦИНА ТА ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я

ОБІЦЯЛИ І ЗРОБИЛИ: НА КОРБУТІВЦІ
ВІДКРИЛИ СУЧАСНУ АМБУЛАТОРІЮ

Відкриття нової амбулаторії

Ще у 2015 депутати Володимир та
Людмила Кропивницькі радилися з
жителями Корбутівки, які проблеми
потрібно вирішувати першочергово.
Однією з найголовніших люди називали відсутність сучасних медичних
закладів. Пройшло небагато часу – і
мрія стала реальністю.
Одразу після обрання Володимира Кропивницького до обласної, а
Людмили Кропивницької до міської
ради, вони одними з перших в Україні, почали втілювати в життя ідею
про сучасну амбулаторію.
Зараз в амбулаторії за адресою
вул. Старочуднівська, 12/77 працює
10 лікарів. Тут можна зробити ЕКГ,
отримати лікувальні ін’єкції та вакцинацію, провести небулайзерну
терапію, здійснити перевірку гостроти зору та підібрати окуляри,
виміряти внутрішньоочний тиск,
зробити швидкі тести на ВІЛ, тропоніни (інфаркту міокарду), вірусні
гепатити, глюкозу крові та інше.
Також створені умови для забору
зразків біологічного матеріалу на
дослідження.
Наразі амбулаторія є однією з найкращих в Житомирській області.

ВИКОНАНО
Створення пункту
тимчасового базування центру екстреної
медичної допомоги та
медицини катастроф на
базі колишньої лікарні у
селищі Іванопіль Чуднівського району.
В обласній клінічній
лікарні ім. О.Ф. Гербачевського відкрито
спеціалізоване терапевтичне відділення для
постраждалих від аварії
на ЧАЕС та учасників
АТО. З обласного бюджету за сприяння депутата
обласної ради Володимира Кропивницького
виділено кошти на придбання обладнання.
За сприяння депутата обласної ради Володимира
Кропивницького для
гінеколо гічного відділення та інших відділень
обласної лікарні ім. О.
Ф. Гербачевського придбано обладнання для
оперативних втручань
вартістю 500 тис. грн.
Допомога військовому
шпиталю на придбання
обладнання.

НА КОНТРОЛІ

Володимир та Людмила Кропивницькі, Любов
Цимбалюк, Іван Мартинчук для запобігання
поширення COVID-19 на території міста Житомира,
для ефективної роботи медичних працівників забезпечили медичні заклади - захисними окулярами

deputat.zt.ua

Житомирський центр первинної медичної допомоги, ЦМЛ №2 - кисневий концентратор, тест системи
на COVID-19, покриття в операційну, системи для
внутрішньовенних інфузій та засоби медичного
призначення та інших для лікарень міста, району.

***
Депутат обласної ради Володимир Кропивницький реагуючи на звернення громади
міста та області, звернувся до
голови Житомирської обласної
державної адміністрації Віталія
Бунечка щодо проблем у роботі
МРТ в обласній лікарні ім. О.Ф.
Гербачевського. Через вихід з
ладу обладнання, лікарі змушені направляти пацієнтів в приватні клініки. Володимир Кропивницький ініціював винести
питання на сесію обласної ради
виділення коштів на придбання
запасного блоку для безперебійної роботи МРТ.
***
Не допущення закриття дитячої амбулаторї на вулиці Чуднівській.
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ДОБРІ СПРАВИ РОДИНИ КРОПИВНИЦЬКИХ

БЛАГОДІЙНИЦТВО
Постійно надається допомога для придбання
господарсько-побутового дитячого та шкільного обладнання для ведення навчально-виховного процесу у школах №32,15,12,8, 1 та у
дитячих садочках №15,6,52 та НВК 11, допомога будівельним матеріалами та встановлення
вікон у лікарнях, амбулаторіях міста та району.
Щорічна надається допомога дітям з багатодітних родин, дітям зі Спілки дітей-інвалідів,
дітям сиротам та діткам з обласного дитячого
протитуберкульозного санаторію, постраждалим від пожежі, на лікування та операції важкохворим людям, купівля путівок на лікування
дітей.

