
       

07.01.2017 Різдвяний вечір 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

вул. О.Кошиця,8, 

Соціальний 

гуртожиток 

Харківське шосе,121, 

Центр матері та 

дитини вул. 

Декабристів,9 

11.01.2017 Майстер-клас «Зимові розваги» ЦДЮТ 

вул. Здолбунівська, 

7-б 

12.01.2017 

12:00 

  

  

«Ой, радуйся, Земле, син Божий 

народився» 

Вечір колядок 

Культурно-

мистецький центр 

вул. Ревуцького,6 

13.01.2017 Святкування Маланки та Василя 

«Добрий вечір, щедрий вечір» 

Клуб «Вирлиця» 

вул. Бажана,3а 

13.01.2017 

17:00 

Театралізоване свято «Вечір 

колядок та щедрівок». 

  

Клуб «Еллада» 

вул. Поліська,12 

13.01.2017 

18:00 

Новорічна казка «Снігова 

королева» 

Палац культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова, 18 

14.01.2017 «Родинна вітальня» 

  

Свято для вихованців клубу 

Клуби 

«Гермес»,«Веселка» 

вул. Ахматової,2а 

15.01.2017 

17:00 

«Святий вечір, добрий вечір». 

Фольклорне свято 

Дитяча школа 

мистецтв № 9 

вул. Є. Харченка,47 

Протягом 

грудня 2016 

року 

Шкільний конкурс серед учнів 

художнього відділення на кращу 

новорічну маску. 

ДШМ №9, 

вул. Євгена 

Харченко, 47 

 
  
 
Інформаційне видання створене в рамках  проекту 

«Сприяння інтеграції родин, дітей і підлітків з числа 

ВПО як запорука здоров’я приймаючої громади»  

за матеріалами Київської міської державної адміністрації  

та завдяки фінансової підтримки Європейського Союзу в 

рамках проекту «Нова оселя: інтеграція та 

психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених 

дітей у м. Києві та Одеській області»  
 

Більше інформації про проект та можливості участі у 

ньому: 

 

+38 044 263-63-60 

+38 050 358 63 93 

knatalija@i.ua 

http://itcpi.org/ 
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Дата та час  Назва заходу/ 

Форма проведення 

Місце, адреса 

З 09.12 до 

22.12.2016 

15:00-17:00 

Майстер – класи з 

виготовлення листівок та 

подарунків  до Дня Святого 

Миколая та  ялинкових прикрас  до 

Нового року. 

Клуби за місцем 

проживання 

12.12.2016 - 

22.01.2017 

«Зимова казка» 

Виставка творчих робіт вихованців 

декоративно-прикладного відділу 

Дитячо-юнацький 

центр  

вул. Заслонова, 14 

12.12.2016 - 

22.01.2017 

«Новорічний настрій» 

Виставка – конкурс новорічних 

прикрас та різдвяних композицій 

серед вихованців 

Дитячо-юнацький 

центр  

вул. Заслонова, 14 

15.12.2016 - 

28.12.2016 

«З Новим роком!» 

Святкові ранки, вогники, вечори 

відпочинку, карнавали 

Заклади освіти  

(за окремим 

графіком) 

16.12.2016 - 

14.01.2017 

«Збережи ялинку» 

Районна виставка дитячих творчих 

робіт 

Центр ТТМ  

вул. Ю.Пасхаліна, 15 

22.12.2016- 

29.12.2016 

Новорічні ранки в колективах 

художньої самодіяльності 

Палацу культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова,18 

24.12.2016 

17:00 

Новорічний концерт студії 

східного танцю «Habibi body+» 

Палацу культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова,18 

24.12.2016 «Країна снігових королев» 

Заняття групи вихідного дня 

«Англійська з Алісою» - коктейль - 

вечірка 

Бібліотека №117 

просп. Бажана,  

32-а 

24.12.2016 

12:00 

«Зустрічаємо Новий рік!» 

 

Святковий захід для молоді з 

обмеженими можливостями для 

членів клубу «Гармонія». 

Культурно-

мистецький центр 

вул. Ревуцького,6 

24.12.2016 

10:00 

«Чарівна ялинка» 

Зустріч з Дідом Морозом 

Дитяча школа 

мистецтв № 4 

вул. Ахматової, 5 

24.12.2016 

16:00 

«Різдвяні мрії» (в клубах) 

«Дружба»«Гермес», «Веселка» 

Свято для вихованців клубу 

Клуб «Гермес» 

вул. Ахматової,2а 

24.12.2016 

15:00 

«Новорі-чний калейдо-скоп» 

Святково-розважальна програма 

для старшокласників 

Клуб «Екватор» 

вул. Волго – 

Донська,74 

24.12.2016 

11:00 

«Пригоди Крижинки та Льодика» 

театралізовано-ігрова програма для 

вихованців та мешканців району 

Дитячо-юнацький 

центр  

вул. Заслонова, 14 

25.12.2016 «Новорічні пригоди!» 

Святкова ігрова програма. 

Благодійна акція. 

Благодійний фонд 

«Світло» 

вул. Драгоманова, 20 

25.12.2016 «Зимова казка» 

Свято для вихованців клубу 

Клуб «Гном» 

вул. Ю. Пасхаліна,12 

25.12.2016 

17:00 

Новорічний концерт студії гри на 

фортепіано 

Палацу культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова,18 

26.12.2016 «В майстерні Святого Миколая» 

Майстер класи для дітей з 

функціональними обмеженнями 

вул. Кошиця, 8 

26.12.2016 «Новий Рік, Новий Рік! Ти з яких 

прийшов доріг?» 

