
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ВЕРЕСЕНЬ  – 2022* 

Серед дат місяця: 

01.09 – День знань 

05.09 – Міжнародний день благодійності 

08.09 – Міжнародний день грамотності 

 – Міжнародний день солідарності журналістів 

10.09 – День українського кіно 

 – День фізичної культури і спорту 

11.09 – День пам’яті українців – жертв примусового виселення з 

Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 

Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках 

15.09 – Міжнародний день демократії 

21.09 – Міжнародний день миру 

22.09 – День партизанської слави 

26.09 – Європейський день мов 

27.09 – Всесвітній день туризму 

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек 

 – Міжнародний день перекладача 

 – День усиновлення в Україні 

Головні релігійні свята: 

21.09 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста) 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-марафон української культури 

«Мистецька Сотня» (20.04–20.12.2022):  

https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-

8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A

0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс краси і таланту «MISS & MISTER 

VICTORY OF UKRAINE» (09.08–09.09): https://uafest.com.ua/model1 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії 

«ЯwriteR» (21.08–09.09): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/ 

 Всеукрaїнський дистанційний конкурс фото-, кіно- та аудіовізуальних 

мистецтв «Світ ISee» (27.08–14.09): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/ 

 

                                         
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 31.08.2022 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2022/kalend2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://drive.google.com/file/d/1pN5sLESdZUr-8kURVOZeYgh2OEjhBy1G/view?fbclid=IwAR0pDktsbZMZbry5Ie_fKVy_A0WIJYnNTXMB9e6W7ezm42ELOqEZ3xj9u38
https://uafest.com.ua/model1
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-avtorskoyi-prozi-ta-poeziyi-yawriter/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-foto-kino-ta-audiovizualnih-mistetstv-svit-isee/
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 V Всеукраїнський двотуровий дистанційний конкурс образотворчого, 

декоративно-ужиткового та сучасного мистецтва «Битва жанрів ART» 

(29.08–30.09): https://uafest.com.ua/art5 

 Фестиваль сучасної попкультури «Comic Con Ukraine 2022» (03–04.09, 

м. Київ): https://parter.ua/ru/event/comic-con-ukraine 

 Міжнародний фестиваль актуальної анімації та медіамистецтва 

«LINOLEUM – 2022» (онлайн; 07–11.09): https://linoleumfest.com 

 Міжнародний конкурс «АЛЕЯ ЗІРОК: КРАЇНА ГЕРОЇВ» (онлайн; з 

10.09): http://fest-portal.com/ev/aleya-zirok-krayina-geroyiv-mizhnarodnij-

konkurs/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс «Зірки та зіроньки. Оксамитовий 

сезон – 2022» (15–25.09): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-zirki-ta-zironki-oksamitovij-sezon-2022/ 

 Всеукраїнський двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Родина» 

Дмитра та Назарія Яремчуків (онлайн; 16.09): http://fest-portal.com/ev/16-

09-2022-distantsijno-kiyiv-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-dvoturovij-

konkurs-mistetstv-rodina-dmitra-ta-nazariya-yaremchukiv/ 

 Міжнародний конкурс «Сузір’я Україна-Європа» (онлайн; з 25.09): 

http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-mizhnarodnij-konkurs/ 

 Всеукраїнський багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс 

«Лавина Талантів. Талановиті та незламні» (27–30.09): http://fest-

portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-lavina-talantiv-talanoviti-ta-

nezlamni/ 

 Х науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, 

сьогодення, перспективи» (29–30.09, Національний заповідник «Києво-

Печерська лавра»): https://kplavra.kyiv.ua/ua/31-travnya-X-Naukovo-

praktychna-konferentsiya-Muzeyna-pedahohika-ukr 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-09-2022 

3, 10  

(15:00) 

– Ю. Шевченко «Пригоди Піноккіо» (балет на 2 дії за 

мотивами казки К. Коллоді) 

4  

(15:00) 

–  Дж. Верді «Травіата» (опера на 2 дії  за драмою А. Дюма-

сина «Дама з камеліями»)  

9  

(17:00) 

–  Дж. Верді «Ріголетто» (опера на 3 дії) 

11  

(15:00) 

–  С. Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (опера на 2 

дії) 
 
 
 
 

https://uafest.com.ua/art5
https://parter.ua/ru/event/comic-con-ukraine
https://linoleumfest.com/
http://fest-portal.com/ev/aleya-zirok-krayina-geroyiv-mizhnarodnij-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/aleya-zirok-krayina-geroyiv-mizhnarodnij-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-zirki-ta-zironki-oksamitovij-sezon-2022/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-zirki-ta-zironki-oksamitovij-sezon-2022/
http://fest-portal.com/ev/16-09-2022-distantsijno-kiyiv-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-rodina-dmitra-ta-nazariya-yaremchukiv/
http://fest-portal.com/ev/16-09-2022-distantsijno-kiyiv-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-rodina-dmitra-ta-nazariya-yaremchukiv/
http://fest-portal.com/ev/16-09-2022-distantsijno-kiyiv-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-dvoturovij-konkurs-mistetstv-rodina-dmitra-ta-nazariya-yaremchukiv/
http://fest-portal.com/ev/suzir-ya-ukrayina-yevropa-mizhnarodnij-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-lavina-talantiv-talanoviti-ta-nezlamni/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-lavina-talantiv-talanoviti-ta-nezlamni/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-festival-konkurs-lavina-talantiv-talanoviti-ta-nezlamni/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/31-travnya-X-Naukovo-praktychna-konferentsiya-Muzeyna-pedahohika-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/31-travnya-X-Naukovo-praktychna-konferentsiya-Muzeyna-pedahohika-ukr
https://opera.com.ua/afisha?month=01-09-2022
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Київський національний академічний театр оперети:   

http://operetta.com.ua/afisha/  

Головна сцена 

24  

(17:00) 

–  Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл 

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

25  

(17:00) 

– Музика О. Рябова «Сорочинський ярмарок» (оперета на 2 дії) 

30  

(18:00) 

– Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

Сцена «77» 

23  

(18:00) 

–   Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

21  

(18:00) 

– «Френк Сінатра». Моновистава на 1 дію у виконанні 

з.а. України Д. Шарабуріна 

30  

(18:00) 

– «Георг Отс». Моновистава на 1 дію за мотивами 

автобіографічних спогадів артиста у виконанні з.а. України 

Д. Шарабуріна 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program; http://ft.org.ua/ua/news/afisha--lipen 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

1, 28  

(17:00) 

–  В. Маковій «Буна» (вистава на 1 дію) 

4, 25  

(17:00) 

– «Трамвай ”Бажання“» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

6, 20, 29  

(17:00) 

Прем’єра 

–  А. Камю «Калігула» (вистава на 1 дію) 