ДОПОМОГА В
БУДІВНИЦТВІ ХРАМІВ
Родина Кропивницьких багато років допомагає із ремонтом та будівництвом церков
та костелів на Житомирщині.
Родина Кропивницьких ставиться з великою повагою до
кожної релігійної громади та
не відмовляють у допомозі –
надається допомога у вигляді
встановлення
енергозберігаючих вікон, ремонту дахів,

встановлення іконостасів, дарують меблі для потреб, церковний інвентар та дзвони та
на інші потреби.
На Корбутівці для Свято-Юріївської Козацької церкви на
постійній основі надається
спонсорська допомога.
Постійна допомога Церкві
Почаївської ікони Божої матері та прихожанам.

Подаровано в храм на Корбутівці
ікону Божої Матері Всецариці, яка
привезена з Афону.

Отримали благословенну Патріаршу На Корбутівці для Свято-Юріївської Кограмоту від Філарета Патріарха Ки- зацької церкви на постійній основі надаєтьївського і всієї Русі за благодійництво ся спонсорська допомога
на великому балі благодійників.

Володимир Кропивницький отримав Благословенну Грамоту за розбудову Свято-Володимирського храму у мікрорайоні Польова

Постійна співпраця з благодійними фондами
«Разом до життя», «Діти сонця», «Все робимо
самі», «Роби добро, даруй надію, »організацією
Червоний Хрест; Житомирською обласною організацією УТОГ.

17 багатодітних родин забезпечили двухярусними ліжками
Постійно в мережі магазинів Корпорації «Океан» встановлюються благодійні скриньки для збору коштів на лікування важкохворим діткам.
Для дітей завдяки небайдужим людям передано понад 100 тис.грн.

Під час карантину Людмила Кропивницька доставила багатодітним, малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю, ветеранам війни продуктові набори.

ПП «Проммаркет Океан» засновниками якого є Володимир і Людмила Кропивницькі переможці у номінації «Благодійність бізнесу» регіонального конкурсу «Благодійна Житомирщина - 2016», та отримав 2
місце у Національному конкурсі «Благодійна Україна – 2014», «Благодійна Україна – 2016» у номінації «Благодійність середнього бізнесу»,
ЛАУРЕАТ «Благодійник: Благодійна компанія – середній бізнес» «Благодійна Житомирщина - 2015»

Допомога АТО

З 2014 року
родина Кропивницьких
допомагає бійцям АТО
У рамках благодійної програми
«Разом переможемо» у 2014-2016
роках відправлялися ліки, продукти
харчування, ремонтували та відновлювали автотехніку військовим частинам.

Надається матеріальна та фінансова допомога військовому шпиталю
і пораненим захисникам, які знаходяться на лікуванні та реабілітації.
З 2017 року надається адресна допомога воїнам АТО та їх родинам.

На допомогу АТО родиною Кропивницьких було спрямовано
більше 3 млн. особистих коштів

Людмила Кропивницька отримала
нагороду 1 місце у номінації «Благодійник року» та «Благодійник Житомира».
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БЛАГОУСТРІЙ
Чуднівська, 106: виконано благоустрій території, встановлено
лави для відпочинку та сучасний дитячий ігровий комплекс

Побудовано соціальний ринок на Корбутівці за адресою вул. Чуднівська 133.
На контролі для соціального ринку:
• туалет
• паркан
• сміттєвий майданчик

•

•

БУЛО

СТАЛО

•

В рамках проекту проведено кронування дерев та видалення омели,
встановлені сучасні ігрові комплекси.
За програмою Бюджету участі реалізовано два проекти - дитячий та
спортивний майданчики.
У Мальованському сквері встановлено сучасне світлодіодне освітлення
та камери відеоспостереження.

