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Загальні відомості про Дарницький район 
 

Дата утворення району 03.04.1935  

 

Площа  13363,0 га, 15,6 % території м. Києва 

 

Географічні дані Дарницький район міста Києва, 

розташований на лівому березі Дніпра 

Найбільша мала річка лівобережної 

частини Києва – Дарниця.  

Найбільші озера: Вирлиця, Тельбін.  

Малі озера: Сонячне, Лебедине. 

Кордони межує з Голосіївським та 

Дніпровським районами міста Києва, 

Бориспільським районом Київської 

області 

Місцевий орган виконавчої влади Дарницька районна в місті Києві 

державна адміністрація 

 

Адреса 02068, місто Київ, вул. О.Кошиця,11 

E-mail drda@kmda.gov.ua 

Виконувач обов’язків  голови  

Дарницької  районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Лагута Ярослав Миколайович 

Офіційний сайт Дарницької районної  

в місті Києві державної адміністрації 

darn.kievcity.gov.ua 

  

 

 

 

  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Історична довідка  
Історія Дарниці сягає у глибину тисячоліть. З прадавніх часів відомі 

поселення на території сучасного Дарницького району. Першою офіційною 

згадкою про Дарницю вважається 1509 рік, коли у древніх слов’янських 

рукописах з’явилася згадка про те, що Великий князь Литовський подарував 

Микільсько-Пустинному монастирю ділянку берега річки Дарниця. В 1694 році 

царевичі Іоан та Петро (Олексійович) своєю грамотою підтвердили 

приналежність цих земель до Києво-Печерського монастиря, де вони 

іменуються як Дарниця. 

 

 
 

 У 1860-х роках виникає селище Нова Дарниця, що опинилася у межах 

Києва з 1927 року. У той самий час було збудоване й Дарницьке депо, на базі 

якого у 1930-х роках й облаштовано селище ДВРЗ. 

З початку XX ст. до 1923 року Дарниця була територією Нікольсько-

Слобідської волості Остерського повіту Чернігівської губернії. З 1923 року по 

1927 рік - входила до складу Броварського району Київського округу, а з 

березня 1927 року - безпосередньо підпорядкована Київській міськраді і 

входила до складу Петровського (Подільського) району.  

 

 
 

 Третього квітня 1935 року утворена самостійна адміністративна 

одиниця – Дарницький район м. Києва. Згідно з рішенням сесії Дарницької 

районної в м. Києві ради цей день вважається днем народження району. 

 

 Напередодні Великої Вітчизняної війни Дарниця із околиці міста стала 

провідним індустріальним районом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1860-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92%D0%A0%D0%97
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 З першого дня війни фашисти намагались зруйнувати залізничний вузол 

та промислові підприємства. З 21 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 року, 

738 днів, у Дарниці господарювали фашистські окупанти. 

 Дарничани шанують пам’ять загиблих: споруджені пам’ятники у місцях 

поховань воїнів, партизан, підпільників. 

 

 
 

Під час Другої світової війни дарницькі селища та промислові 

підприємства обабіч залізниці були повністю зруйновані. Інтенсивне житлове 

та промислове будівництво у Дарниці розгорнуто з кінця 1940-х років. 

Межі сучасного Дарницького району були затверджені рішенням 

Київської міської ради від 27 квітня 2001 року № 280/1257 «Про межі нових 

адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи по проведенню 

адміністративно-територіальної реформи» та від 29 листопада 2001 року 

№ 126/1560 «Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 27.04.01 

№ 280/1257».  

До складу району входять масиви – Нова Дарниця, Позняки, Осокорки, 

Харківський масив, Село Шевченка, Рембаза, Червоний хутір та Бортничі.  
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Показники соціально-економічного 

розвитку району 
 

Дарницький район сьогодні є одним з найбільших у місті Києві за 

кількістю населення та площею території (15,6 % до загальної площі м. Києва). 

Загальна площа району становить близько 13363 га, площа водного басейну – 

556,1 га, зелених насаджень – 1 303,62 га.  
 

 
 

У Дарницькому районі на 1 січня 2020 року чисельність населення 

становить 346 650 осіб.  

