
Дарницькому району 

85 років



ДАРНИЦЯ

від А до Я

На гербі, який символізує сьогодні Дарницю —

птах і блакитна Дніпровська вода

Золота двоголова ладдя

червленим коштовним 

камінням у формі келиха-

братини, засвідчує 

причетність сучасної 

території Дарницького 

району до славного 

минулого міста Києва та 

невід'ємну територіальну 

єдність з територією 

сучасної столиці 

України — містом-героєм 

Києвом

Зелене поле щита є 

образом лісових 

масивів, що вкривають 

більшу частину району

Лелека є символом 

державності України, 

щасливий сучасний 

розвиток району, 

добро, спокій, 

оновлення

Срібна міська корона 

(лат. corona muralis) є 

ознакою 

муніципальної 

геральдики

Лист осокора символізує одну з давніх 

місцевостей — селище Осокорки, що 

виникло на місці осокорових лісів, 

відомості про яке ще в 1070 р. залишив 

князь київський Всеволод Ярославович

Хвиляста основа 

символізує Дніпро -

Славуту, до берегів 

якого в старовинні часи 

приносили дари 

Великим князям 

Київським



Цікаве історичне походження назви району

За легендою Княгиня Ольга 

поставила умови синові 

Святославові (перед повноліттям в 

Київській Русі в 21 рік), щоби син 

зайняв княжий Престіл, нехай він 

на певній території (яка і нині 

називається «Стара Дарниця») 

відбуде «школу виживання». Це 

місце огородили. Йому дали меч. 

І він зміг собі знайти харчі і 

спорудити халабуду, набув досвіду і 

доказав, що здатний до виживання. 

Його мати на згадку подарувала 

йому ту місцевину. Пізніше він 

став відомий як Святослав 

Хоробрий (Завойовник)

Основна версія



За другою версією слово

«Дарниця» складається зі слів

«дар» і «ниць». Прибулі до

Києва падали на коліна,

підносячи дари київським

князям

За часів Київської Русі в

Дарниці містилися заїжджі двори, тереми,

де зупинялися іноземні посли з дарами.

Ця версія також малоймовірна, оскільки

необхідні археологічні знахідки доби Київської

Русі цього не підтверджують.

характерЦі версії носять легендарний



V I S I O N A R Y   

Історія Дарниці 

сягає у глибину тисячоліть

З прадавніх часів 

відомі поселення на 

території сучасного 

Дарницького району. 

Першою офіційною 

згадкою про Дарницю 

вважається 1509 рік



В 1694 році царевичі Іоан та 

Петро своєю грамотою 

підтвердили приналежність

цих земель до Києво-

Печерського монастиря, де 

вони іменуються як 

Дарниця

Мешканки села Позняки



У 1860-х роках 

виникає селище 

Нова Дарниця, що

опинилося 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



V I S I O N A R Y   

.Напередодні Другої світової 

війни Дарниця із околиці міста 

стала провідним індустріальним 

районом. З 21 вересня 1941 року по 

29 вересня 1943 року, 738 днів,  

Дарниця була окупована.                   

Дарницькі селища та промислові 

підприємства були повністю 

зруйновані. Інтенсивне житлове 

та промислове будівництво у 

Дарниці розгорнуто з кінця 1940-х



Межі сучасного 

Дарницького району 

були затверджені 

рішенням Київської 

міської ради від 27 квітня 

2001 року

Третього квітня 1935 

року утворена 

самостійна 

адміністративна 

одиниця – Дарницький 

район 

міста Києва

До складу району входять 

мікрорайони: Осокорки, 

Позняки, Харківський 

масив, Нова Дарниця, 

Рембаза,     Червоний хутір, 

Село



НА ОСОБИСТИХ ПРИЙОМАХ СПЕЦІАЛІСТАМИ

НАДАНО КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ

БЛИЗЬКО 4000 ГРОМАДЯНАМ

Харківський
масив Позняки

Харківський 

масив (спочатку —

масив Харківське 

шосе). Забудований 9-

28-поверховими 

будинками

Вперше село Осокорки

згадане в документах 

1070 року. Назва

походить від осокорів, 

гаї яких здавна росли 

поблизу тутешніх озер

Позняки — історична 

місцевість, колишнє 

козацьке село на

житловому масиві

Позняки, яке 

будується з 1989 року

Осокорки



НА ОСОБИСТИХ ПРИЙОМАХ СПЕЦІАЛІСТАМИ

НАДАНО КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ

БЛИЗЬКО 4000 ГРОМАДЯНАМ

Вулиця Урожайна найкоротша 
вулиця лише з одним будинком. 
Цей двоповерховий будиночок 

був побудований в 1965 році, коли 
тут знаходився хутір Шевченка. На 
той час ця двоповерхівки була вже 

справжньою висоткою серед 
сільських "хатинок". 