На стадії будівництва капітальний сквер «Музей каменю
Житомирщини» по вул. Чуднівській
Ідея створення скверу - це популяризація родовищ граніту Житомирщини.
Граніт відомий по всьому світу, і протягом багатьох тисячоліть цей натуральний камінь завжди використовувався
там, де потрібні були ефектні композиції, архітектурні ансамблі і незламні
монолітні стіни. Багато пам’ятників
старовини, виконані з граніту, збереглися до наших днів, майже не втративши своєї первозданної форми.
Виставка музей каменю Житомирщини може увійти в екскурсійну програму та проведення захоплюючих
екскурсій - лекції про видубуток каменю для дітей і дорослих, перегляд тематичних фільмів, проведення пізна-

вальних майстер-класів, організація
зустрічей керівництва області. Були
проведені перемовини з ректором
Житомирської політехніки щодо проведення занять факультету ГЕФ кафедри розробки родовищ корисних
копалин та екскурсій як і для самих студентів так і для іноземних делегацій.
Облаштована територія також стане
культурним відпочинком житомирян
та студентів 4-х навчальних закладів.
Проект передбачає створення невеликого скверу зі встановлення лав для
відпочинку, влаштування освітлення,
озеленення та встановлення експонатів валунів родовищ граніту Житомирської області.

Встановлені сучасні
спортивні та дитячі
майданчики:
•
•

•
•
•
•
•

Чуднівська, 92-94, 96, 106, 108,
108-А
Чуднівська, 108-Б: розпочато
роботи з реконструкції спортивного майданчика – планується
встановлення вуличних тренажерів та влаштування поліуретанового покриття
Старочуднівська, 9
Зв’язківців, 7
Івана Богуна, 2 та 4
У сквері біля Житомирської Політехніки
У Мальованському сквері.

НА КОНТРОЛІ

deputat.zt.ua

На черзі встановлення майданчиків за адресами: вул. Чуднівська 98 та 100,
а також - Старочуднівська 9.

За ініціативи депутатів Володимира та
Людмили Кропивницьких у 2016 році
року проходили громадські обговорення щодо будівництва скверу між
Житомирською політехнікою та Торгово-економічним коледжем. Виготовлено проектно-кошторисну документа-

цію капітального ремонту благоустрою
території для організації скверу та громадського простору. Ідея виникла ще
у 2015 році вздовж вудиці Чуднівської
замість чагарників побудувати сквер
для відпочинку житомирян, студентів
та проведення різних міроприємств.
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БЛАГОУСТРІЙ

Ремонт доріг
Біля спорткомплексу «Динамо»
по вулиці Чуднівській у зв’язку
з високою аварійністю ділянки
дороги встановлені знаки пішохідного переходу з світлодіодною
підсвіткою
Встановлені графіки руху на громадських зупинках на Корбутівці
Встановлено два світлофорних
об’єкта по вул. Чуднівській, 94, 106

Капітальний ремонт вулиці Родини Гамченків

Капітальний ремонт дорожнього покриття заїзду
до будинків 108-А,Б,В

Капітальний ремонт
провулку Гранітного та
по програмі співфінансування – каналізування
На Мальованці відремонтовані:
• вулиця Західна,
• провулки 1-6 й Вишневий,
• 1,2-Західний,
• вулиця Симона Петлюри,
• вулиця та провулок
Закам’янські,
• проїзд
• провулок Гамченка,
• провулок Галовий

ВИКОНАНО
ремонт вулиці
Чуднівської

Виконано асфальтування ділянок
тротуарів біля світлофорів для
комфортності пересування маломобільних групи населення та
сімей з дитячими візочками для
натискання кнопки зеленого сигналу для переходу через вулицю
Чуднівську
Встановлено зупинки громадського транспорту по вул. Чуднівська, 77, 131, біля ЗОШ №32.
Для зручності перехожих людей
до амбулаторії та до дитячих
навчальних закладів проведено
асфальтування пішохідних доріжок на прибудинкових територіях:
• Чуднівська, 96
• Чуднівська, 96-98, 100,
• Старочуднівська, 12/77, 9

Проведено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій:
• Чуднівська 92,94,96,98, 100, 102;
• Старочуднівська, 9 та 12/77;
• Зв’язківців 7;
• Івана Богуна 2.
Безпека на дорогах
Безпека пішоходів – по вулиці Чуднівській встановлені 4 декоративні скульптури для зменшення швидкості водіїв.

Встановлено пристрої примусового
зниження швидкості автомобілів по
вулиці Родини Гамченків, Радивилівській, Старочуднівській, на прибудинкових територіях Чуднівська, 98,
Старочуднівська, 9 та дорожні знаки.

