
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

ПРО ЖИТОМИРСЬКУ ОБЛАСТЬ 



 

Житомирська область 

(Житомирщина) 

 — область на півночі України, в межах 

Поліської низовини, на півдні в межах 

Придніпровської височини.  

На півночі межує з Гомельською 

областю Білорусі, на сході з Київською, 

на півдні з Вінницькою, на заході з 

Хмельницькою та Рівненською 

областями України. 



Адміністративний центр -  

місто  Житомир.  

 

 

Найбільші міста області: 

Бердичів, Житомир, Коростень, 

Малин, Новоград-Волинський.  

Герб області 

Прапор області 



Яскравим представником органічної Житомирщини є приватне підприємство «Галекс-Агро» 

Новоград-Волинського району, де вперше в Україні реалізована повноцінна модель екосистеми, 

що поєднує землеробство і органічне тваринництво. Це цілісна система господарювання та 

виробництва харчових продуктів. 

Промисловість 



Компанія «Ліктрави» є 

беззаперечним лідером українського 

ринку фітопрепаратів. 

Виробничий процес полягає у 

заготовці лікарської рослинної 

сировини в екологічно чистих регіонах 

України і зарубіжних країнах. 



Компанія «Житомирські ласощі» - один із 

лідерів українського кондитерського 

ринку. 

 

Підприємство Житомирські ласощі виробляє 

шоколадні, пралінові, помадні, вафельні та 

грильяжні цукерки, нугу, ірис, батончики, 

вафлі, різні види печива, а також, інші 

кондитерські вироби. Піклуючись про 

здоров’я споживачів, технологами фабрики 

розроблено асортимент дієтичних продуктів, 

в яких повністю, або частково, замінений 

цукор.  



«Житомирський маслозавод» — компанія 

«Рудь» — лідер серед українських виробників 

морозива. Морозиво — це ласощі від яких не 

відмовиться практично жодна людина у світі 

попри вік, стать і національність. 



Природно – заповідний фонд Житомирської області 

Великим об'єктом ПЗФ Житомирщини є 

Поліський природний заповідник. 

 Заповідник засновано з метою збереження 

типових природних комплексів Полісся, охорони 

реліктових та ендемічних рослин і тварин та 

відтворення і збагачення природних лісів 

Полісся. Належить до природної зони Мішаних 

лісів. 



Соколовський кар’єр 

Соколовський кар'єр з'явився в Житомирі в результаті затоплення гранітного кар'єру. Його глибина 

вражає - 100-110 метрів. 

Своєрідна кам'яна чаша була зроблена руками людини, а точніше спеціальною технікою та 

вибухівкою. Дорога, по якій граніт вивозили на поверхню, вилася спіраллю проти годинникової 

стрілки. Сьогодні цей підйом можуть оцінити тільки дайвери. 



Обласним центром Житомирської області 

є місто Житомир 



Цікаві факти про місто Житомир 

Пожежна каланча на водонапірній вежі 

На візитній картці Житомира – водонапірній вежі – ще з часів її побудови існувала невелика 

надбудова у вигляді будки з майданчиком навколо неї. Цілодобово там чергували працівники, які, 

почувши сигнал про пожежу у місті, вмикали потужний прожектор. Для жителів міста це був сигнал, 

що десь у Житомирі пожежа і користуватись водопроводом не можна, щоб зберегти максимальний 

тиск води для гасіння вогню. 



Замкова гора 

 

Замкова гора у Житомирі – це те місце, де 

можна відчути справжню історію міста, а якщо  

пощастить, то ще й натрапити на численні 

підземні ходи, що прорізають гору на різній 

глибині.  



Плоский будинок 

 

"Плоский будинок" в Житомирі, який також 

називають "Дом-химера" або "Будинок у формі 

серця", заслужив такі назви за своє нестандартне 

архітектурне рішення.  При погляді з певного ракурсу, 

створюється ілюзія, що біля будинку є тільки фасад з 

вікнами, а інших стін немає - будинок плоский!  



Найбільші  міста Житомирської області: 

 

Бердичів, Житомир, Коростень, Малин, Новоград-

Волинський. 



Бердичів – місто в Житомирській області 

України, розташоване на річці Гнилоп’ять (басейн 

Дніпра), в 43 км на південь від Житомира. Місто-

монастир, місто-фортеця, місто-анекдот,  

Волинський Єрусалим – все це в певні періоди 

історії можна було сказати про Бердичів. 



Гвинтовий (підвісний) міст з'єднує правий і 

лівий береги річки Уж. Це одна з найбільших 

пішохідних підвісних мостів на одній опорі в 

Європі. З нього відкривається мальовничий 

вид на річку. 

Коростень, цікаві місця для відвідування. 

Пам'ятник Тризубу встановлений у скверику 

біля коростенського залізничного вокзалу. 

Місце для нього обрали не випадково: тризуб, 

як національний герб України, вперше був 

використаний в 1918 році в Коростені саме на 

цьому місці. 



Місто Малин, відомий своїми гранітнітними 

кар’єрами, що розташовані на південно-східній 

околиці міста. Один із них величезний і його 

діаметр близько кілометра, а глибина – понад 100 

метрів. Поряд розташовано кілька менших. Це 

тільки діючі, а ще велика кількість вже вироблених і 

затоплених, в одному, навіть, влаштували 

підводний музей.  



Малинський підводний музей 

 

Музей знаходиться в затопленому кар'єрі з 

оригінальною назвою "Калюжа" в містечку 

Малин, Житомирської області. Він зовсім 

новий, заснований тільки в серпні 2011 року. 

Створений для початківців і досвідчених 

дайверів активістами організації DiveTime. 



Новоград-Волинський. Батьківщина Лесі Українки. 

Пам’ятник Лесі Українці 

 

Леся Українка народилася в Новограді-Волинському та провела тут своє дитинство. У центрі міста 

встановлено пам’ятник поетесі. Ця пам’ятка Новограда-Волинського вважається одним з кращих 

пам’ятників, створених на її честь. 

Також в Новограді-Волинському працює два музеї, пов’язаних з особистістю Лесі українки: Музей 

родини Косачів та Літературно-меморіальний музей Лесі Українки. 



Люди, які прославили Житомирську область 

Леся Українка, поетеса, що 

прославила Україну. 

Леся Українка (справжнє ім'я Лариса 

Петрівна Косач-Квітка) народилася в м. 

Новоград-Волинський (тепер 

Житомирська область). 

Сергій Корольов— український вчений у галузі 

ракетобудування та космонавтики, конструктор. 

Вважається основоположником практичної 

космонавтики. 

Під його керівництвом було запущено першу 

міжконтинентальну балістичну ракету, перший 

штучний супутник Землі. 



Багато хто говорить, що Житомирська область 

- це один із регіонів України, який абсолютно 

не є туристичним. 

Але ми дізналися про те, наскільки цікавою є 

Житомирщина! 


