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 Дарницький район називають воротами Києва: 

адже саме повз нього прокладений єдиний 

шлях до головного аеропорту країни 

«Бориспіль»  і кожен, хто бажає потрапити до 

Києва - неодмінно проїжджає Дарницький 

район. 

 



Дарницький район сьогодні є одним з 

найбільших у місті Києві за кількістю 

населення та площею території (16% 

до загальної площі м. Києва). На 

початок 2016 року чисельність 

населення становила 368 тис. 

чоловік. Наразі, з урахуванням 

тимчасово переміщених осіб – 

населення Дарницького району 

зросло до 430 тис.осіб.  
 







 Слід зазначити, що саме Дарниця прийняла та прихистила найбільшу 

кількість переселенців із зони проведення АТО на сході України. 

 Дарницький район впевнено утримує планку першості по кількості 

народжуваності, а також - займає 1-ше місце серед всіх районів 

столиці та Україні загалом по різниці «Кількість народжених (4567) та 

кількість померлих» (3422) 

 









ОТЖЕ, МОЖНА ВПЕВНЕНО КОНСТАТУВАТИ 

ТОЙ ФАКТ, ЩО ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН 

ВПЕВНЕНО РОЗВИВАЄТЬСЯ ТА, ЯК НАСЛІДОК – 

АКТИВНО РОЗБУДОВУЄТЬСЯ. 

 



ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ПОСІДАЄ 2-ГЕ МІСЦЕ ЗА 

КІЛЬКІСТЮ ВОДНОГО ФОНДУ СТОЛИЦІ 

УКРАЇНИ (67 ВОДОЙМ ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 

556,1 ГА) 

 







ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ 

ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ СТАНОВИТЬ 344,2 ГА 

ВИЩЕЗГАДАНА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДАЄ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ В 

РОЗРАХУНКУ НА 1 МЕШКАНЦЯ.  

ЗОКРЕМА, ГОЛОВНА ПАМ'ЯТКА – ЦЕ 

НАЙУЛЮБЛЕНІША ЗОНА ВІДПОЧИНКУ 

ЖИТЕЛІВ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ 

«ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА», ЯКИЙ ЗАНЕСЕНИЙ 

ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ. 

ПЛОЩА ПАРКУ СЯГАЄ 112 ГА.  

 





 Інфраструктура парку призначена для 

сімейного відпочинку, пікніків. Кожен знайде 

дозвілля на свій смак: містечко атракціонів, 

літній кінотеатр, футбольний стадіон, тропа 

здоров'я, канатна дорога та інші розваги. 

Також на території  парку розташовуються 

озера для літнього відпочинку. 

   

 











 Промисловий комплекс району представлений 57 
підприємствами. За 2015 рік обсяги реалізованої 
продукції промисловими підприємствами 
Дарницького району склали 4665,5 млн грн. (що 
становить 3,7% від обсягу в цілому по місту Києву). 
В структурі промисловості району найбільшу 
питому вагу за обсягами реалізації продукції 
займають підприємства хімічної та 
фармацевтичної галузі - 42,7%. Зокрема, ПрАТ 
«Фармацевтична фірма «Дарниця» – національний 
виробник лікарських засобів, одна з найбільших 
фармацевтичних фірм України. В 2016 році 
компанія ввійшла в двадцятку найінноваційніших 
компаній України за версією сайту forbes.net.ua.  

 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - 
компанія №1 в Україні за продажем ліків в 
упаковках на території України (з 2006 по 2015 рік 
за даними компанії «Proxima Research») 
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 Окремо слід згадати про «Київський бронетанковий завод» 

(КБТЗ), який входить до Державного концерну 

«Укроборонпром» та розташовується безпосередньо на 

території Дарницького району. Наразі «Київський 

бронетанковий завод» активно приймає активну участь у 

відновленні обороноздатності держави. 

   

 



 Окремо слід згадати про «Київський бронетанковий завод» 
(КБТЗ), який входить до Державного концерну 
«Укроборонпром» та розташовується безпосередньо на 
території Дарницького району. Наразі «Київський 
бронетанковий завод» активно приймає активну участь у 
відновленні обороноздатності держави. 

   

 



 Ліцей отримав статус кращого навчального закладу м. Києва 

за результатами ЗНО-2014 (за версією газети «Сегодня»), 

третій рік поспіль ліцей «Інтелект» очолює рейтинг «ТОП-50 

кращих столичних шкіл. 

 



 Модернізація сміттєспалювального заводу «Енергія». 

Незважаючи на те, що балансоутримувачем вищезгаданих 

об’єктів є місто Київ, Дарницький район у межах своїх 

компетенцій всіляко сприятиме покращенню екологічного 

стану Дарницького району. Адже їх потужностями 

користується вся столиця України, а мешканці Дарниці 

страждають від шкідливих викидів та відходів, які 

виробляються на сміттєспалювальному заводі «Енергія» та 

Бортницькій станції аерації відповідно. 

 

 



 Загалом інфраструктура району розвинена добре. Проте 

існують питання, які потребують вдосконалення з метою 

усунення певних недоліків або модернізації вже існуючої бази. 

 Наприклад покращення екологічної ситуації в районі шляхом 

модернізації Бортницької станції аерації (БСА).  

 



 У сфері освіти актуальним питанням є збільшення потужностей 

навчальних закладів з метою прийняття більшої кількості дітей. А 

також для розширення можливостей навчально-виховного процесу 

   



 Це може бути досягнуто наступними шляхами: 

 Реконструкція та модернізація існуючих баз 

навчальних закладів, адаптація освітніх 

(навчальних програм) під сучасні вимоги; 

 Обмін досвідом або підвищення кваліфікації 

педагогічного складу працівників навчальних 

закладів Дарницького району в школах 

Німеччини для здобуття необхідного досвіду та 

практичних навичок, які допоможуть 

підвищити якість і рівень освітньої програми 

відповідно до Європейських стандартів 

   

 





 У Дарницькому районі функціонують три вищі учбові заклади: 

«Навчально-науковий інститут № 3 Національної академії 

внутрішніх справ», «Київський медичний університет Української 

асоціації народної медицини» та Київський інститут 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

   

 





 Відкриття вищих учбових закладів на території району є 

важливим кроком по підвищенню для мешканців доступності 

отримання вищої освіти.  

 Освіта - це те, що більшість отримує, багато передають і 

лише деякі мають (К.Краус). 

 Окрім того, відчувається необхідність у міжнародному 

співробітництві та обміні досвідом у наступних сферах: освіта, 

медична галузь, оздоровлення дітей пільгових категорій 

населення (інвалідів, дітей із малозабезпечений сімей) 

розвиток громадянського суспільства. 

 





 Наша мета – забезпечити Дарницький район достатньою 

кількістю місць в дитсадках та школах, проведення 

модернізації, реконструкції, термосанації навчальних закладів 

і стратегічно важливих об’єктів району, а також - створення 

додаткових робочих місць. 

 



 Ми прагнемо зробити Дарницький район комфортним для 

проживання, сучасним місцем для всебічного розвитку та 

дозвілля мешканців і його гостей!  

 