Враховуючи численні звернення
людей похилого віку для перекриття
транзитного проїзду автомобілів
через прибудинкові території Чуднівська, 96, 98, 100 на прибудинковій
території Чуднівська, 96 встановлені
бетонні квітники та встановлено
дорожній знак «тупік».

Виконано асфальтування ділянок тротуарів біля світлофорів
для комфортності пересування
маломобільних групи населення та сімей з дитячими візочками для натискання кнопки
зеленого сигналу для переходу
через вулицю Чуднівську
deputat.zt.ua
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БЛАГОУСТРІЙ
У житлових багатоповерхових будинках на Корбутівці по вулиці Чуднівська, 92,94,96,98,100, Старочуднівська, 9, проїзд Івана Богуна, 8 та 10, на
Мальованці у 3-х корпусах Героїв Пожежних 125-А,Б,В та ОСББ «Березівський-6» замінено на сходових клітинах дерев’яні вікна на енергозберігаючі
та зроблено відкоси.
В ОСББ «Березівський-6» вирішена багаторічна проблема з неякісним ремонтом даху та збоїв у роботі ливневої системи у будинку – виконано капітальний ремонт ливневої системи.
Також у будинку на сходових клітинах замінені дерев’яні вікна на металопластикові за замінені старі поштові скриньки на нові сучасні.

Найкращі прибудинкові території на Корбутівці

Вствновлено нове світлодіодне
освітлення на вулицях і провулках,
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків Корбутівки
та Мальованки, скверах (2015-2020
рр).
• Мальованський сквер
• Сквер по Чуднівській, 106
• Прибудинкові території ОСББ
«Захисник Полісся», ОСББ «Чуднівська, 108-Б, ОСББ «Європа
Плюс», ОСББ «Чуднівська 110»,
ОСББ «Чуднівська, 106», ОСББ
«Чуднівська, 108»
• Прибудинкові території багатоквартирних будинків Чуднівська,
92-102,
Чуднівська,
129-В Старочуднівська, 12/77,
Старочуднівська, 9, Зв’язківців,
проїзд Івана Богуна
• Капітальний ремонт освітлення

Виконано ремонт фасаду ЦТП
№6 на Корбутівці

ОСББ «Чуднівська, 106,108»

Розроблена проектно-кошторисна документація будівництва
господарсько-фекальної каналізаційної мережі по вулиці Західній, яка на даний час знаходиться
на експертизі. Проект каналізування потребує значних капіталовкладень з міського бюджету.
Виконано роботи по влаштуванню
стоків для відведення дощових
стоків вздовж вулиці Західної
Каналізування вулиць і провулків
Корбутівки та Мальованки

Будівництво ливневої системи
для відведення дощових стоків
вздовж вулиці Скульптора Олішкевича

deputat.zt.ua

ОСББ «Європа Плюс», вул. Чуднівська, 108-В

НА КОНТРОЛІ

Будівництво каналізаційного
колектора по вулиці Скульптора
Олішкевича з виходом на Мальованську Набережну до каналізаційного дюкера в районі КНС-3, в
тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації.

За результатами численної переписки з міською радою, на сесії міської
ради було виділено кошти у сумі 550
тис.грн. на будівництво нової КНС
на Корбутівці, у 2020 році відбудеться масштабна реконструкція каналізаційної системи на Корбутівці та
трубопроводу.

ОСББ «Чуднівська,108-Б»

Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на
Корбутівці.
Встановлення індивідуальних
теплових пунктів та лічильників
обліку тепла в багатоквартирних
будинках Корбутівки та Мальованки

Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості автомобілів по вулиці Радивилівській та
Героїв Пожежних та встановлення
світлофорних об’єктів біля ЗОШ №1

прибудинкових територій

Ремонт зупинки «АГРОМАШ»

Будівництво громадської вбиральні по вул. Михайлівській

Встановлення світлофорних
об’єктів з кнопкою виклику біля
спорткомплексу «Динамо»
Ініційовано передачу земельних
ділянок закріпленими за будинками Чуднівська, 108-А,Б,В, які
перебувають у державній власності
в комунальну власність територіальної громади міста Житомира.
Передача стадіону МНС на баланс
міста Житомира для подальшого
його реконструкції, а діти ЗОШ
№1 будуть мати змогу займатися
фізкультурою на сучасному стадіоні
В рамках Бюджету участі подавалися на розгляд проекти покращення інфраструктури мікрорайону
Корбутівка – влаштування соціального ринку, будівництво мультиспортивного майданчика для гри
у футбол, баскетбол, скверу для
відпочинку жителів Корбутівки
Ремонт мостів по вулиці Троянівській та Чуднівській
Асфальтування вулиць і провулків Корбутівки та Мальованки та