Промисловий комплекс району представлений 87 підприємствами, які 

розподілені за видами економічної діяльності на 10 сфер. За статистичними 

даними за січень-грудень 2019 року обсяги реалізованої продукції 

промисловими     підприємствами     Дарницького   району    склали    близько    

8 682,1 млн грн, що становить 3,7% від обсягу реалізації промислової продукції 

в цілому по місту Києву.  

У Дарницькому районі функціонує Управління (Центр) надання 

адміністративних послуг (далі - ЦНАП), в якому створені  сприятливі  умови  

для  подачі  та  отримання   заявниками,  адміністративних послуг в  зручний   

для  них  час. Загальна кількість послуг, що надається у ЦНАП складає понад 

150 адміністративних послуг які оформлюються через адміністратора шляхом  

його  взаємодії з суб’єктами  надання  адміністративних  послуг  з відповідною 

реєстрацією справ в інформаційній системі «Центр надання        

адміністративних   послуг   м. Києва».  

Протягом 2019 року в ЦНАП було оформлено 106 579 адміністративних 

послуг, надано 2 185 електронних он-лайн консультацій, складено 119 справ 

про адміністративні правопорушення (проживання без паспорта громадянина 
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України або без реєстрації місця проживання та умисне зіпсування паспорта чи 

втрата його з необережності). 
 

 
 

Станом на 01.01.2020 житловий фонд Дарницького району налічує 1014 

житлових будинків.  

На обслуговуванні Комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлових будинків Дарницького району міста Києва» 

знаходиться 544 будинки (в тому числі 9 гуртожитків).  

У 57 житлово-будівельних кооперативах налічується 80 будинків, з них 

на самообслуговуванні - 76 будинків.  

 

 
 

У 216 об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків налічується 

205 будинків, з них на самообслуговуванні – 181 будинок.  
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На обслуговуванні приватних підприємств знаходиться 144 будинки, які 

побудовані за кошти інвесторів.  

Також, у Дарницькому районі  37  відомчих житлових будинків та  41 

будинок, які використовуються під гуртожитки.  

 

Для забезпечення мешканців району товарами широкого вжитку та 

платними послугами в районі функціонує широка мережа підприємств 

торгівельно-побутового призначення, яка включає:  

- 719 закладів непродовольчої мережі; 

- 610 підприємств побуту; 

- 370 закладів продовольчої мережі; 

- 316 закладів ресторанного господарства; 

- 25 ОРТ із продажу хліба та хлібобулочних виробів соціальних сортів; 

- 7 підприємств ринкової мережі. 

 

 
  

 За 2019 рік у Дарницькому районі відкрито 82 нові підприємства 

споживчого ринку загальною площею 153 037,4 кв. м, а саме: 

- 36 підприємств побуту площею - 2000,0 кв. м; 

- 25 продовольчих магазинів загальною площею -  4178,4 кв. м; 

- 11 закладів ресторанного господарства площею - 2089,0 кв. м;  

- 10 закладів непродовольчої мережі - 144770,0 кв. м. 

На 01.01.2020 в Дарницькому районі зареєстровано 79908 суб’єктів 

господарювання, що становить 112,1% до початку року і свідчить про 

сприятливі умови для провадження підприємницької діяльності в районі та 

покращання економічного клімату  в цілому. 

На території району проходить частина Сирецько-Печерської лінії 

Київського метрополітену, яка включає такі станції метро – «Славутич», 

«Осокорки», «Позняки», «Харківська», «Вирлиця», «Бориспільська» та 

«Червоний Хутір». 
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У Дарницькому районі функціонує розгалужена мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів, що має задовольнити потреби мешканців району в 

освітніх послугах – це 129 закладів освіти, з них: 9 середніх загальноосвітніх 

шкіл, 12 спеціалізованих шкіл, 11 гімназій  (Слов'янська, Скандинавська, 

Діалог, № 237, 261, 267, 290, 315, 323, Київська інженерна гімназія, Київська 

Русь), 3 ліцеї («Інтелект»,   «Наукова зміна»,   № 303),   4  початкові   школи,     

2 спеціальних школи (№№ 10, 12 ), 3 школи-дитячі садки та навчально-виховні 

комплекси, 67 закладів дошкільної освіти, 10 приватних навчальних закладів, 6 

закладів позашкільної освіти комунальної форми власності. 

