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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 

Голова  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  
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 Престол, 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 місцину. Пізніше він став відомий як Святослав Хоробрий 

(Завойовник). 

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. 

Ці версії носять легендарний характер. 

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.  

 

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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 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. 

 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.  

 

Харківський масив забудований 9-28-поверховими будинками. 

Найбільша автомагістраль — проспект Миколи Бажана. На самому початку 

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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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своєї забудови (середина 1980-х — початок 1990-х років) Харківський масив 

розвивався як розширення Дарниці. 
 

 
 

 Осокорки́ - історична місцевість на лівому березі Дніпра біля Південного 

мосту у Києві, що сформувалася на основі села Осокорки. Осокорки дали назву 

однойменному житловому масиву, збудованому поруч з історичною територією 

села Осокорки. Житловий масив Осокорки є наймолодшим масивом Києва — 

його будівництво почалося у 1993 році на осушених заболочених землях, 

навколо села Осокорки. 

Вперше село Осокорки згадане в документах 1070 року, коли київський 

князь Всеволод Ярославич подарував село Осокорки разом з перевозом через 

Дніпро Видубицькому монастирю. Назва походить від осокорів, гаї яких здавна 

росли поблизу тутешніх озер. 
 

 
 

Позняки́ — житловий масив у Києві, історична місцевість, 

колишнє козацьке село на лівому березі Дніпра. Розташований між Дніпром, 

залізницею, вул. Ревуцького і проспектом М. Бажана. Межує із житловими 

масивами Харківський та Осокорки. 

Житловий масив Позняки будується з 1989 року. Станція 

метрополітену «Позняки» відкрита в 1994 році. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1070
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
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%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
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Село́ Шевче́нка (Черво́не, ху́тір Шевче́нка) — історична місцевість 

у Києві, названа на честь Тараса Шевченка. Вулиця Урожайна найкоротша 

вулиця лише з одним будинком, який був найбільшим у селі, коли тут 

знаходився хутір Шевченка.  

 

 
 

 

Нова́ Да́рниця  — історична місцевість, що розташована між Харківським 

шосе, залізницею і парком Партизанської Слави. 

Нова Дарниця на момент початку війни, у 1941 році, залишалася 

здебільшого районом із дачною 1-поверховою дерев’яною забудовою, посеред 

якої подекуди височіли громадські будівлі (школи, дитячі садки). Одним із 

наймонументальніших будинків був Будинок пропаганди і агітації. Будівля 

постраждала у 1943 році, була відбудована на початку 1960-х рр. для ресторану 

“Маяк” – першого подібного закладу на Лівобережжі міста. Існував проект 

реконструкції споруди під молодіжне кафе архітектора С.Миргородського. У 

1978 р. ресторан закрито і через два роки будівлю реконструйовано для 

Дарницького РАГСу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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Рембаза. Забудова та розвиток місцевості розпочався у повоєнний час, 

особливо у 1950-ті роки. Тоді ж, 1957 року, головною вулицею — 

Бориспільською — було прокладено трамвайну лінію. 

Назва місцевості походить від розташованих у тому районі військових 

ремонтних підприємств. 

 

 
 

Німецький квартал збудовано силами німецьких військовополонених. 

Двох поверхові будиночки виросли вздовж вулиць Ялтинської, 

Новодарницької, Юрія Пасхаліна. 
 

 
 

Бо́ртничі — колишнє селище. Згадується в 1508 році як бортна земля, яку 

її власник Салтан Альбертович продавав Микільському монастирю. Назва 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1957
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1508
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походить від давньослов'янського слова «борть» — дуплисте дерево, в якому 

гніздилися бджоли (звідси — бортник, давня назва пасічників). 

До  1988 року  Бо́ртничі входили до кладу  Бориспільського 

району Київської області у статусі селища міського типу. 
 

 
 

Черво́ний хутір виник в середині 19-го сторіччя під назвою Червоний 

Млинок, сучасна назва від казарм військової частини, збудованої з червоної 

цегли (цих казарм вже не існує). Далі поселення розвивалося як виселок із села 

Осокорки та не значилося як офіційне поселення. 

