
Програма 

 проведення новорічних та різдвяних святкових заходів у  

Печерському районі міста Києва затверджена розпорядженням  

голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 

09.11.2018 № 646 

 

 

30 листопада 2018 року о 15.00 – урочисте відкриття резиденції Святого 

Миколая у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника (вул. Лаврська, 21); 

 

10 – 16 грудня 2018 року – за ініціативи голови Печерської районної                               

в місті Києві державної адміністрації виставка робіт студентів Київської 

державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну                                

імені Михайла Бойчука «Зимові краєвиди» у камінній залі Національного 

історико-архітектурного музею «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24А); 

 

15 грудня 2018 року о 12.00 – святкова програма «Пригоди S Миколая»                        

з показом новорічного фільму українського виробництва                                    

«Пригоди S Миколая» для дітей пільгових категорій району в синьому залі 

культурного центру «Кінотеатр Київ» (вул. Велика Васильківська, 19); 

 

17 – 27 грудня 2018 року – новорічно-музичні казки, концерти  та святкові 

вечори в дитячих музичних школах Печерського району міста Києва;  

 

17 грудня 2018 року – 17 січня 2019 року – комплекс новорічно-різдвяних 

заходів «Новорічна феєрія» у Централізованій бібліотечній системі 

Печерського району міста Києва ; 

 

19 грудня 2018 року о 18.00 - культурно-мистецьке дійство засвічення районних 

ялинок Печерського району «Етно рік на Печерську»                                      на 

території біля кінотеатру «Зоряний» з встановленням рекорду України 

«Найбільша кількість іграшок в етнічному стилі, зроблена дітьми на одній 

локації» та організацією торгівельного обслуговування  (вул. Московська, 

31/33);   

 

20 грудня 2018 року о 16.00 – привітання дітей-вихованців дитячого будинку 

сімейного типу мами-виховательки Вовк Валентини Василівни                                       

до Дня Святого Миколая (вул. Печерській узвіз, 19); 

 

21 грудня 2018 року о 17.00 – новорічна музична вистава-казка «Нові пригоди 

поросят» у дитячій музичній школі № 4 ім. Д.Д. Шостаковича                              

(вул. Бастіонна, 5-А); 

 

23 - 25 грудня 2018 року – культурно-мистецьке дійство, родинне свято 

«Казкове Різдво» за підтримки голови Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації  в Київській міській галереї мистецтв «Лавра»                            



(вул. Лаврська, 9); 

26 грудня 2018 року – святковий концерт учнів дитячої музичної школи                      

№ 4 ім. Д.Д. Шостаковича для підопічних Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району м. Києва                          

до Нового року   (бульв. Дружби народів, 32-А); 

 

04 січня 2019 року – тематична зустріч для підопічних Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району 

м. Києва з нагоди святкування Різдва Христова  (вул. М. Бойчука, 11-а); 

 

04 січня 2019 року о 16.00 – святкова програма «Різдвяне диво» для дітей 

пільгових категорій району в актовій залі Печерської районної                                          

в місті Києві державної адміністрації (вул. М. Омеляновича-Павленка, 15); 

 

04 січня 2019 року о 18.00 - культурно-мистецьке дійство «Різдвяні дива» на 

території біля кінотеатру «Зоряний» з організацією торгівельного 

обслуговування (вул. Московська, 31/33);  

 

11 січня 2019 року о 18.00 - культурно-мистецьке дійство «Новий рік старим не 

буває» на території біля кінотеатру «Зоряний» з організацією торгівельного 

обслуговування (вул. Московська, 31/33).  

 

Проведення у закладах загальної середньої освіти новорічних свят                           

та вечорів, проведення у закладах дошкільної освіти новорічних ранків                                    

та новорічно-різдвяні заходи у клубах за місцем проживання Печерського 

районного у місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

пройдуть за окремим графіком. 

 

 

 