8, 23  

(17:00) 

– «Момент кохання» (слідчий експеримент). Вистава на 1 дію 

за творами В. Винниченка 

10  

(17:00) 

– М. Матіос «Не плачте за мною ніколи…». Моновистава у 

виконанні н.а. України Л. Кадирової 

11, 30  

(17:00) 

–  М. Кропивницький «Комедія на руїнах» (комедія) 

13  

(17:00) 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
http://ft.org.ua/ua/news/afisha--lipen
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16  

(17:00) 

–  «Земля» (містерія на 1 дію за романом О. Кобилянської) 

17  

(17:00) 

–   Л. Нурен «Війна» (драма на 1 дію) 

18  

(17:00) 

– «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 

22  

(17:00) 

–   Панас Мирний «Лимерівна» (мелодрама на 1 дію) 

На Основній сцені Національного академічного драматичного театру 

імені Лесі Українки 

8  

(17:00) 

–  В. Шекспір «Коріолан» (вистава на 2 дії) 

15  

(17:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Безталанна» (вистава на 2 дії) 

21  

(17:00) 

–  І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» (комедія на 2 дії) 

22  

(17:00) 

 Прем’єра 

–  Д. Чирипюк «Авантюра Никодима Дизми» (вистава на 2 дії 

за мотивами роману Т. Доленги-Мостовича «Кар’єра 

Никодима Дизми») 

 

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки: 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire 

Нова сцена 

2  

(18:00) 

–  «Три кохання». Вистава до 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки (1871–1913) та 80-річчя від дня присвоєння 

театру імені Лесі Українки 

3  

(12:00) 

– «У країні казок» (вистава за мотивами творів 

Г. К. Андерсена) 

3  

(18:00),  

25  

(16:00) 

 Прем’єра 

–  «На полі крові» (драма на 1 дію за однойменним твором 

Лесі Українки) 

11  

(16:00) 

–  Дж. Маррелл «Актрисі завжди вісімнадцять…» (вистава без 

антракту) 

13  

(18:00) 

 Прем’єра 

– «Хостел 24/7» (комедія або милотравматичний жарт). 

Вистава за участі В. Іванченка та М. Бахтіної. Режисерка – 

О. Щурська 

https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
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18  

(12:00),  

24  

(16:00) 

 Прем’єра 

–   М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія на 2 дії) 

20  

(18:00) 

  Прем’єра 

–   А. Іванов «Це все вона» (драма на 1 дію). Вистава за участі 

Р. Зюбіної та О. Коркушка. Режисерка – В. Бєлозоренко 

22, 29  

(18:00) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 

(романтично-фантазійна оповідь за п’єсою М. Кадо «Жорж 

і Фридерик. Вона та Він») 

Основна сцена 

4, 17  

(17:00) 

–   «Джульєтта і Ромео» (історія кохання і ненависті за п’єсою 

В. Шекспіра) 

6, 23  

(17:00) 

–   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:  

https://drama-comedy.kiev.ua/  

10, 18  

(15:00) 

–  Д. Макміллан «Усі найкращі речі» (моновистава у виконанні 

з.а. України О. Жураківської) 

11  

(15:00) 

– І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія 

одного рішення) 

17  

(15:00) 

–  А. Крим «Дзвінок із минулого» (комедія) 

24  

(15:00) 

–  «Альбатроси» (смішні та красиві історії про кохання і 

космос за п’єсою Ф. Строппеля «З життя корисних 

копалин») 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:   

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

1 

(18:00) 

  Прем’єра 

–  «Обличчя кольору війна». Вистава на документальних 

подіях від Незалежного театру авторської п’єси 

«Концепція» (м. Маріуполь, Донецька обл.) 

4  

(17:00) 

– М. Д. Салліван «1984» (за однойменним романом-

антиутопією Дж. Орвелла) 

11  

(17:00) 

–   І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія) 

https://drama-comedy.kiev.ua/
http://theatreonpodol.com/
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13  

(18:00) 

– П. Медведєва «Сніг у квітні» (інсценізація повісті 

Т. Вільямса «Римська весна місіс   Стоун») 

15, 16 

(18:00) 

– Леся Українка «Камінний господар» (божевільна драма про 

кохання) 

29  

(18:00) 

–  І. Франко «Імітація» (детектив) 

Зала Ігоря Славинського 

29, 30  

(18:00) 

 Прем’єра 

–  Т. Дорн «Одного разу в Парижі» (комедія) 

 

Київський національний академічний Молодий театр:  

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-09 

Основна сцена 

2, 11  

(18:00) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» 

(комедія на 2 дії) 

3  

(18:00) 

–  М. Гоголь «Шинель» (музична вистава) 

16  

(18:00) 

– О. Коляденко «Шафа» (танцювальний спектакль). 

Вистава Балету О. Коляденко «Freedom Ballet» (м. Київ)  

22  

(18:00) 

–  І. Карпенко-Карий «Зачарований» (вистава на 2 дії) 

25  

(12:00) 

Прем’єра 

– І. Малоліта «Цап-ка-цап» (музична вистава для дітей за 

мотивами української народної казки «Коза-дереза») 

30  

(18:00) 

–  Я. Реза «Різня» (ексцентрична комедія) 

Камерна сцена 

7, 28  

(18:00) 

–  «Фенілетиламін» (півтори години про кохання). Вистава за 

мотивами оповідань Р. Карвера, Дж. Д. Селінджера, 

Р. Бредбері та Д. Деррі 

13  

(18:00) 

– «Момент» (фатальна подорож). Вистава за оповіданнями 

В. Винниченка «Момент» та «На той бік» 

14  

(18:00) 

– «Острів любові» (легенди потойбічного). Вистава за 

мотивами новел Марка Вовчка та Олександра Олеся  

22  

(18:00) 

–  І. Франко «Украдене щастя» (історична драма) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-09
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Мікросцена 

6, 21  

(18:00) 

–  Х. Левін «Замах на самотність»  (непристойна комедія) 

 

10, 17, 30  

(18:00) 

– «Зашнурована пара» (подружні баталії без антракту ; за 

п’єсою Е. Олбі «Шлюбна гра») 

15  

(18:00) 

– «Попіл» (остання дія). Вистава за мотивами роману 

І. Мераса «Нічия триває лише мить» 

 

Київський академічний театр на Печерську:  

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

   8, 9 

(17:00) 

 Прем’єра 

–   Леся Українка «Твій хтось» (листи, щоденники, твори)  

  15 

(18:00) 

–  С. Жадан «Покоління пепсі» (поетично-фантастичний 

трилер початку нульових) 

  21 

(18:00) 

–  «Наталка Полтавка.doc» (вистава-вербатім за мотивами 

п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»). За підтримки 

Українського культурного фонду 

 22, 23 

(18:00) 

–  «Світ у горіховій шкаралупі»  (вистава за мотивами творів: 

«Великий задум» С. Хокінга і Л. Млодінова та «Гамлет» 

В. Шекспіра) 

 24, 25 

(17:00) 

–  Я. Реза «Мистецтво домовлятись» (комедійний соціальний 

мюзикл) 

        27 

(18:00)      

–  І. Вирипаєв «Іранська конференція» (гуманістична дискусія) 

   28, 29, 30  

(18:00) 

– «Salida Cruzada – 8 кроків танго» (романтична комедія). 