Початок інтенсивної забудови Червоного хутора припадає на 1930-ті 

роки. Майже вся забудова — малоповерхова, приватна, частково — промислові 

підприємства. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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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.  
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У Дарницькому районі на 1 червня 2020 року чисельність населення 

становить 347 611 осіб.  

Промисловий комплекс району представлений 107 підприємствами, які 

розподілені за видами економічної діяльності на 10 сфер. За статистичними 

даними за січень-травень 2020 року обсяги реалізованої продукції 

промисловими     підприємствами     Дарницького   району    склали    близько    

3 228,4 млн грн, що становить 3,1% від обсягу реалізації промислової продукції 

в цілому по місту Києву.  

Питома вага реалізованої продукції двох потужних стабільно працюючих 

підприємств з виробництва продуктів фармацевтичних: ПрАТ «Фармацевтична  

фірма  «Дарниця» та  ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар»,  в загально 

районних обсягах реалізації становить близько 50,0%. 

 

 
 

Обсяги реалізованої високотехнологічної  промислової продукції (це 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів, хімічної продукції, 

виробництво машин, устаткування, електронної продукції,  виготовлення виробів з 

деревини та поліграфічна діяльність, виробництво  гумових і  пластмасових виробів) 

склали близько  2200,0 млн грн, або  68,0%  загально районного обсягу реалізованої 

промислової продукції. 

За останніми статистичними даними в січні-травні 2020 року 21 

промисловим підприємством Дарницького району реалізовано продукції за межі 

України на суму 349,7 млн. грн., що становить 10,8 %  від  загально  районних 

обсягів реалізації промислової продукції. Питома вага найбільших експортерів 

Дарницького району: ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, ПрАТ «По  

виробництву  інсулінів «Індар»,  в  загально  районних  обсягах   експорту    

промислової продукції становить близько 60,0%.  

В січні-лютому 2020 року ДП «Київський бронетанковий завод» 

відправив ЗСУ більше 30 одиниць відремонтованих танків Т-72 з покращеними 

тактико-технічними характеристиками. Після капітального ремонту 
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доопрацьовано оптику, стабілізаційну систему гармати, покращені загальні 

ходові характеристики техніки. 

 
 

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 січня-червня 2020 року в ЦНАП було оформлено 30 279 

адміністративних послуг, надано 17 000 електронних он-лайн консультацій.  
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Станом на 01.07.2020 житловий фонд Дарницького району налічує 1017 

житлових будинків.  

На обслуговуванні Комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлових будинків Дарницького району міста Києва» 

знаходиться 542 будинки (в тому числі 9 гуртожитків).  

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

на самообслуговуванні - 76 будинків.  

 

 
 

У 221 об’єднанні співвласників багатоквартирних будинків налічується 

237 будинків, з них на самообслуговуванні – 185 будинки.  

На обслуговуванні приватних підприємств знаходиться 145 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:  

- 721 заклад непродовольчої мережі; 

- 627 підприємств побуту; 

- 375 закладів продовольчої мережі; 

- 322 заклади ресторанного господарства; 

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

- 7 підприємств ринкової мережі. 
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 За 2020 рік у Дарницькому районі відкрито 30 нових підприємств 

споживчого ринку загальною площею 5 791,0 кв. м, а саме: 

- 17 підприємств побуту площею - 440,0 кв. м; 

- 6 закладів ресторанного господарства площею – 1 386,0 кв. м; 

- 5 продовольчих магазинів загальною площею -  3 485,0 кв. м; 

- 2 заклади непродовольчої мережі - 480,0 кв. м. 

На 01.07.2020 в Дарницькому районі зареєстровано 82730 суб’єктів 

господарювання, що становить 103,5% 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». 

У Дарницькому районі функціонує розгалужена мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів, що має задовольнити потреби мешканців району в 

освітніх послугах – це 129 закладів освіти усіх типів і форм власності, з них: 56 

закладів загальної середньої освіти (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 ); 68 закладів дошкільної освіти; 1 школа-дитячий садок та 1 

навчально-виховний комплекс; 23 приватних навчальних закладів, 6 закладів 

позашкільної освіти комунальної форми власності. 