Капітальний ремонт тротуарів по
вул. Радивилівській, Троянівська,
Героїв Пожежних

Нормалізація роботи науково-дослідного інституту радіосистем на
Корбутівці
Забезпечення безперебійного водопостачання багатоквартирного
будинку по вулиці Зв’язківців, 7
Будівництво спортивних об’єктів
Капітальний ремонт даху в ОСББ
«Березівський-6»
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ТРАДИЦІЇ

ТРАДИЦІЇ, ЗАПОЧАТКОВАНІ ПОДРУЖЖЯМ
ВОЛОДИМИРОМ ТА ЛЮДМИЛОЮ КРОПИВНИЦЬКИМИ
•
•
•
•
•
•

Привітання до Дня дітей
Дні мікрорайонів (щорічні свята)
Привітання ветеранів та дітей війни із 9
травня
Привітання дітей із навчальних закладів із Новим роком та Днем Святого
Миколая
Організація святкування Масляної
Привітання релігійних громад зі святами

5 років поспіль подружжя Володимир та Людмила Кропивницькі організовують День мікрорайонів Корбутівки
та Мальованки у нашому місті. Свято вражень, надзвичайної атмосфери добра, гостинність, подарунки, теплота та затишок для житомирян – головний девіз свята.
Поблизу Свято-Юріївської церкви на Корбутівці встановлюються організаторами десятки локацій, де відбуваються різноманітні дійства та забави. Безкоштовні
ігрові та розвивальні зони для дітей, майстер-класи, де
діти мають можливість познайомитись з рукоділлям,

нанести аквагрим чи помалювати. Пірати, нінзі-черепашки, клоуни, слоники, левенята та ляльки, а такожьхімічне шоу, безкоштовні батут, солодка вата, морозиво, солодощі та смаколики від партнерів, польова кухні
від Люцини, фаєо-шоу, виступи відомих співаків. Кожного року на святі приймають участь вихованці місцевих дитсадків та шкіл, коледжів, університетів, позашкільних закладів, танцювальних студій та спортивних
секцій, а також лялькарі, артисти, вокальні колективи
міста.

Конкурс малюнка на асфальті «Герб мікрорайону»

Щорічні привітання від подружжя Кропивницьких ветеранів та дітей війни з 9 Травня.

Щорічне свято до Дня захисту дітей. Аніматори, безкоштовні солодка вата та морозиво, ярмарка квітів, дитячі
майстер-класи, безкоштовні атракціони та яскраві виступи навчальних закладів міста

Успішний та доглянутий мікрорайон - це
наша спільна справа!
Дякуємо усім, хто долучається до облаштування наших районів. Тільки активна громада
здатна втілювати в життя усі плани та ідеї.
У маркеті «Люцина» вже багато років встановлена скринька, куди кожен може надати
ідеї щодо покращення району. Майже усі ідеї
та побажання уже втілені у життя!
Родина Кропивницьких вдячна навчальним
закладам, медикам, комунальникам, релігійній громаді та мешканцям Мальованки та
Корбутівки за активну громадську позицію та
участь у спільних проектах. Завдяки небайдужим мешканцям району та нашій спільній роботі сьогодні Мальованка та Корбутівка - одні
із найкращих та найдоглянутіших районів міста Житомира!

Чотири покоління родини Кропивницьких на святі мікрорайону

Подарунки релігійним громадам

Подарунки дітям на свята

Продовжуємо працювати разом на користь нашої громади!

ДЕПУТАТСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ТЕЛЕФОН ПРИЙМАЛЬНІ:
(096) 000-02-04

Замовник:
Відповідальний за друк:

АДРЕСА:

М. ЖИТОМИР, майдан Корольова 3/14, каб. 112 (1 поверх)

Офіційний сайт:
deputat.zt.ua
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