Режисер – О. Лазовіч 

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar 

Основна сцена 

2 

(18:00) 

–  М. Куліш «Блаженний острів» (комедія) 

8, 9  

(18:00) 

–  Панас Саксаганський «Шантрапа» (жарт на 1 дію) 

11  

(17:00) 

– Ф. Вебер «Випадок у ”Готелі Дю Комерс“» (детективно-

ексцентрична комедія на 2 дії) 

 17, 18 

(17:30) 

– Й. Нестрой «Любовна плутанина, або Колишні справи» 

(водевіль) 

 

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
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Камінна зала 

 10, 17 

(13:00) 

– Дж. К. Джером «Троє у човні, якщо не рахувати собаку» 

(комедія). Моновистава у виконанні актора П. Миронова 

         10  

(17:30) 

–  Е. Карбальїдо «Два аромати троянди» (комедія) 

Сцена в кафе театру 

 30  

(18:00) 

– Олена Пчілка «Пристрасті дому пана Г.-П.» (водевіль-

модерн) 

 

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/  

       4, 11  

(17:00) 

 Прем’єра 

–  А. Каваліaускайте «Дякую» (ода коханню) 

17  

(17:00) 

–  О. Середін «Ми готові до війни» (та сама ніч перед війною; 

перформативне читання п’єси) 

23  

(18:00) 

–  Л. Берфус «Тест» (сімейний горор). За підтримки 

Посольства Швейцарії в Україні  

 

Київський академічний театр «Актор» (вул. Велика Житомирська, 40):   

http://teatr-aktor.kiev.ua 

 4  

(17:00) 

– Дж. Стерджес «7 розгніваних джентльменів» (комедія для 

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

14  

(18:00) 

–  Дж. Барон «Приємна несподіванка» (сцени на межі фарсу) 

18 

(17:00) 

–  Е. Скарпетта «Дім божевільних» (темпераментна італійська 

комедія з антрактом) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

 8 

(18:00) 

– «Розстріляне Відродження» (музично-драматична вистава на 

1 дію). Ідея: А. Масленнікова, О. Рудько, Д. Тодорюк. 

Режисер – Д. Тодорюк 

10 

(17:00) 

–  Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 2 дії за романом  А. Мюрже 

«Сцени з життя богеми») 

18 

(12:00) 

–  Музика І. Поклада «Як козаки змія приборкували»  (мюзикл-

казка на 2 дії) 

24 

(15:00) 

– Музика Ж. Колодуб, Л. Колодуба «Пригоди Гекльберрі 

Фінна» (мюзикл на 2 дії) 

 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html 

  3, 30  

(17:00) 

–  Ю. Винничук «Місце для дракона» (аполітичний детектив) 

   4  

(15:00) 

–  К. Драгунська «Догоридригом» (казка-гра на 1 дію) 

 10, 11  

(15:00) 

– «Вождь червоношкірих» (комедія на 2 дії за мотивами 

однойменного твору О. Генрі) 

17  

(15:00) 

–   Я. Екхольм «Людвіг ХІV» (музична казка на 1 дію) 

    18  

(15:00) 

– С. Козлов «Зеленими пагорбами океану» (романтична історія 

мрійників) 

 

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі 

Дніпра: https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/ 

         4  

(11:00) 

–  С. Брижань «Червона Шапочка, або Десять пиріжків для 

бабусі» (карпатська рапсодія за мотивами казки братів 

Грімм) 

        17  

(11:00) 

– Р. Неупокоєв «Мюнхгаузен» (мюзикл за мотивами книги 

Р. Е. Распе «Пригоди барона Мюнхгаузена») 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: https://nut.kiev.ua/afisha/veresen/ 

«Новий український театр» 

       2, 28  

(18:00) 

–  О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

 3 

(17:00),       

23  

(18:00) 

–  В. Сологуб «Комедія про ніжне серце» (водевіль) 

        10  

(17:00) 

–     М. Смілянець «Еклери на мільйон» (авантюрна комедія) 

    17  

(17:00) 

Прем’єра 

–  М. Кропивницький «Химери юної панянки» (несподівана 

історія Олесі) 

30  

(18:00) 

– «Корабель зіштовхнувся з айсбергом» (трилер за п’єсою 

Т. Вільямса «Раптово, минулого літа») 

Театр «Сонечко» 

  3, 18  –  Н. Уварова «Сонечко рятує світ» (казка з життя комах) 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
https://nut.kiev.ua/afisha/veresen/
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(12:00) 

 4  

(12:00) 

– М. Смілянець «Канікули у великому місті» (пригоди на 

дорозі) 

10  

(12:00) 

– М. Смілянець «Мій домашній дикий лис» (пригоди на 

природі) 

 

 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 2 

(18:00) 

– «Марія Примаченко. Світ чарівний» (магічно-біографічна 

галерея) 

 3  

(17:00) 

–  Б. Жолдак «Конотопська відьма» (музично-містична комедія 

на 2 дії за однойменною повістю Г. Квітки-Основ’яненка) 

10  

(17:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

11 

(17:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

 17  

(17:00) 

–  М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (драма) 

24  

(17:00) 

– «Весілля в Авлабарі» (музична комедія за п’єсою А. Цагарелі 

«Ханума») 

25  

(17:00) 

–  «Животоки» (етношоу) 

 

*** 

 

На сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі 

Українки: 

 13, 20 

(19:00) 

–  «Я вдома» (музична моновистава на вірші Ю. Рибчинського 

у виконанні н.а. України Н. Могилевської). Режисерка і 

автор сценарію – Н. Могилевська: 

 https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-

149934.html 

 

 На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html 

    23 

(17:00) 

  Прем’єра 

– А. Дьяченко «Бельведер» (трагікомедія). Антрепризна 

вистава за участі А. Сеітаблаєва, Л. Руснак, К. Степанкової. 

Режисери – К. Степанкова та О. Скляренко 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-149934.html
https://kontramarka.ua/uk/event/natalia-mogilevska-56999-149934.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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Вистави на інших локаціях: 

    2, 9, 

   16, 22  

  (19:00) 

  На підтримку ЗСУ 

– «Про що мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER». 