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

Кількість функціонуючих закладів освіти комунальної форми власності 

становить 106, зокрема: 58 закладів дошкільної освіти, 1 школа-дитячий садок,      

41 заклад загальної середньої освіти, 6 закладів позашкільної освіти. В них 

здобувають: дошкільну освіту – 16503 дитини, загальну середню освіту – 44996 

учнів, позашкільну освіту – 9731 дитина. 
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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. 

 

Найбільша за кількістю учнів школа в Україні знаходиться в 

Дарницькому районі! 

Спеціалізована загальноосвітня школа № 329 «Логос» ім’я Георгія 

Гонгадзе, відкрита за рішенням Розпорядженням Київської міської держаної 

адміністрації № 1262 від 24 вересня 2007 року. 
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Школа розрахована на 1080 учнів, де в 62-х класах навчаються 2300 

учнів. 

 

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. 
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Команда «Дарницькі тигри» Київської бейсбольної та софтбольної школи 

багаторазові чемпіони України з бейсболу, представляє Україну на 

Міжнародному  турнірі з бейсболу. 

 Понад 100 дітей займаються бейсболом, з них кожна четверта дівчина! 

У клубі, який входить до складу дитячої юнацької спортивної школи 

«Дарниця» з 2014 року, існує цілих 14 команд, де грають діти від 6 до 18 років.  

Більш того, за ініціативи батьків дітей створені дві команди для дорослих, які 

також активно беруть участь у всіляких змаганнях, активно та цікаво проводять 

свій час. 
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Житловий комплекс «Корона» - хмарочос на 530 квартир, 128 метрів 

у висоту. Це найвища споруда лівобережної частини всієї України. На самій 

вершині будинку закріплений маяк, схожий на корону. Споруда складається з 4 

секцій: одна 37-поверхова і три 24-поверхові. Хмарочос має свій вертолітний 

майданчик та 5-рівневий підземний паркінг. 
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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». 

  
 

Територія 

 

 

 

 

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 94,23 

- сквери га 51,87 

- квітники га 1,56 

- захисні зони  га 657 

- газони га 594 

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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Населення району 

 

За даними Головного управління статистики у м. Києві 

 

Чисельність наявного населення 

(станом на 01.03.2020) 

осіб 

(% від населення 

міста) 

347 427 

 

11,7 % 

Кількість народжених 

(січень-лютий 2020) 

осіб 

(% від показника 

по  місту) 

645 

 

12,2% 

Кількість померлих 

(січень-лютий 2020) 

осіб 

(% від показника 

по місту) 

573 

 

10,3% 

Природний приріст, скорочення 

(станом на 01.03.2020) 
осіб 72 

 

Житло  

 

Житловий фонд:  

всього (станом на 01.07.2020) 

буд. 

тис. кв. м 

1017 

13 395,378 

у тому числі:   

- житлові будинки комунальної 

власності 

буд. 

тис. кв. м 

542 

4 902,7984 

- житлово-будівельні 

кооперативи 

буд. 

тис. кв. м 

57 

1 036,3 

- об’єднання співвласників 

квартир 

буд. 

тис. кв. м 

221 

3 575,426 

- інвестиційні 

 

буд. 

тис. кв. м. 

144 

3 554,526 

- відомчі житлові будинки 
буд. 

тис. кв. м 

37 

205,316 

- гуртожитки 
буд. 

тис. кв. м 

41 

121,011 

         з них:   

комунальної власності 

буд. 

тис. кв. м 

9 

33,177 

 

Промисловість 

 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції підприємствами району за 

2020 рік 

млн  грн 3 228,4 

Питома вага в обсязі виробництва  

по м. Києву за січень-травень 2020 року  
% 3,1 

 

Галузева структура промисловості  

по видах економічної діяльності 

Кількість 

підприємств 

Питома вага, 

% 
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Промисловість району, всього: 

у  тому числі: 
107 100,0 

   Продукти харчування та напої  7 4,1 

   Продукти хімічні та фармацевтичні 9 53,8 

   Продукти гумові та пластмасові 2 0,5 

   Металургійне виробництво продуктів, 

виробництво готових металевих виробів 
20 15,0 

   Машинобудування, крім устаткування 

та      ремонту машин 
22 14,0 

   Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
14 3,3 

   Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

12 0,8 

   Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри 
11 6,4 

   Водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами 
10 2,2 

 

Підприємництво 

 

Кількість суб’єктів господарювання  

(станом на 01.07.2020) 
од. 82730 

у тому числі:   

- юридичні особи од. 27175 

- фізичні особи - підприємці од. 55555 

 

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 
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 Торгівля,  побут 

 

Продовольчі  магазини од. 375 

Непродовольчі магазини од. 721 

Підприємства ресторанного господарства од. 322 

Ринки од. 7 

ОРТ із продажу хліба та хлібобу3лочних 

виробів соціальних сортів 
од. 21 

Підприємства побутового 

обслуговування 
од. 627 

  

 Охорона здоров’я 

  

Кількість медичних районних закладів од. 7 

з них: од.  