Село 

Шевченка
Рембаза

Нова 

Дарниця

Вулиця Урожайна 

найкоротша вулиця 

лише 

з одним будинком, який 

був найбільшим у селі, 

коли тут знаходився 

хутір Шевченка 

Нова Дарниця —

історична місцевість, 

що розташована між 

Харківським шосе, 

залізницею і парком 

«Партизанська слава»

Назва місцевості

походить від

розташованих у цьому

районі військових

ремонтних підприємств



НА ОСОБИСТИХ ПРИЙОМАХ СПЕЦІАЛІСТАМИ

НАДАНО КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ

БЛИЗЬКО 4000 ГРОМАДЯНАМ

Німецький

квартал Бортничі Червони

й хутір

Бортничі – колишнє селище. 

Згадується в 1508 році як 

бортна земля. Назва 

походить від слова 

«борть» — дуплисте дерево, 

в якому гніздилися бджоли

2-поверхові будиночки, 

збудовані силами німецьких 

військовополонених, 

виросли вздовж вулиць 

Ялтинської, 

Новодарницької, Юрія 

Пасхаліна

Виник в середині 19-го 

сторіччя під назвою

Червоний Млинок, сучасна

назва від казарм військової

частини, збудованої з 

червоної цегли



у місті Києві за 

кількістю 

населення та

площею території    

Дарницький 

район

сьогодні є одним з 

найбільших



Дарниця 

сьогодні



Дарниця 

майбутнього



Пріоритетні напрями
Розвиток вихованців та учнів з 
урахуванням особистісних якостей 
кожної дитини

Нас 350 тис. жителів. За 

неофіційними ж даними у 

Дарницькому районі 

проживає майже 

півмільйона осіб

Найбільше 

немовлят у столиці 

за останнє 

десятиріччя також 

народжується на 

Дарниці



Дарницький –

район дітей!

Діти – наше майбутнє, а значить 

– майбутнє Дарницького

району і всієї України

У Дарниці мешкає 90 тисяч дітей



Дарниця – район 
дитячих мрій



ДАРНИЦЬКА ОСВІТАМи - це 129 закладів освіти:

У районі здобувають освіту більше 64 

тис. дітей, 

з них 17 тис. у дитсадках та більше 47 

тис. у школах



V I S I O N A R Y   

Найбільша за кількістю учнів школа в Україні 

також у нас! 

Спеціалізована середня школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов

№ 329 «Логос» розрахована на 1080 учнів. У 

школі в 62-х класах навчаються 2300 учнів, 

Цьогоріч до дев’яти 1-х класів зараховано 325 

дітей



Найсучасніша школа України знаходиться в 

Дарницькому районі! Це ліцей «Інтелект» 

на проспекті Бажана на 1080 місць 

та початкова школа на 360 місць.

Це перша енергоефективна і 

розумна» школа в Україні



Народний художній колектив естрадно-духова студія 

«Сувенір»

Найбільший дитячий 

колектив міста Києва, 

що працює в 

музичному жанрі

Це понад 200 учнів 

від 6 до 18 років



«Дарницькі тигри»  

Багаторазові 

чемпіони 

України з 

бейсболу



Промисловість

Найбільшу питому вагу за обсягами реалізації продукції займають 

підприємства хімічної та фармацевтичної галузі, машинобудування та 

виробництво готових металевих виробів

87  підприємств

10 сфер 

економічної 

діяльності

Єдиний в Україні виробник інсулінів ПрАТ «Індар» та ПрАТ 

«Фармацевтична фірма «Дарниця», яка є  найбільшим 

виробником лікарських препаратів в Україні

ДП «Київський бронетанковий 

завод» виробник інженерної та 

бойової техніки, ракетно-

артилерійського озброєння



oЯрмарка на вулиці Ревуцького –

найбільша за кількістю торгівельних 

місць та найпопулярніша у столиці!