Моновистава за пʼєсою Р. Беккера у виконанні з.а. України 

Д. Суржикова: https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-

coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html 

 

Вистави онлайн: 

протягом 

місяця 

– Колекція українських театральних вистав на сайті Dramox: 

https://www.dramox.com.ua 

протягом 

місяця 

Онлайн-трансляції вистав українських театрів: 

https://moemisto.ua/te/blog/onlayn-27-ukrayinskih-teatriv-

vistavi-yakih-mozhna-divitisya-u-pizhami-1064.html 

– І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (комедія). Вистава 

Київського академічного драматичного театру на Подолі;  

–  В. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія на 2 дії). 

Вистава Національного академічного драматичного театру 

ім. І. Франка (м. Київ);  

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (комедія 

на 2 дії). Вистава Національного академічного українського 

драматичного театру ім. М. Заньковецької (м. Львів) та ін. 

протягом 

місяця 

14 дитячих онлайн-вистав: https://theatre.love/blog/14-

dityachih-onlayn-vistav/ 

–  «Аліса» (фантасмагорія з елементами тіньового театру за 

мотивами твору Л. Керрола «Аліса в дивокраї»). Спільний 

проєкт Першого театру (м. Львів), Британської Ради та 

харківської режисерки І. Ципіної; 

– «Різдвяна зірка» (казка). Вистава Львівського академічного 

театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки»; 

– І. Пелюк «Принцеса Лебідь» (казка-мюзикл на музику 

О. Харченка). Вистава Київського національного 

академічного Молодого театру та ін. 

 

 

Театральні гастролі 

  На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

  18  

(17:00) 

– В. Шекспір «Приборкання норовливої» (комедія). Вистава 

Київського академічного обласного музично-драматичного 

театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Церква): 

https://kiev.karabas.com/ua/priborkannya-norovlivoyi-teatr-im-

saksaganskogo-2 

https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html
https://kontramarka.ua/uk/pro-so-movcat-coloviki-na-pidtrimku-zsu-74424.html
https://www.dramox.com.ua/
https://moemisto.ua/te/blog/onlayn-27-ukrayinskih-teatriv-vistavi-yakih-mozhna-divitisya-u-pizhami-1064.html
https://moemisto.ua/te/blog/onlayn-27-ukrayinskih-teatriv-vistavi-yakih-mozhna-divitisya-u-pizhami-1064.html
https://theatre.love/blog/14-dityachih-onlayn-vistav/
https://theatre.love/blog/14-dityachih-onlayn-vistav/
https://kiev.karabas.com/ua/priborkannya-norovlivoyi-teatr-im-saksaganskogo-2
https://kiev.karabas.com/ua/priborkannya-norovlivoyi-teatr-im-saksaganskogo-2
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   29  

(18:30) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (українська 

комедія). Вистава Київського академічного обласного 

музично-драматичного театру ім. П. К. Саксаганського (м. 

Біла Церква): https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-

goncarivci-75683.html 

 

Концерти та інші заходи 

Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/; 

https://www.facebook.com/philukr/  

   2  

(18:00) 

ВІДКРИТТЯ 159-го КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНУ 

О. Родін – «Святий Боже» для симфонічного оркестру 

(прем’єра в Україні), 

Л. Бетховен – Симфонія № 3 («Героїчна») 

–  Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – М. Дядюра). У офлайн та 

онлайн форматах 

   3  

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Вечір у вікно ллється» 

– Р. Смоляр (бас), В. Багрінець (сопрано), О. Гребенюк 

(сопрано), партія фортепіано – В. Цимощук 

   4  

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Фридерик Шопен 

– І. Порошина (фортепіано), вступне слово та ведуча – 

О. Чижевська (музикознавець) 

   5  

(18:00) 

«БАХІАНА». Проєкт н.а. України В. Борисова 

– Київський камерний оркестр. Соліст – І. Тютюнніков 

(флейта). У офлайн та онлайн форматах 

   7  

(18:00) 

 Е. Гріг, К. Нільсен, М. Брух 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

(диригент – І. Пучков) 

 9  

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Вольфганг Амадей Моцарт: доля, любов, таємниці» 

– Т. Андрієвська (фортепіано), Є. Ліпітюк (сопрано), 

А. Юрченко (баритон), Р. Смоляр (бас), вступне слово та 

ведуча –  О. Чижевська (музикознавець)  

    11  

(15:00) 

 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-goncarivci-75683.html
https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-goncarivci-75683.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://www.facebook.com/philukr/
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«О, Музико, яке ти диво…» 

–  Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), ведуча – О. Єременко 

    11  

(15:00) 

Київський літературно-меморіальний музей Максима 

Рильського (вул. М. Рильського, 7) 

«М.В. Гоголь: енциклопедія всякої всячини» 

– Д. Бєлозор (художнє слово), К. Кондрашевська (сопрано), 

А. Поліщук (фортепіано), вступне слово та ведуча – 

Н. Данченко (музикознавець) 

     11  

(18:00) 

«О Україно! О рідна ненько!» 

–  Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди (художній керівник і головний диригент – 

Ю. Курач, диригент – О. Бояр). Солісти – Р. Шевченко 

(баритон), О. Савчук (тенор), Р. Походня (тенор), О. Нікулін 

(тенор), Я. Великий (тенор), Я. Звєрєв (тенор), Д. Кузін 

(тенор), І. Поважний (тенор), Д. Годенюк (бас), 

М. Воловоденко (бас), Т. Мазур (баритон), художнє слово – 

С. Корецька 

    14  

(15:00) 

Київський літературно-меморіальний музей Максима 

Рильського (вул. М. Рильського, 7) 

«На золотих парусах». Музика Р. Смоляра 

– С. Бортник (тенор), Р. Смоляр (бас), партія фортепіано – 

А. Поліщук 

    17  

(18:00) 

«Чорне намисто». Присвята жінкам-воїнам, які загинули 

під час війни за Незалежність України 

– Київський камерний оркестр (головна диригентка – 

Н. Пономарчук). Солісти – К. Бондар (скрипка), Д. Гудима 

(гобой), А. Чоп (альт), Д. Глущенко (віолончель) 

18 

(15:00) 

Музей театрального, музичного та кіномистецтва 

України (вул. Лаврська, 9, корп. 26) 

«Музичні барви України» 

– Фольклорний ансамбль «Веселі музики» (С. Хитряков, 

П. Бугар, О. Чух, Ю. Різоль, В. Голуб), Т. Школьна 

(народний спів), І. Карзанова (народний спів) 

    18  

(18:00) 

«Відлуння епох: від монодії до модернізму» 

–  Камерний хор UNITED (художній керівник – В. Лисенко) 

    19  

(18:00) 

ЄВГЕН СТАНКОВИЧ – 80! 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(художній керівник і головний диригент – В. Матюхін). 