      Центр первинної медико-санітарної 

допомоги 
од. 4 

      Консультативно-діагностичні 

центри: 
од.  

      - 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. 129 

у тому числі:   

Школи: од. 41 

- середні загальноосвітні школи од. 9 

- спеціалізовані школи од. 12 

- ліцеї од. 3 

- гімназії од. 11 

- початкові школи од.  4 
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- спеціальні школи  од. 2 

Дошкільні дитячі заклади од.  58 

Школа - дитячий садочок од.  1 

Позашкільні навчальні заклади од.  6 

Приватні заклади освіти од. 22 

Навчально-виховний комплекс од. 1 

 

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 

 

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. 
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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,  

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 

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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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 спілки 

письменників України, лауреат літературних премій 

видавництва «Смолоскип» та «Гранослов» 

Поетеса, драматург, прозаїк, 

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 Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Графік  

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 
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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 

Диба Алла Георгієвна – член Національної спілки 

письменників України 

Поетеса, прозаїк, критик, 

публіцист 

Досенко Євген Іванович – Заслужений діяч мистецтв 

України  

Викладач Дитячої школи 

мистецтв  №9 

Дюговська Галина Володимирівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Митець в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

Железняк Олена Львівна – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Графік  

Жмурко Марина Олександрівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Графік  

Забазнова Галина Опанасівна – член Національної 

спілки письменників України  

 

Письменниця 

Заболоцька Наталія – Заслужена артистка України   Солістка ансамблю збройний сил 

України 

Загайкевич Алла Володимирівна – учасниця багатьох Композитор. Автор симфонічної 
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міжнародних фестивалів сучасної музики, 

нагороджена Національною премією України ім. 

Олександра Довженка 

та камерної музики, камерної 

опери, електроакустичних і 

мультимедійних творів, музики 

до кінофільмів  

Заїкіна Світлана Борисівна – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі живопису, 

графіки, сценографії 

Землякова Тетяна Анатоліївна – член Національної 

спілки письменників України 

Поетеса  

Кавун Віктор Миколайович – Заслужений артист 

України 

Співак 

 

Кирпа Віктор Іванович – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі графічного 

дизайну 

Кирюшина Світлана Павлівна – член Спілки 

театральних діячів України 

Керівник театрального гуртка 

Клименко Раїса Костянтинівна – кандидат фізико-

математичних наук 

Голова клубу «Дарницькі 

берегині». 

Клюшкіна Лариса Геннадієвна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Живописець  

Колечко Сергій Євгенович – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі живопису, 

декоративно-прикладного 

мистецтва (емаль) 

Колечко Тетяна Миколаївна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі живопису, 

декоративно-прикладного 

мистецтва (емаль) 

Коломієць Наталія Миколаївна – член Національної 

спілки письменників України, лауреат літературної 

премії «Благовіст» 

Драматург  

Компонець Микола Іванович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України, 

Заслужений діяч мистецтв України, професор 

Графік  

Кононенко Микола Іванович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України, 

лауреат премії в галузі образотворчого мистецтва 

«Київ» ім. С. Шишка 

Живописець  

Коробко В’ячеслав Іванович  Художній керівник та голова 

диригентів муніципального 

духового оркестру міста Києва 

Корчинський Василь Леонтійович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України  

Графік  

Кривенько Володимир Михайлович –  член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Живописець 

Кротюк Оксана Петрівна – член Національної спілки 

письменників України, член Національної спілки 

журналістів України, лауреат літературної премії ім. 