У 2019-2020 навчальному році в ЗНЗ навчалось 46577 учнів, в 

дошкільних закладах виховувалось 16807 дітей, 6 позашкільних закладів 

відвідувало 9290 вихованців. 

 

Найсучасніша школа України знаходиться в Дарницькому районі! 

Заклад загальної середньої освіти - новобудова на проспекті Миколи 

Бажана, 34-а – це ліцей «Інтелект» на 1080 місць та початкова школа на 360 

місць. 

Це перша енергоефективна і «розумна» школа в Україні. Школа 

побудована та оснащена відповідно до принципів Нового освітнього простору – 

мотивуючий простір та креативність, технологічність, енергоефективність та 

інклюзивність. Тут, окрім навчальних класів, є спеціалізовані лабораторії, 

комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, класи образотворчого та музичного 

мистецтва, спортивні зали, актова зала зі звуковим та світловим обладнанням, 

бібліотека, медичний блок із процедурним та терапевтичним кабінетами, а 

також кабінет психолога і соціального педагога. 
  

 
 

У будівництві застосовані сучасні технології, які дозволять проводити 

освітній процес у максимально комфортних умовах. 
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Для професійної підготовки в районі працюють три СПТУ та три 

технікуми. П'ять вищих навчальних закладів. 

Мережа  закладів  культури  Дарницького   району  налічує 19 установ, 

серед яких: 13 бібліотек, об’єднаних у Централізовану бібліотечну систему, з 

яких 3 - для дітей; 4 початкові спеціалізовані навчальні заклади - дитяча школа 

мистецтв № 4, дитяча школа мистецтв № 9, дитяча музична школа № 21, дитяча 

художня школа № 11; 2 заклади клубного формування - Палац культури 

«Дарниця» та Культурно-мистецький центр. На території району також 

розташовані: регіональний ландшафтний парк (далі - РЛП) «Партизанська 

слава», Палац культури «Дніпро», кінотеатри «Промінь», «Факел» та 

комерційні кінотеатри «Аладдін», «WiZoria» та «Планета Кіно». 

Найбільший дитячий колектив міста Києва, що працює в музичному 

жанрі – це народний художній колектив естрадно-духова студія «Сувенір». За 

багато років сформовано дієву структуру студії: естрадно-духовий оркестр 

«Сувенір», гурт традиційного джазу «Диксиленд», ансамбль сопілкарів, гурт 

вокалістів оркестру. Понад 200 учнів від 6 до 18 років опановують музичні 

інструменти у найрізноманітніших гуртках. 
 

 
 

         Систему закладів охорони здоров’я району складають:  

- 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 

- 4 центри первинної медико-санітарної допомоги;  

- 3 консультативно-діагностичні центри (2 – для дорослих, 1 – для дітей);  

- 3 лікарні (Київська міська клінічна лікарня №1, Вузлова лікарня №1 

станції «Дарниця», Київська міська туберкульозна лікарня №1 з 

диспансерним відділенням);  

- 1 стоматологічна поліклініка;  

- 1 Київський медичний консультативний дитячий центр;  

- 1 спеціалізована медико-санітарна частина № 10;  

- 1 комунальне некомерційне підприємство Київський медичний центр 

«Академія здоров’я людини». 
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Територія 

 

 

Населення району 

 

За даними Головного управління статистики у м. Києві 

 

Чисельність наявного населення 

(станом на 01.12.2019) 

 

осіб 

(% від населення 

міста) 

346 650 

 

11,7 % 

Кількість народжених 

(січень-листопад 2019) 

осіб 

(% від показника 

по  місту) 

3740 

 

12,5% 

Кількість померлих 

(січень-листопад 2019) 

осіб 

(% від показника 

по місту) 

2831 

 

9,3% 

Природний приріст, скорочення 

(станом на 01.12.2019) 
осіб 909 

 

 

Житло  

 

Житловий фонд:  

всього (станом на 01.07.2019) 

буд. 

тис. кв. м 

995 

13 185,3 

у тому числі:   

- житлові будинки комунальної 

власності 

буд. 