Солісти – О. Нікітюк (сопрано), Т. Осадчий (фагот), 

Д. Кузьмін (флейта) 

23 

(18:00) 

Ф. Шуберт, Б. Лятошинський, Ч. Айвз  

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 



14 

України (диригент – М. Менабде, Грузія) 

24 

(18:00) 

Урочисте відкриття XXXIII Міжнародного фестивалю 

«Київ Музик Фест» 

Б. Барток, Є. Станкович   

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – 

В. Сіренко). Соліст – Д. Ткаченко (скрипка) 

25 

(17:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

«Старої казки пісня лебедина» (за творами Ліни 

Костенко) 

– О. Хмель-Бондаренко (художнє слово), В. Матюшенко-

Матвійчук (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

26 

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Богиня співу» (до 150-річчя від дня народження 

С. Крушельницької, 1872–1952) 

– К. Кондрашевська (сопрано), С. Бортник (тенор), 

Н. Афанасьєва (фортепіано), вступне слово та ведуча – 

М. Бахуринська (музикознавець) 

28 

(18:00) 

«Молитва за Україну» 

– Національний президентський оркестр (диригент – 

В. Василенко). Солісти – І. Кулик (сопрано), І. Кдирова 

(вокал), О. Білоконь (вокал), С. Гурець (тенор), О. Форкушак 

(бас-баритон), В. Засухін (баритон) 

30 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«Велич української душі» 

– К. Кондрашевська (сопрано), партія фортепіано – 

Н. Афанасьєва, вступне слово та ведуча – Н. Данченко 

(музикознавець) 

протягом   

місяця 

–  Онлайн-трансляції концертів (з архіву): 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/  

 

Національний будинок органної та камерної музики України:  

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/l

ang,ua/ 

   2  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Під Твою милість 

– М. Ліпінська (мецо-сопрано), І. Іщак (контртенор), В. Чікіров 

(ліричний баритон), Г. Бубнова (фортепіано) 

http://www.filarmonia.com.ua/onlayn-translyatsiyi-kontsertiv/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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  3  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Українська рапсодія 

– С. Андрощук (тенор), Н. Пилатюк (скрипка), І. Кучер 

(віолончель), Т. Войтех (фортепіано) 

  4  

(18:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Фрески 

–  Н. Пилатюк (скрипка), І. Харечко (орган) 

   8  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Вишукана німецька класика 

–  Камерний ансамбль «Равісан», М. Сидоренко (фортепіано) 

   9  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Романтичні сонати 

–  А. Полуденний (віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано) 

  10  

(18:00) 

 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

ВІДКРИТТЯ 42-го КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО БУДИНКУ МУЗИКИ 

Клаудіо Монтеверді «Вечірня» 

– LIATOSHYNSKYI CAPELLA (Україна) & CREMONA 

ANTIQUA (Італія). Диригент – А. Греко (Італія), хормейстер 

– Н. Хмілевська (Україна). У офлайн та онлайн форматах 

 11 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Чарівний світ Італії 

– І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко (мецо-сопрано), С. Котко  

(колоратурний бас), А. Баженов (скрипка), І. Кучер 

(віолончель), К. Баженова (клавесин) 

 16 

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Барвисте бароко 

– Камерний ансамбль «Київ», М. Ліпінська (мецо-сопрано), 

С. Котко  (колоратурний бас) 

 18 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Класика. Найкраще 

– Т. Гавриленко (мецо-сопрано), С. Андрощук (тенор), 

А. Баженов (скрипка), К. Баженова (фортепіано) 

  21 

(18:00) 

Національний заповідник «Софія Київська»  

(вул. Володимирська, 24) 
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О. Щетинський Хорова симфонія «Пізнай себе» (до 300-

річчя від дня народження Г. С. Сковороди, 1722–1794) 

– Капела імені Б. Лятошинського: хор (диригент – 

А. Сиротенко) 

    24  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Присвята Брамсу 

–  Р. Лопатинський (фортепіано) 

 25 

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Наодинці з вічністю 

–  Т. Рой (флейта), Т. Андрієвська (скрипка), Ю. Алєєв (альт) 

  30 

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Вокальна спадщина Баха 

– О. Басистюк (сопрано), Г. Бубнова (фортепіано), Камерний 

ансамбль «Равісан»  

 

Київський національний академічний театр оперети:   

http://operetta.com.ua/afisha/ 

 17, 18 

(17:00) 

–  Галаконцерт до відкриття 88-го театрального сезону 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html 

      3, 24  

(18:00) 

–  Музика німецького композитора Г. Циммера до кінофільмів 

«Гладіатор», «Пірати Карибського моря», «Темний лицар» та 

ін. у виконанні Національного академічного духового 

оркестру України (диригент – М. Мороз) 

 7  

(18:00) 

– Благодійний концерт з.а. України Олега Скрипки та 

Національного академічного оркестру народних 

інструментів України (НАОНІ) з програмою  «Зродились 

ми» 

14  

(18:00) 

– Благодійний концерт Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України імені Павла 

Вірського 

15  

(18:00) 

– Благодійний концерт Національного заслуженого 

академічного українського народного хору України  

ім. Г. Г. Верьовки 

25  

(17:00) 

– «Світові імпрези». Твори українських та іноземних 

композиторів, народні мелодії, популярні пісні та естрадна 

музика у виконанні Народного оркестру народних 

http://operetta.com.ua/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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інструментів ім. В. Васильєвої (головна диригентка оркестру 

– Н. Скрябіна) 

Дворик МЦКМ (Жовтневого палацу) – локація просто неба: 

https://concert.ua/uk/venue/oktjabrskii-dvorik 

    8 

(19:00) 

«Шопен у затишному дворику» 

–  Р. Лопатинський (фортепіано) 

    17  

(18:00) 

–  «Каштановий» концерт української співачки Д. Суворової, 

присвячений жінкам, які віддано чекають своїх чоловіків з 

війни, а саме чоловіків, які досі перебувають у ворожому 

полоні 

 

Київський планетарій: https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect 

   1, 8 

(17:30),    

    10  

(17:00) 

– «Археоастрономія мая: спостерігачі Всесвіту». 