Наталі Забіли 

Дитяча письменниця 

 

 

 

Кручик Ігор Петрович – член Національної спілки 

письменників України 

Поет, перекладач, критик 

Кузнєцова Ніна Іванівна – Заслужений працівник 

культури України 

Вчитель, директор ПК «Дарниця» 

Куца-Чапенко Олена Степанівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Митець в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

Кучеров Олександр Олександрович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Мистецтвознавець  
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Кучеря Наталія Олександрівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України, 

лауреат премії ім. Д. Лідера 

Митець в галузі театрального 

мистецва 

Ладик Людмила Дмитрівна 

 

Співачка 

Лампека Микола Геронтійович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України  

 Митець в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

(кераміка), скульптор, дизайнер 

Лиманова Рита Письменниця 

Литвинець  Михайло Іванович – член Національної 

спілки письменників України, лауреат літературної 

премії імені Максима Рильського 

Поет, перекладач, 

літературознавець 

Лишега Олег Богданович – член Національної спілки 

письменників України, лауреат премії «ЛітАкцент 

року — 2012» в номінації «Художня література»  

Поет, драматург, перекладач 

Луговик Микола Миколайович – член Національної 

спілки письменників України 

Поет 

Лучканина (Страшенко) Ольга Іванівна ‒ член 

Національної спілки письменників України, лауреат 

премії ім. В.Симоненка 

Поетеса, драматург, перекладач, 

бібліотекар 

Лучканин Сергій Мирославович ‒ доктор філологічних 

наук, доцент, член Національної спілки письменників 

України  

Перекладач-філолог, 

літературознавець 

Максименко Аліна Анатоліївна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Живописець  

Мамакін Юрій Анатолійович – член Національної 

спілки письменників України 

Письменник  

Маркосян Лев Галустович – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Живописець  

Матвієнко Юрій  Артист Київського академічного 

обласного музичного театру                          

ім. П.К.Саксаганського 

Матушек Олена Франківна – член Національної спілки 

письменників України, лауреат літературної премії ім. 

М. Островського, ім. Андрія Малишка, премії 

Міжнародного благодійного фонду Святої Марії, 

премії фонду "Духовна спадщина" 

Поетеса  

Миколайчук Олег Вікторович – член Національної 

спілки письменників України 

Драматург  

Міщенко (Олесь Воля) Олександр Володимирович) – 

член Національної спілки письменників України, 

лауреат премії ім.О.Гончара, ім. Г. Сковороди 

Письменник, журналіст  

Мойсеєнко Віталій Миколайович   ‒ полковник міліції 

у відставці 

Художник  

Морозенко Марія Миколаївна – 

член Національної спілки письменників України, 

голова Творчого об'єднання дитячих письменників 

Національної спілки письменників України, лауреат  

Премії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки 

за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 

 Письменниця  

Мрижук Павло – Заслужений артист України Співак 

Муляр Марина Леонідівна – член Національної спілки 

письменників України 

Поетеса, прозаїк  
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Назаренко Мая Олексіївна – Заслужений працівник 

культури 

Бібліотекар 

Неволов Василь Васильович – член Національної 

спілки письменників України 

Драматург  

Неграй Василь Олексійович - Заслужений працівник 

культури України 

Керівник ансамблю пісні і танцю 

України Державної прикордонної 

служби України  

Нечитайло Володимир Степанович – член 

Національної хореографічної спілки України  

Хореограф, викладач Дитячої 

школи мистецтв№9 

Нікулін Георгій Владленович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі скульптори, 

інтер’єру приміщень 

Оксаметна Людмила Вікторівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

(художній текстиль) 

Олексієнко Наталія Георгіївна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Графік  

Омельчук Катерина Володимирівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер станкового і 

монументального мистецтва  

Онищенко Володимир Анатолійович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

(кераміка) 

Онищенко Надія Володимирівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Графік  

Осадча Олена Анатоліївна – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Живописець  

Осмоловська Олена Анатоліївна – доцент, кандидат 

історичних наук, організаторка та координаторка 

соціально-гуманітарних, культурно-просвітницьких 

проектів, переможниця конкурсу сценаріїв та 

сценарних ідей «СВОЄ КІНО» проекту "Дивись 

українське - твори своє майбутнє!" 