Новорічна подорож 

Бібліотека №156 

просп. Бажана,7-є 

26.12.2016 

18:30 

Новорічний концерт зразкового 

ансамблю бального та сучасного 

танцю «Темп» 

Палацу культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова,18 

26.12.2016 

18:00 

«Казка в Новорічну ніч на новий 

лад» 

Новорічний вечір розваг та 

відпочинку 

Клуб «Дарничанин» 

вул.Санаторна,12 

26.12.2016 

17:00 

Новорічний вогник для членів 

клубу «Підліток і закон» 

Культурно-

мистецький центр 

вул. Ревуцького,6 

26.12.2016 

10:00,12:00 

15:00 

Театралізована ігрова програма 

«Новорічна чудасія». 

  

Центр ТТМ  

вул. Ю.Пасхаліна, 15 

26.12.2016 Виставка творчих робіт «Різдвяний 

вернісаж» 

ЦДЮТ 

вул. Здолбунівська, 

7-б 

26.12.2016 

28.12.2016 

Новорічні вечори Територіальний 

центр 

вул. Вербицького, 9і 

27.12.2016 

17:00 

«Новорічна казка» 

Театралізована постанова 

Клуб «Еллада» 

вул. Поліська,12 

 

7.12.2016 «Ой, прийшли у гості три святі 

празники» 

Зимове свято 

Бібліотека №160 

просп. Григоренко 

22/20 

27.12.2016 

18:30 

«Новий рік несе нам свято» 

Новорічний концерт 

Палацу культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова,18 

27.12.2016 Новорічні свята у гуртках «Зміна», «Світязь» 

Ревуцького,13б 

27.12.2016 

12:00 

Новорічний святковий вогник 

«Зима прийшла і Новий рік нам 

принесла» для членів клубу 

«Молоді серця». 

Культурно-

мистецький центр 

вул. Ревуцького,6 

27.12.2016 Конкурс-гра «Росла собі ялиночка» ЦДЮТ 

вул. Здолбунівська, 

7-б 

28.12.2016 «До нас іде Новий рік» 

Новорічне свято для вихованців 

клубу 

Клуби «Гермес», 

«Веселка» 

вул. Ахматової,2а 

28.12.2016 «Новорічні прикраси своїми 

руками» 

Майстер - клас 

Бібліотека №157 

вул. Вербицького, 9-і 

28.12.2016 

11:00 

16:00 

«Казка двері відчиняє, з Новим 

роком нас вітає» 

Новорічне свято для вихованців 

клубу 

Клуб «Вирлиця» 

просп. Бажана,3а 

28.12.2016 

17:00 

«На порозі Новий рік» 

Свято для вихованців клубу 

Клуб «Дружба» 

вул. Вербицького,9і 

28.12.2016 

19:00 

Новорічний вогник для вихованців 

студії східного танцю «Рахат - 

Лукум» 

Культурно-

мистецький центр 

вул. Ревуцького,6 

29.12.2016 

02.01.2017 

Акція «Подаруй дитині родину» 

  

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Дарницького району 

Харківське шосе, 

121/3 

29.12.2016 
Акція до Нового року «Привітай 

один одного» для вихованців 

Центр ТТМ  

вул. Ю. Пасхаліна, 

15 

29.12.2016 «Магія Новоріччя» 

  

Заняття групи за інтересами 

«Уроки Мері Поппінс» - майстерня 

доброго настрою 

Бібліотека №117 

просп. Бажана, 32-а 

30.12.2016 

11:00 

«Зимова казка» 

Тематичний урок та святковий 

концерт 

Дитяча школа 

мистецтв №9, 

вул. Є. Харченко, 47 

31.12.2016 Новорічний вечір «З Новим 

Роком!» 

Соціальний 

гуртожиток 

Харківське шосе, 

121/3 

Центр матері та 

дитини вул. 

Декабристів, 9,кв.74 

03.-

07.01.2017 

«У вертепі Новорічних свят» 

Цикл заходів 

Бібліотеки району 

04.01.2017 

Тренінг гармонійного розвитку 

«Країна мрій Різдвяна» для 

вихованців Центру 

Центр ТТМ  

вул. Ю. Пасхаліна, 

15 

04.01.2017 «Виготовлення Різдвяної зірки» із 

залученням батьків 

Майстер-клас 

Клуб «Вирлиця» 

просп. Бажана,3а 

05.01.2017 
Конкурс «Кращий сніговик» для 

вихованців 

ЦДЮТ 

вул. Здолбунівська, 

7-б 

06.01.2017 «Ой прийшло до нас свято Різдво» 

Свято в рамках проекту «Джерела 

народної творчості» 

Клуб «Вирлиця» 

просп. Бажана,3а 

06.01.2017 

16:00 

«Свят-вечір» 

Театралізована бесіда-гра 

Клуб «Дружба» 

вул. Вербицького,9і 

06.01.2017 
Акція до Різдва «Коляд, коляд 

колядниця…» 

Центр ТТМ  

вул. Ю. Пасхаліна, 

15 

06.01.2017 «Різдвяний калейдоскоп» майстер 

– клас по виготовленню 

новорічних прикрас 

ЦДЮТ 

вул. Здолбунівська, 

7-б 

08.01.2017 

«З Різдвом Христовим» 

Благодійна акція 

  

Благодійний фонд 

«Світло» 

вул. Драгоманова, 20 

09.01.2017 

16:00 

Новорічна казка «Снігова 

королева» для Святоольгінського 

храму 

Палац культури 

«Дарниця» 

вул. Заслонова,18 