тис. кв. м 

538 

4 928,8 

- житлово-будівельні буд. 76 

Загальна площа району га 13 363,0  

Площа зелених насаджень га 1 303,62 

з них:   

- парки га 376,42 

- транспортні розв’язки га 12,82 

- зелені насадження, що ростуть 

уздовж вулиць та магістралей 
га 101,81 

- сквери га 51,87 

- квітники га 1,56 

- захисні зони  га 657 

Бюветні комплекси од. 23 

Підземні переходи од. 24 

Водний басейн району од. 67 

Площа водного басейну  га 556,1 

Дороги з твердим покриттям 

(крім міжквартальних проїздів) 
км 249,1 
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кооперативи тис. кв. м 1 036,3 

- об’єднання співвласників 

квартир 

буд. 

тис. кв. м 

153 

3 133,01 

- інвестиційні 

 

буд. 

тис. кв. м. 

151 

3 760,19 

- відомчі житлові будинки 
буд. 

тис. кв. м 

38 

211,3 

- гуртожитки 
буд. 

тис. кв. м 

39 

115,7 

         з них:  комунальної 

власності 

буд. 

тис. кв. м 

8 

30,6 

 

 

Промисловість 

 

 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції підприємствами району за 

2019 рік 

млн  грн 8 682,1 

Питома вага в обсязі виробництва  

по м. Києву за 2019 рік 
% 3,7 

 

 

Галузева структура промисловості  

по видах економічної діяльності 

Кількість 

підприємств 

Питома вага, 

% 

Промисловість району, всього: 

у  тому числі: 
87 100,0 

   Продукти харчування та напої  9 4,1 

   Продукти хімічні та фармацевтичні 5 53,8 

   Продукти гумові та пластмасові 1 0,5 

   Вироби металеві готові 14 15,0 

   Машинобудування, крім устаткування 

та      ремонту машин 
24 14,0 

   Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
13 3,3 

   Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

7 0,8 

   Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри 
10 6,4 

   Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами 
4 2,2 
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Підприємництво 

 

Кількість суб’єктів господарювання  

(станом на 01.01.2020) 
од. 79908 

у тому числі:   

- юридичні особи од. 26600 

- фізичні особи - підприємці од. 53308 

 

Наука 

 

Кількість наукових установ                                       од. 7 
 

 Транспорт та зв'язок 

 

Кількість підприємств автомобільного 

транспорту 
од. 3 

Кількість підприємств залізничного 

транспорту 
од. 1 

Трамвайних маршрутів од. 3 

Автобусних маршрутів од. 13 

Таксомоторних маршрутів од. 32 

Станцій метрополітену од. 7 

Залізничних станцій од. 1 

Ємність телефонних станцій  номерів 123420 

Поштові відділення од. 12 

 

 Торгівля,  побут 

 

Продовольчі  магазини од. 370 

Непродовольчі магазини од. 719 

Підприємства ресторанного господарства од. 316 

Ринки од. 7 

ОРТ із продажу хліба та хлібобу3лочних 

виробів соціальних сортів 
од. 25 

Підприємства побутового 

обслуговування 
од. 610 

  

 Охорона здоров’я 

  

Кількість медичних районних закладів од. 7 

з них: од.  

      Центр первинної медико-санітарної 

допомоги 
од. 4 

      Консультативно-діагностичні 

центри: 
од.  
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      - для дорослих од. 2 

      - для дітей од. 1 

Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини 
од. 11 

Лікарні (КМКЛ №1, Вузлова лікарня №1, 

тубдиспансер) 
од. 3 

Стоматологічна поліклініка од. 1 

Київський медичний консультативний 

дитячий центр 
од. 1 

Спеціалізована медико-санітарна частина 

№ 10 
од. 1 

Комунальне некомерційне підприємство 

Київський медичний центр «Академія 

здоров’я людини» 

од. 1 

           

 Освіта 

 

Кількість установ освіти - всього од. 108 

у тому числі:   

Школи: од. 37 

- середні загальноосвітні школи од. 9 

- спеціалізовані школи од. 12 

- ліцеї од. 3 

- гімназії од. 11 

- початкові школи од.  4 

- спеціальні школи  од. 2 

- школа - дитячий садочок од.  1 

Приватні заклади освіти од. 10 

Позашкільні навчальні заклади од.  6 

Дошкільні дитячі заклади од.  59 

 