Повнокупольний фільм: віртуальна екскурсія у 6 храмах 

індійців мая – Сан-Хервасіо, Чічен-Іца, Ушмаль, Ецна, 

Паленке і Бонампак (Мексика, 2017) 

   1, 7 

(15:00),  

 4 

(17:00),  

  6, 11 

(17:30) 

– «Наша буремна планета: землетруси, вулкани, цунамі» 

(повнокупольна програма; Індія, 2014) 

     3  

(19:00) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

 

4 

(19:00) 

– «Світові хіти». Повнокупольна вокально-інструментальна 

програма за участі Ю. Олійник (вокал), Є. Заморського 

(вокал), О. Гаврачинської (скрипка), М. Орлова (саксофон) 

 10, 25 

(19:00) 

–  Повнокупольне шоу-медитація «Містицизм звуку. Гра п’яти 

елементів» 

22 

(19:00) 

–  «Класика під зірками – Allegretto». Повнокупольне музичне 

шоу в рамках мистецького проєкту «ARTSpace» за участі 

музикантів ALMIA MUSIC 

 

Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua 

      17  

(12:00,  

16:00),  

  18, 24  

 (12:00),  

     25  

–  «ЦИРК тиГРа. Шоу сміливих» 

https://concert.ua/uk/venue/oktjabrskii-dvorik
https://kontramarka.ua/ru/eventsSelect?filterText=%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&gclid=EAIaIQobChMI9aqn2svb4AIVjcCyCh0Tmgj7EAAYASAAEgLcMPD_BwE
https://www.circus.kiev.ua/
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(12:00,  

17:00) 

протягом 

місяця 

– Відеоверсії циркових вистав минулих років: 

https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 1): 

         17  

(18:00) 

– «Спогади про Бітлз». Благодійний концерт з хітів 

легендарного британського гурту Національного 

академічного духового оркестру України. Соліст – 

В. Костенко: https://kyivmaps.com/ua/events/spogadi-pro-bitlz 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

       7, 24  

(17:00) 

–  «Музи не мовчать». Концерт за участі акторів театру 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

         9  

(18:00) 

Із циклу «Романс в Укритті» 

–  Романси М. Лисенка, О. Білаша, І. Поклада, М. Скорика та 

ін. на вірші українських поетів: Ю. Андруховича,  

М. Вінграновського, С. Жадана і А. Полежаки у виконанні 

солістів театру: А. Гонюкова (бас), Г. Іванова (баритон),  

О. Фомічової (сопрано) та ін. 

         22  

(18:00) 

Із циклу «Джаз в Укритті» 

– Концерт джазового квартету Messer Вand: Д. Гаркавенко 

(фортепіано), Є. Славинський (контрабас), Д. Орел (ударні), 

М. Вітковський (тенор-саксофон) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

         4  

(17:00) 

–  Галаконцерт із фрагментів вистав і концертних номерів з 

репертуару театру 

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar 

Камінна зала 

          3  

(17:30) 

– Аристократичний салон українського романсу «Романс 

PRO...» за участі н.а. України С. Мирводи 

https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62
https://kyivmaps.com/ua/events/spogadi-pro-bitlz
http://ft.org.ua/ua/program
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
http://teatr-koleso.kiev.ua/repertuar
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Концерти на інших локаціях: 

 3 

(12:00) 

–  Благодійний захід «SMILE WANTED FEST» за участі гуртів 

«Скрябін», AVIATOR, електронного дуету PROBASS ∆ 

HARDI та ін. (за ініціативи Благодійного фонду «Трушна 

Перемога»): 

 https://kontramarka.ua/uk/blagodijnij-zahid-smile-wanted-fest-

75694.html 

 9 

(19:00) 

–  Благодійний концерт гурту «СКАЙ»: 

https://kontramarka.ua/uk/skaj-blagodijnij-koncert-75677.html 

15 

(18:00) 

– «Світло». Благодійний концерт Злати Огнєвіч: 

https://parter.ua/uk/event/zlata-ognevich-blagodiinii-koncert 

 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: https://nmiu.org/; 

https://www.facebook.com/mist.museum/events  

   до 5 – «Прапори Незалежності». Виставковий проєкт, де 

представлено унікальну колекцію стягів періоду кінця ХХ–

ХХІ ст.  

Скарбниця Національного музею історії України 

(вул. Лаврська, 9, корпус 12): https://www.facebook.com/treasuryua/ 

протягом 

місяця 

– «Європейська Україна. Доба Мазепи». У експозиції виставки: 

особисті речі Івана Мазепи, дорогоцінні вклади на потреби 

церкви й освіти від гетьмана та його матері, особисті речі 

митрополита-реформатора Петра Могили та урядників 

київського магістрату, пергаментна грамота-унікат про 

підпорядкування Київської митрополії Вселенському 

патріархові, гетьманський скарб XVII століття, репліки 

Конституції Пилипа Орлика з російського державного архіву 

давніх актів та Національного архіву Швеції, а також багато 

інших артефактів: 

    https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-

музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-

мазепи/1171166333674620/ 

протягом 

місяця 

– «Збережено в Україні». У експозиції представлено пам’ятки 

греко-скіфського мистецтва з колекції Національного музею 

історії України: бронзове навершя із зображенням 

скіфського бога Папая, вишуканий керамічний посуд, 

виготовлений грецькими майстрами тощо: 

https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-

muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-

https://kontramarka.ua/uk/blagodijnij-zahid-smile-wanted-fest-75694.html
https://kontramarka.ua/uk/blagodijnij-zahid-smile-wanted-fest-75694.html
https://kontramarka.ua/uk/skaj-blagodijnij-koncert-75677.html
https://parter.ua/uk/event/zlata-ognevich-blagodiinii-koncert
https://nmiu.org/
https://www.facebook.com/mist.museum/events
https://www.facebook.com/treasuryua/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://www.facebook.com/events/скарбниця-національного-музею-історії-україни/виставка-європейська-україна-доба-мазепи/1171166333674620/
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
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ukrainoiu 

протягом 

місяця 

Онлайн-виставка 

– «Пектораль. Знахідка століття». В експозиції – артефакти, 

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 

(Дніпропетровська обл.) археологічною експедицією під 

керівництвом Б. Мозолевського: предмети кочового побуту, 

зброя, посуд, коштовні прикраси скіфського вбрання тощо. 

Центральний експонат виставки – оригінал пекторалі (до 50-

річчя визначної дати в історії української археології): 

https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-

pektoral# 

 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей 

Революції Гідності:  

https://maidanmuseum.org/ ; https://www.facebook.com/maidanmuseum.org 

 Галерея протестного мистецтва (І поверх) 

    до 18 – «2014–2022». Живопис Г. Ізмайловського (м. Одеса) та 

артефакти війни, зібрані в польових експедиціях Музеєм 

Майдану та Штабом порятунку спадщини  
 

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  

комплекс (вул. Лаврська, 27): https://www.warmuseum.kiev.ua 

протягом 

місяця 

– «Дивись! Маріуполь!». Віртуальна фотовиставка  

В. Твердохліба (м. Маріуполь, Донецька обл.):  

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%

B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80

%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C 

Музей онлайн: https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/ 

протягом 

місяця 

–  «Обереги». Музейні предмети, які зіграли визначальну роль 

у житті їхніх господарів: у безодні воєнних катаклізмів вони 

врятували, надихнули, змотивували, підбадьорили, зцілили 

(із музейного циклу онлайн-виставок «Життя vs Війна») 

 – «Переможемо війну». Документальний онлайн-проєкт – 

хронограф буття людства, помережаний кривавими слідами 

війн. У експозиції: матеріали з фондів музею, Галузевого 

державного архіву СБУ, Державного архіву Донецької обл. 