Кінотеатри мережі «Київкомунфільм»

«Факел» та «Промінь»

Мережа комерційних 

торгівельних центрів



Житловий фонд 

1014 будинків

544 будинки комунальної

форми власності;

216 ОСББ, 57 ЖБК;

144 інвестиційні будинки;

41 відомчий гуртожиток;

37 відомчих житлових

будинків



1
метрів у висоту

Житловий комплекс «Корона» — хмарочос на 530 квартир. 

Це найвища споруда лівобережної частини

всієї України

2 8



На території Дарницького району знаходяться

залізнична станція «Дарниця» 

та

7 станцій Київського
метрополітену (Славутич, Осокорки,

Позняки,Харківська, Вирлиця, Бориспільська та Червоний хутір) 



Дарниця — позакласна двосистемна сортувальна залізнична

станція в Дарницькому районі міста Києва, термінал

приміського сполучення та залізничний вокзал



Дарницький

міст

залізничний міст через річку

Дніпро у Києві. Перший міст

на цьому місці було збудовано

протягом 1868—1870 років за 

проектом А. Струве



Вантовий міст через річку 

Дніпро. Найвищий міст 

Києва (135 метрів).

Будівництво було 

започатковано у 1983 році, 

рух поїздів 

метро розпочався 

1992 року

Південний міст



Для відпочинку в нас є 

20 парків та 120 скверів



68 

водойм



Понад 100

культових 

споруд різних 

конфесій



Вільний час проводимо 

з креативом та користю!

Палац культури «Дарниця»



Читаємо на свіжому повітрі 

усією сім’єю!

«Бібліотека 

просто неба» 

в парках 

«Партизансь

ка слава» та 

«Позняки»



Стріт-арт 

Дарниці: 

мурали і 

урбаністичне 

мистецтво



Більше 40 

витворів 

мистецтва під 

відкритим 

небом



Дарниця – спортивна!



Пишаємося
оновленою 

системою закладів 

охорони 

здоров’я району  

Адаптуємо 

медичну галузь 

під виклики 

сучасності!

Оновлюємо медичне обладнання



З турботою про людей 

похилого віку та людей

з особливими потребами

«Жити на пенсії - це 

мистецтво, якому треба 

вчитися» 237
осіб отримали продуктові 
набори до Міжнародного 
дня людей з інвалідністю

150
осіб отримали продуктові 
набори до Дня Святого 
Миколая

200
підопічних щоквартально 
забезпечуються 
продуктовими наборами  



35 дарничан віддали своє життя за незалежність і 

суверенність України



Діти, позбавлені батьківського піклування знайшли 

свої сім’ї

3 дитячі будинки

22 дітей-сиріт

6 прийомних сімей

5дітей на піклуванні



V I S I O N A R Y   

На базі БФ «Асперн» діють цікаві програми:

1. Піклуємося про кожну дитину, забезпечуємо 

умови для реалізації права дитини на сім'ю, 

здоров'я, гідний рівень життя, якісну освіту, 

цікаве дозвілля та всебічний розвиток;

2. Допомагаємо мамам і татам долати 

труднощі, щоб діти могли зростати в повних, 

щасливих і благополучних сім'ях;

3. Підтримуємо і наставляємо молодих 

людей на шляху до самостійного життя;

4. Розвиваємо інноваційні методики захисту 

материнства і дитинства

Коли радіють діти – радіє весь світ!



Центр надання 

адміністративних послуг –

найкращий у столиці!

- видача посвідчення водія; 

-реєстрація/перереєстрація 

транспортних засобів;

- реєстрація новонародженої 

дитини;

- оформлення соціальної 

допомоги при народженні 

дитини та безліч інших послуг



ГРОМАДСЬКИЙ 

БЮДЖЕТ 2019

«Облаштування

спортивного 

майданчика по вул. 

Драгоманова, 5»

«Навчальна зона 

на свіжому повітрі 

у школі № 309»

Фітнес-парк «Озеро 

Лебедине»

«Громадський 

бюджет діти у 

школі № 289 

(EVORANK)»



facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

darn.kyivcity.gov.ua

Всі новини 

Дарницького району 

доступні на Вашому 

смартфоні

Будьте разом

з нами 

24/7



Громадськість чуємо та 

співпрацюємо!



Дарниці 

85 років!



Дарницька громада – найактивніша в місті Києві!

Вдячні за вашу ініціативність, небайдужість, громадянську позицію 

та активну участь у вирішенні нагальних питань життєдіяльності 

району