Поетеса, авторка дитячих 

книжок, видавець інклюзивної 

літератури 

Павленко Сергій Володимирович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі книжкової 

графіки, анімації, реклами 

Парфус Оксана Павлівна – член Національної Спілки 

майстрів народного мистецтва України, голова 

Громадської організації «Спілка митців «Одолень» 

Майстриня;  образотворче та 

декоративно-прикладне 

мистецтво 

Пишнюк Тетяна Володимирівна – член Національної 

спілки письменників України 

 

Поет 

Пікуш Наталія Григорівна – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

(художній текстиль) 

Поляков Сергій Вікторович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Живописець  

Полякова-Сергєєва Галина Валеріївна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі живопису, 

графіки 

Пономаренко Сергій Анатолійович – дипломант 

книжної ярмарки «Світ книги-2002» у номінації 

«Книга року: інтелектуальний детектив» за роман 

«Психостриптиз»,  відзнака "Золотий письменник 

України" у міждународному літературному конкурсі 

"Коронація слова" 2016 р  

Письменник, автор романів, 

повістей та оповідань у жанрі 

«містичного детективу» 

Правдохін Вадим Валерійович – член Київської Живописець 
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організації Національної  спілки художників України 

Правдохіна Юлія Валентинівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Графік  

Приймак Павло Іванович – Заслужений артист України Соліст Національної опери 

України 

Приймак Петро Іванович – Заслужений артист України Соліст Національної опери 

України 

Протчева Тетяна Іванівна – учасниця всесвітніх 

виставок «Експо», вишивка на шкаралупі, 

зареєстрована у Книзі рекордів України, мапа з 

орнаментами різних регіонів – в Національному 

реєстрі рекордів України,  відкрила Міжнародний 

музей вишивки  

Майстриня художньої вишивки 

Пустовійт Георгій Гаврилович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Скульптор  

Реут Тетяна Олександрівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі декоративно-

прикладного мистецтва 

(художній текстиль) 

Рогозина Тамара Борисівна  – учасниця  арт проекту в 

Нью-Йорку  

Художниця, викладач малюнку 

та живопису в Арт-студії J.D 

Рунчек Володимир Петрович – член Національної 

спілки композиторів України 

Професор, композитор, диригент, 

баяніст.  

Саймоленко Олександр  Артист Київського академічного 

обласного музичного театру ім. 

П.К.Саксаганського 

Семесюк Іван Леонідович – член Київської організації 

Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі скульптури, 

живопису, графіки, декоративно-

прикладного мистецтва 

Семесюк Марина Вадимівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер декоративно-

прикладного мистецтва 

 

Сидоренко Сергій Гаврилович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Скульптор  

Скалій Раїса Дмитрівна – член Національної спілки 

письменників України 

Публіцист, мистецтвознавець 

Скорик Мирослав Михайлович — Герой України, 

народний артист України, лауреат премії ім. Т. Г. 

Шевченка, кандидат мистецтвознавства, член 

Національної спілки композиторів України  

Композитор, музикознавець 

Списаренко Борис Дмитрович – член Національної 

спілки письменників України 

Поет 

Статілат Микола Іванович – член Київської організації 

Національної  спілки художників України, Заслужений 

художник України 

Графік  

Стращенко Катерина – Заслужена артистка України  Солістка Національної опери 

України ім. Т.Г. Шевченка 

Сухін Володимир Вікторович – Заслужений артист 

України   

Соліст ансамблю «Man Sound» 

Тарасов Валентин Миколайович – член Національної 

спілки письменників України 

Прозаїк, драматург, актор, 

телережисер 

Татарський Василь Ярославович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Скульптор  

Тихомиров Анатолій Юрійович  ‒ Заслужений артист Актор, письменник,   
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України  Головний режисер Київського 

муніципального театру 

Тихонов Микола Володимирович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Скульптор  

Тишковець Олег Костянтинович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Графік  

Ткаченко Анатолій Олександрович – член 

Національної спілки письменників України, доктор 

філософії, професор 

Письменник, критик 

Ткаченко Всеволод Іванович – член Національної 

спілки письменників України, лауреат Міжнародної 

французько-української премії ім.М.Зерова 

Поет, прозаїк, перекладач 

Томчук Олександр  Соліст оркестру Національного 

заслуженого академічного 

українського народного хору 

України імені Г. Г. Верьовки                                                                                                                                                                                                    

Тоцький Леонід Григорович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Митець в галузі монументально-