Культура 

 

Бібліотеки од. 13 

Будинки культури од. 2 

Культурно-мистецькі центри од. 1 

Кінотеатри од. 4 

Музеї (включаючи філіали) од. 1 

Дитячі музичні школи од. 1 

Дитячі художні школи од. 1 

Дитячі школи мистецтв од. 2 

Клуби за інтересами од. 9 

Парки культури та відпочинку  од. 3 
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Фізкультура та спорт 

 

Стадіони од. 2 

Спортивні зали од. 69 

Спортивні майданчики од. 241 

Стрільбища, тири од. 26 

Плавальні басейни од. 12 

Тренажерні зали од. 25 

 

Перелік найвизначніших пам’яток 

 

Кількість пам`яток Кількість один. Чоловік 

історії  8 - 

архітектури 1 - 

мистецтва 1 - 

природи 1 - 

 

Пам'ятники архітектури 

 

Назва Розташування Короткі відомості 

Палац культури 

“Дарниця” 
вул. Заслонова, 18 

1950 рік Пам'ятник архітектури. 

Внесено до Державного реєстру 

нерухомих об'єктів культурної 

спадщини України. 

 

Пам'ятки природи 

 

Назва Розташування Короткі відомості 

Регіональний 

ландшафтний парк 

«Партизанська слава» 

 

вул. Славгородська 

У 1994 році рішенням Київської 

міської ради парку надано 

статус природоохоронної 

території.  

 

Видатні Дарничани 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові Професія, посада, фах 

Абліцов Олександр Іванович – член 

Національної спілки письменників України 

Поет, перекладач 

Аврамчук Юрій – заслужений артист України  Соліст Національної опери 

України ім. Т.Г. Шевченка 

Алекєєнко Борис Васильович – член 

Національної спілки композиторів України 

Композитор  

Алмаші Золтан Гаврилович – член 

Національної спілки композиторів України, 

лауреат премії імені Льва Ревуцького 

Композитор, віолончеліст,  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Аржевітін Станіслав Михайлович – член  

Націоналної спілки письменників України, 

український політик та банкір, кандидат 

економічних наук, член правління 

Національної спілки краєзнавців України 

Поет, кіносценарист 

Астаф’єв Олександр Григорович – член 

Національної спілки письменників України, 

лауреат премій: ім. Б. Грінченка, ім. 

М. Коцюбинського 

Поет, прозаїк, перекладач 

Астрон (Ярошеня) Леонід Федорович – член 

Київської організації Національної спілки 

художників України 

Скульптор  

Балибердін Володимир Іванович – член 

Київської організації Національної спілки  

художників  України 

Майстер в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

(ювелірне мистецтво) 

Баранов Юрій Михайлович – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України 

Живописець 

Батурин Сергій Володимирович – член 

Національної спілки письменників України 

 

Поет, прозаїк 

Баяндін Сергій Миколайович – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України 

Майстер в галузі станкового та 

монументального живопису 

Бєляєва Галина Семенівна – Заслужений 

працівник культури України 

Хореограф, керівник 

танцювального гуртка ПК 

«Дарниця» 

Бень Анатолій Борисович – член  Національної 

спілки письменників України, член 

Національної спілки журналістів України  

Публіцист  

Бердник Світлана Володимирівна – член 

Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Живописець  

Бернат Леонід Анатолійович – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України  

Майстер в галузі живопису, 

книжкової графіки 

Бичко Олександр Валентинович – член 

Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Графік  

Білозір Оксана Володимирівна – Народна 

артистка України 

Співачка 

Богданова Татяна Станіславівна – член 

Національної хореографічної спілки України 

Директор ДШМ №9 

Богинський Федір Леонідович – член 

Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Скульптор  

Бойко Богдана Вадимівна – член Національної Поетеса, драматург, прозаїк, 
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спілки письменників України, лауреат 

літературних премій видавництва 

«Смолоскип» та «Гранослов» 

перекладач 

Боклан Станіслав Володимирович – 

Заслужений артист України,  Народний артист 

України  

Український актор Київського 

Молодого театру, актор кіно, 

член журі Ліги сміху  

Буравський Микола Олександрович – 

Народний артист України 

 

 

 

Музикознавець, фольклорист, 

художній керівник – директор 

Київського академічного  

театру українського фольклору 

«Берегиня» 

Буравська Надія Федорівна – Заслужена 

артистка України. 

