
 

 

Програма міських  новорічно-різдвяних заходів для учнів пільгових категорій 
 

Захід 

Дата, 

час 

прове

дення 

Місце проведення Цільова аудиторія Фотоальбом 

Акція до Дня 

Святого Миколая  

05.12. 

2014 

11.00 

Київський академічний 

театр ляльок 

(вул. Грушевського, 

1-А) 

  Діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення АТО 

  (3-5 років) 

 

06.12. 

2014 

11.00 

НСК «Олімпійський» 

(вул. Червоноармійська, 

55) 

  Діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення АТО 

  (6-14 років) 

 

Новорічні сферичні 

кіносеанси в 

«ATMASFERA 360» 

/Київський 

планетарій 

16.12. 

2014 

16.00 

Київський планетарій 

(вул. Велика 

Васильківська, 57/3) 

  Діти-сироти; 

  діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

  діти-інваліди; 
 17.12. 

2014 
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16.00   діти з малозабезпечених 

родин; 

  діти з багатодітних родин; 

  діти, які постраждали від 

наслідків на 

Чорнобильській АЕС; 

  діти, батьки яких 

загинули від нещасних 

випадків на виробництві, 

або при виконані 

службових обов’язків; 

  діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення АТО 

18.12. 

2014 

16.00 

23.12. 

2014 

15.00 

Прем’єра  вистави-

мюзиклу 

«Золотий ключик 

від країни Щастя».  

Народний художній 

колектив шкільний 

театр «Пролісок» 

спеціалізованої 

школи № 23 

15.12. 

2014 

14.30 

Спеціалізована школа 

№ 23 

(вул. Путивльська, 35) 

  Лідери учнівського 

самоврядування 

навчальних закладів 

міста Києва 
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Концертна 

програма до Дня 

Святого Миколая. 

Хореографічна 

гімназія 

«Кияночка» 

 

18.12. 

2014 

16.00 

 

Київський міський 

будинок учителя 

(вул. Володимирська, 

57) 

  Діти-сироти; 

  діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

  діти-інваліди; 

  діти з малозабезпечених 

родин; 

  діти з багатодітних родин; 

  діти, які постраждали від 

наслідків на 

Чорнобильській АЕС; 

  діти, батьки яких загинули 

від нещасних випадків на 

виробництві, або при 

виконані службових 

обов’язків; 

  діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення АТО 
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Вистава до Дня 

Святого Миколая 

«Поради Святого 

Миколая» 

 

19.12. 

2014 

11.00 

Київський академічний 

театр юного глядача 

на Липках 

(вул. Липська, 15/17) 

  Діти-сироти та діти, 

позбавлених батьківського 

піклування – вихованці 

шкіл-інтернатів міста Києва 
 

 

Новорічна шоу-

вистава 

«Сніжна історія»  

19.12.

2014 

14.00 

Київський Палац 

дітей та юнацтва 

(вул. І. Мазепи, 13) 

  Діти-сироти; 

  діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

  діти-інваліди; 

  діти з малозабезпечених 

родин; 

  діти з багатодітних родин; 

  діти, які постраждали від 

наслідків на 

Чорнобильській АЕС; 

  діти, батьки яких загинули 

від нещасних випадків на 

виробництві, або при 

виконані службових 

обов’язків; 

  діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів АТО  
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Дитячий 

український мюзикл 

«Як Івасик у казку 

потрапив». 

Народний художній 

колектив 

«Ансамбль танцю 

«Вітамінчики» 

 

 

20.12.

2014 

11.00 

 

Національна музична 

академія 

ім. П. Чайковського 

(вул. Городецького, 

1-3/11) 

  Діти-сироти; 

  діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

  діти-інваліди; 

  діти з малозабезпечених 

родин; 

  діти з багатодітних родин; 

  діти, які постраждали від 

наслідків на 

Чорнобильській АЕС; 

  діти, батьки яких 

загинули від нещасних 

випадків на виробництві, 

або при виконані 

службових обов’язків; 

  діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення АТО 

 

 
 

 

 

 

Святкова програма 

у Резиденції 

Святого Миколая  

20.12.

2014 

12.00 

14.00 

Національний 

заповідник 

«Софія Київська» 

(вул. Володимирська,24)  

  Діти-сироти, які 

перебувають на повному 

державному утриманні 
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Новорічна вистава 

«Ходить по землі 

Святий Миколай» 

 

20.12. 

2014 

11.00 

 

 

 

Колонна зала Київської 

міської державної 

адміністрації 

(вул. Хрещатик, 36) 

 

 

 

  Діти з функціональними 

обмеженнями 

 

 

 
Новорічно-

різдвяний мюзикл 
«Коза-Дереза» 

 
 
 

27.12. 
2014 

 
 

 
Центр культури і 

мистецтв СБУ 
(вул. Ірининська, 6) 

 Діти-сироти;  

 діти, позбавлені 
батьківського піклування;  

 діти-інваліди; 

 діти з малозабезпечених 
родин; 

 діти з багатодітних родин;  

 діти, які постраждали від 
наслідків на 
Чорнобильській АЕС;  

 діти, батьки яких загинули 
від нещасних випадків на 
виробництві, або при 
виконані службових 
обов’язків;  
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 діти, переселені із 

тимчасово окупованих 
територій та районів 
проведення АТО 

 

Святкова вистава 

«Новорічні пригоди 

Білосніжки та 

друзів» 

06.01. 

2014 

 

Національна 

музична академія 

ім. П. Чайковського 

(вул. Городецького, 

1-3/11) 

  Діти-сироти; 

  діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

  діти-інваліди; 

  діти з малозабезпечених 

родин; 

  діти з багатодітних родин; 

  діти, які постраждали від 

наслідків на 

Чорнобильській АЕС; 

  діти, батьки яких 

загинули від нещасних 

випадків на виробництві, 

або при виконані 

службових обов’язків; 

  діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів 

проведення АТО 

 

 

 
 

 



 

 

Новорічні сферичні 

кіносеанси в 

«ATMASFERA 360» 

/Київський 

планетарій 

Січень 

2015 

Київський планетарій 

(вул. Велика 

Васильківська, 57/3) 

  Діти-сироти; 

  діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

  діти-інваліди; 

  діти з малозабезпечених 

родин; 

  діти з багатодітних родин; 

  діти, які постраждали від 

наслідків на 

Чорнобильській АЕС; 

  діти, батьки яких 

загинули від нещасних 

випадків на виробництві, 

або при виконані 

службових обов’язків; 

  діти, переселені із 

тимчасово окупованих 

територій та районів АТО  
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