декоративного мистецтва 

Філіпов Михайло Михайлович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Митець в галузі живопису, 

графіки 

Фольварочний Василь Іванович – член Національної 

спілки письменників України, Заслужений діяч 

мистецтв України 

Поет, драматург, прозаїк  

Харченко Володимир Іванович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України, 

Заслужений художник України 

Графік  

Харченко Ксенія Віталіївна – член Національної спілки 

письменників України 

Прозаїк  

Холдій Микола  ‒ Заслужений артист України Перший тенор хору 

Національного академічного 

театру опери та балету України 

ім. Т. Г. Шевченка 

Ціпко Валентин Ілліч – член Національної спілки 

письменників України 

Перекладач  

Черепков Володимир Федорович – член  Національної 

спілки письменників України, лауреат міжнародних 

літературно-художніх премиій імені Григорія 

Сковороди та імені Костянтина Симонова, 

літературної премії імені Леоніда Вишеславського. 

Почесний громадянин міста Артемівськ 

Поет, український політик  

Черниченко-Лампека Наталія Іванівна – член Київської 

організації Національної  спілки художників України 

Майстер в галузі  декоративно-

прикладного мистецтва 

(кераміка, декоративний розпис) 

Черниш Іван Святославович – член Київської 

організації Національної  спілки художників України, 

Заслужений художник України 

Живописець  

Черниш Таміла Федорівна – член Національної  спілки 

художників України 

Майстер в галузі станкової, 

графіки, політичного плакату, 

живопису 

Чернілевський Станіслав Болеславович – член  

Національної спілки письменників України 

 

 

Поет, кіносценарист 
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Чеченя Костянтин Анатолійович – Заслужений діяч 

мистецтв України, кандидат мистецтвознавства 

України, голова Асоціації гітаристів НВМС 

Музикант, викладач Дитячої 

музичною школи № 21 

Чілачава Рауль Шалвович – Заслужений діяч мистецтв 

України, доктор філологічних наук, професор, лауреат 

премій: ім.В.Винниченка, ім.М.Рильського, комсомолу 

Грузії 

Журналіст, поет, перекладач, 

публіцист, літературознавець   

грузинського походження, 

український дипломат 

Чубинський Анатолій Федорович – член Національної 

спілки письменників України,  

лауреат конкурсу «Ділова людина 2008 року» за 

версією журналу «Ділове життя» (за вагомий вклад в 

розвиток економіки України),   лауреат XVI 

Загальнонаціональної програми «Людина року 2011» в 

номінації «Лідер страхового ринку року» 

Гуморист  

Шевченко Михайло Васильович – член  Національної 

спілки письменників України, Заслужений діяч 

мистецтв України,  лауреат премій: ім. Петра 

Артеменка, ім. Павла Усенка, ім. Володимира Сосюри, 

ім. Івана Нечуя-Левицького, ім. Миколи Островського, 

Міжнародної премії ім. Григорія Сковороди 

Поет  

Шкляр Василь Миколайович – лауреат Народної 

Шевченківської премії (Залізний Мамай) (літературно-

мистецька премія України), визнаний лауреатом 

Шевченківської премії 2011 року, засновник 

Міжнародної благодійної організації «Фонд Василя 

Шкляра «Холодноярська республіка»     

Письменник, політичний діяч 

Шовкошитний     Володимир Федорович ‒  доктор 

філософії в галузі політології, народний депутат 

України І скликання, ліквідатор наслідків аварії на 

ЧАЕС, президент Міжнародної організації «Союз 

Чорнобиль» (1990–2003), один із засновників 

Української екологічної асоціації «Зелений світ», 

заступник Голови Національної спілки письменників 

України, лауреат багатьох літературних премій 

Поет, прозаїк, публіцист, 

громадський, політичний та 

державний діяч 

Яремчук Дмитро Назарійович  ‒ Заслужений артист 

України, Народний артист України 

Естрадний  співак (тенор) 

Назарій Яремчук (молодший) 

Яремчук Назарій Назарійович – Заслужений артист 

України, Народний артист України      

Співак, композитор, музикант, 

автор-виконавець 

 