та з відкритих джерел 

 

https://nmiu.org/novyny/2805-u-skarbnytsi-natsionalnoho-muzeiu-istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://nmiu.org/pro-muzei/onlain-vystavky/vystavka-zolota-pektoral
https://maidanmuseum.org/
https://www.facebook.com/maidanmuseum.org
https://www.warmuseum.kiev.ua/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://www.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/
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 – «Вільні». Онлайн-варіант музейної виставки про наших 

громадян, які через проукраїнські погляди, відкриту 

громадянську позицію, належність до патріотичних 

організацій були арештовані й засуджені РФ та 

квазідержавними утвореннями «ДНР» і «ЛНР», але не 

зламалися і повернулися на Батьківщину під час обмінів: 

О. Сенцова, Р. Сущенка, В. Балуха та ін. 

 – «Бабин Яр». Онлайн-презентація виставки, присвяченої 

початку масових розстрілів гітлерівцями у Бабиному Яру в 

Києві. Створено на базі матеріалів експозиційного проєкту 

музею «Смертельний шлях» (2016 р.) та із залученням 

документів Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України та Галузевого державного архіву СБУ  
 

Національний музей літератури України: http://museumlit.org.ua/language/uk/ 

 до 6 – «На варті слова золотого». До 85-річчя від дня народження 

письменника, літературного критика, перекладача 

В. О. Базилевського 

протягом 

місяця 

– «Незалежність: місія мистецтва». Скульптура та цифрове 

мистецтво І. Гречаника (м. Київ) 

 – «Незламна. З глибини століть. Нескорима». Художня 

виставка до Дня Незалежності України 

 – «Слово нескорених». Літературно-мистецька виставка до 

Дня Незалежності України 

 – «Україна є! Україна буде!». У експозиції виставки: фото  

зруйнованого російськими військами Краєзнавчого музею 

Бородянщини, вцілілі експонати, врятовані від втрати, 

авторські роботи О. Угнівенко, які створюють тематичну 

експозицію «Українське весілля» з гостями-ляльками в 

національному українському строї усіх регіонів України 

(спільно з Краєзнавчим музеєм Бородянщини та за 

сприяння Товариства зв’язків з українцями за межами 

України «Україна-Світ») 

 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:  

https://kplavra.kyiv.ua/ua ; https://www.facebook.com/kplavra/ 

Велика лаврська дзвіниця 

 до 7 – «Україна непереможна». Живопис та графіка українських 

художників: В. Ковтуна, О. Мороз, С. Качина та ін. (до Дня 

Незалежності України) 

 

 

 

http://museumlit.org.ua/language/uk/
https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
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Виставкова зала Успенського собору 

протягом 

місяця 

– Мистецький проєкт культурного фронту «Козацька звитяга. 

Героїчний літопис України». Живопис А. Серебрякова (до 

Дня Незалежності України) 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/ ; https://www.facebook.com/SophiaKyiv/ 

На території Заповідника 

протягом 

місяця 

–  Стендова виставка «Середньовічні джерела нашої спільної 

спадщини: Острів Ледницький – Софія Київська». 

Міжнародний міжмузейний проєкт репрезентує 

взаємовідносини між П’ястівською Польщею і Київською 

Руссю у період раннього середньовіччя та спільну польсько-

українську історичну спадщину (за сприяння Польського 

Інституту в Києві): 

https://www.facebook.com/events/426761206082450?ref=newsf

eed 

 

Національний музей Тараса Шевченка: https://museumshevchenko.org.ua 

  до 11 – Мистецький культурно-документальний проєкт «І на 

оновленій Землі...»: 

https://www.facebook.com/events/746181983312665/74618198

9979331/ 

  до 18 –  «Рік тривоги». Колективна виставка живопису О. Петрової, 

О. Придувалової та В. Шерешевського 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва» (вул. Богдана 

Хмельницького, 7):  http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

 до 4 – «333». Благодійна виставка-продаж фоторобіт творчого 

дуету «Вони разом» (на підтримку ЗСУ) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/ 

до 18 –  «У сні я бачу Київ». Віртуальна виставка з нагоди 115-річчя 

від дня народження американської художниці-

імпресіоністки українського походження Л. Морозової 

(1907–1997) та Дня Незалежності України. У експозиції: 

вибрані твори Л. Морозової з колекцій музею, Українського 

музею в Нью-Йорку, Українського національного музею в 

Чикаго та приватних зібрань:  

https://www.facebook.com/events/583568490144997/58356853

3478326/ 

 

https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/
https://www.facebook.com/events/426761206082450?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/426761206082450?ref=newsfeed
https://museumshevchenko.org.ua/
https://www.facebook.com/events/746181983312665/746181989979331/
https://www.facebook.com/events/746181983312665/746181989979331/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.facebook.com/events/583568490144997/583568533478326/
https://www.facebook.com/events/583568490144997/583568533478326/
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протягом 

місяця 

– «Фортеця. Мистецькі мури Києва». Живопис та графіка 

київських мистців: О. Аполлонова, О. Белюсенка, 

А. Блудова та ін.: 

https://www.facebook.com/events/1241648729915283/1241648

763248613/?active_tab=about&fbclid=IwAR1rOP34cUvCLidu

RK15bNxjVIyQXk0WnFlWmKO6WqrC9d-5NEa9m6kyxmA 

 

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:  

https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna 

до 25 – «Солдатики: вторгнення». Серія робіт О. Калашніка 

(м. Харків): 

https://www.facebook.com/events/557107396114112/55710741

9447443/ 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»:  

https://www.facebook.com/knag.museum 

  до 25 –  «Залізне небо». Колективний виставковий проєкт за участі 

Н. Білика, М. Гончаренко, Ю. Денисенкова та ін.: 

https://www.facebook.com/events/2869042326733341/2869042

380066669?ref=newsfeed 

протягом 

місяця 

–  «Синергія». Живопис П. Бевзи:  

https://www.facebook.com/events/1200791093988109/1201477

453919473/?ref=newsfeed 

 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»:  

https://honchar.org.ua/; https://www.facebook.com/honcharmuseum/ 

протягом 

місяця 

Онлайн-проєкт на підтримку Збройних сил України 

– «Україна і українці». Світлини кінця ХІХ – І половини ХХ 

ст., зібрані засновником музею І. Гончаром в однойменний 

18-томний мистецький історико-етнографічний альбом 

(з архівного фонду): 

https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=

%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%

3A%22page%22%7D]%7D 

 – «Зброя плакатного символу». Благодійна онлайн-виставка 

авторського плаката М. Гончарова (до Дня Незалежності 

України та до 50-річчя від дня народження художника): 

https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=news

feed 

 

Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових Стрільців, 1-5):  

http://dvnshu.com 

16-24 – «Мистецтво як запорука Перемоги». Благодійна художня 

виставка (на допомогу ЗСУ) 

 

https://www.facebook.com/events/1241648729915283/1241648763248613/?active_tab=about&fbclid=IwAR1rOP34cUvCLiduRK15bNxjVIyQXk0WnFlWmKO6WqrC9d-5NEa9m6kyxmA
https://www.facebook.com/events/1241648729915283/1241648763248613/?active_tab=about&fbclid=IwAR1rOP34cUvCLiduRK15bNxjVIyQXk0WnFlWmKO6WqrC9d-5NEa9m6kyxmA
https://www.facebook.com/events/1241648729915283/1241648763248613/?active_tab=about&fbclid=IwAR1rOP34cUvCLiduRK15bNxjVIyQXk0WnFlWmKO6WqrC9d-5NEa9m6kyxmA
https://khanenkomuseum.kiev.ua/uk/golovna
https://www.facebook.com/events/557107396114112/557107419447443/
https://www.facebook.com/events/557107396114112/557107419447443/
https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/events/2869042326733341/2869042380066669?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2869042326733341/2869042380066669?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1200791093988109/1201477453919473/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1200791093988109/1201477453919473/?ref=newsfeed
https://honchar.org.ua/
https://www.facebook.com/honcharmuseum/
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/542313637519248?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/629829998434905/?ref=newsfeed
http://dvnshu.com/
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Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

арсенал» (вул. Лаврська, 10-12): https://artarsenal.in.ua/ 

 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в):  

https://www.facebook.com/avsart.gallery 

 

Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а):  

https://www.facebook.com/whitewworld/ 

 

Аукційний дім GOLDENS («Золотий Перетин»,  вул. Л. Первомайського, 4):   

https://www.facebook.com/goldens.auction 

до 9 – «Колір і Форма». Виставка-продаж живопису Ю. Химича 

(1928–2003) та скульптури Ю. Рубана (1924–2006)  

 

Художня галерея «Митець» (вул. Велика Васильківська, 12): http://mytets.com/ 

протягом

місяця 

–  «І буде син, і буде мати…». Роботи Т. Діденко, М. Полякової, 

Н. Кохаль та ін. Онлай-виставка до Дня Незалежності 

України 

 –  Онлайн-виставка учасниць проєкту «Мистецька світлиця»: 

О. Толкачової (Україна), О. Шевель (Нова Зеландія), М. Грін 

(Польща) та ін. до Дня Незалежності України 

 

протягом

місяця 

    Онлайн-проєкт 

– «Україна: короткі оповідання».  Дослідження української 

мистецької сцени через роботи, які спеціально створені для 

колекції Imago Mundi 140 художниками, як початківцями, 

так і вже відомими авторами: 

   https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-

korotki-opovidannya/ 

«Мала галерея Мистецького арсеналу» 

протягом

місяця 

Онлайн-платформа 

–  Проєкт «Україна в огні».  Художня ініціатива, спрямована 

на   документування та поширення сучасного українського 

мистецтва, що осмислює війну в Україні з 2014 року і до 

сьогодні, в часи повномасштабного російського вторгнення 

у 2022 році: 

    https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/ 

  до 2 –  «Життєві перехрестя». Живопис М. Поживанова (м. Київ) 

  до 4 – «Гіпоглікемія».   Живопис та скульптура Р. Лужецького 

(м. Київ) 

https://artarsenal.in.ua/
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/goldens.auction
http://mytets.com/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/
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Центр сучасного мистецтва «М 17» (вул. Антоновича, 102-104): 

https://m17.kiev.ua/en/ 

протягом 

місяця 
–  Серія NFT-робіт «Lexicon» В. Сидоренка (м. Київ) 

 

Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2):   

https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal 

протягом 

місяця 

–  «Кольори сонця». Акварель С. Янушкової (м. Дніпро) 

 

Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-

3 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions 

протягом

місяця 

–  «Коли віра зрушує гори». Колективна виставка робіт 

українських та зарубіжних митців: Ф. Аліса (Бельгія), 

Х. Б. Алптекіна (Туреччина),  Б. Бадалова (Азербайджан), 

В. Ралко та Н. Кадана (Україна) та ін. (у партнерстві з 

бельгійським Музеєм сучасного мистецтва (M HKA, 

м. Антверпен) та урядом Фландрії 

 

Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21):  

протягом 

місяця 

– «Мистецтво воєнного стану. Архів». Роботи українських 

художників, які з перших днів повномасштабного 

вторгнення РФ в Україну віддзеркалювали події у творчості 

та публікували роботи в соціальних мережах: 

А. Аджинджала, А. Пустоварової, Д. Немировського та ін.: 

https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-

stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html 

 

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

https://www.triptych-art.com 

 до 9 –  «Зупинка Буча». Графіка та живопис І. Прокоф’єва 

 

Артгалерея «ЦЕХ» (вул. Кирилівська, 69):  

http://www.tsekh.com.ua/?page_lang_id=3 

протягом 

місяця 

–  «Ой, чий то кінь стоїть?». Живопис М. Білоуса (м. Київ): 

https://orest.com.ua/afisha/galereya-ceh-zaproshuye-vidvidati-

vistavku-ukrayinskogo-mitcya-mikoli-bilousa-oj-chij-to-kin-

stoyit 

 

«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22в):  

https://www.facebook.com/ShchAC/ 

   до 3 –  «Злиття». Живопис О. Токаревої (м. Київ) 
 

«Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): https://yagallery.com 

 до 10 –  «Повна кімната». Роботи Ю. Денисенкова (м. Київ) 

https://m17.kiev.ua/en/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/mistectvo-voyennogo-stanu-nova-vistavka-v-kijivskiy-galereji.html
https://www.triptych-art.com/
http://www.tsekh.com.ua/?page_lang_id=3
https://orest.com.ua/afisha/galereya-ceh-zaproshuye-vidvidati-vistavku-ukrayinskogo-mitcya-mikoli-bilousa-oj-chij-to-kin-stoyit
https://orest.com.ua/afisha/galereya-ceh-zaproshuye-vidvidati-vistavku-ukrayinskogo-mitcya-mikoli-bilousa-oj-chij-to-kin-stoyit
https://orest.com.ua/afisha/galereya-ceh-zaproshuye-vidvidati-vistavku-ukrayinskogo-mitcya-mikoli-bilousa-oj-chij-to-kin-stoyit
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/
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Тел.: (066 9651500)  
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