Співачка Київського 

академічного  театру 

українського фольклору 

«Берегиня» 

Васянович В’ячеслав Іванович – член 

Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Майстер в галузі станкового та 

монументального живопису, 

графіки 

Владимиров Олексій Павлович – член 

Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Скульптор  

Внучкова Людмила Михайлівна – член 

Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Майстер в галузі декоративно-

прикдадного мистецтва 

(художній текстиль) 

Волков Борис Іванович – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України, Заслужений художник України 

 Майстер в галузі 

монументального мистецтва та 

музейного дизайну 

Волошин Леся Володимирівна – член 

Національної спілки письменників України 

Драматург  

Врода Марина Анатоліївна – лауреат нагороди 

«Золота пальмова гілка» за короткометражний 

фільм 

Кінорежисера  

Гаврилко Ніна Анатоліївна – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України 

Майстер в галузі сценографії, 

декоративно-прикладного 

мистецтва (художній текстиль) 

Гавриш Олексій Степанович – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України 

Художник театру 

Гаденко Мар’ян Ілліч – Народний артист 

України 

Композитор, співак 

Гайдар Андрій Миколайович – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України 

Живописець  

Галасюк Богдан  Соліст  Національного 

ансамблю солістів України 

«Київська камерата» 

Гарбуз Володимир Васильович – член Графік  
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Київської організації Національної  спілки 

художників України 

Гнатюк Ніна Юхимівна – член Національної 

спілки письменників України, лауреат премій: 

ім. М.Трублаїні, ім. Т.Мельничука, ім. 

П.Тичини, ім. О.Островського, Всеукраїнської 

літературної премії ім. М. Коцюбинського, 

премії   ім. Д. Нитченка 

Поетеса 

Голембовська Лідія Сергіївна – член Київської 

організації Національної  спілки художників 

України 

Графік  

Головата Оксана Володимирівна – Заслужений 

працівник культури України 

Директор Централізованої 

бібліотечної системи 

Дарницького району. 

Гончаренко Ігор Іванович – член Київської 

організації Спілки художників України 

Скульптор, викладач Дитячої 

школи мистецтв № 9 

Горовий Руслан Володимирович – Заслужений 

журналіст України 

Український журналіст, автор 

відомого проекту «Служба 

розшуку дітей», 

режисер короткометражного та 

документального кіно, поет і 

музикант, письменник 

Гофман Юхим Леонідович – член Спілки 

композиторів України, член Національної 

спілки кінематографії України  

Композитор, викладач Дитячої 

музичної школи № 21 

Грабовський Микола Сергійович ‒ член 

Національної спілки письменників України, 

доктор філософії, професор, нагороджений 

відзнакою «За заслуги» Дарницької районної 

ради з нагоди отримання статусу «Дарничанин 

року — 2009», орденом «Честь, пошана, 

пам'ять» Всеукраїнської Асоціації «Афганці 

Чорнобиля»    та багатьма іншими пам'ятними, 

ювілейними медалями, нагрудними знаками 

Поет 

Григорів Михайло Семенович – член 

Національної спілки письменників України, 

лауреат премії імені П. Тичини  

Поет  

Григоржевська Віра Іванівна – поетеса 

 

Член клубу «Дарницькі 

берегині» 

Гриценко Микола Семенович – член 

Національної спілки письменників України 

Поет, культуролог 

Гришко Володимир Данилович – Народний 

артист України, лауреат Національної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка 

Оперний співак 

Гурець Олександр – Народний артист України Оперний співак  

Давімко Людмила  ‒ Заслужена артистка 

України 

Викладач Дитячої музичної 

школи № 21 
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Диба Алла Георгієвна – член Національної 

спілки письменників України 

Поетеса, прозаїк, критик, 

публіцист 

Досенко Євген Іванович – Заслужений діяч 

мистецтв України  

Викладач Дитячої школи 

мистецтв  №9 

 


