
МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  ЖОВТЕНЬ  – 2022* 

Серед дат місяця: 

01.10 – Міжнародний день музики 

 – Міжнародний день людей похилого віку 

02.10 – День працівників освіти 

03.10 – Всесвітній день архітектора 

05.10 – Всесвітній день вчителя 

09.10 – День художника 

14.10 – День захисників і захисниць України 

 – День українського козацтва 

24.10 – День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

24–30.10 – Тиждень роззброєння 

25.10 – Всесвітній день інформації про розвиток 

27.10 – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників 

 – Міжнародний день анімації 

Головні релігійні свята: 

14.10 – Покрова Пресвятої Богородиці 

Про інші 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 

 ХХХІІІ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест – 2022» (24.09–02.10): 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/71898/;https://www.facebook.com/KyivMusicF

est 

 Всеукраїнський двотуровий конкурс майстрів та художників «Мальовнича 

Україна» (онлайн; 01–02.10):  

https://smilefest.com.ua/konkurs2022/MALOVNICHAUKRA%D0%87NA/ 

 Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. 

Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (04–06.10, Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ):  

    http://conference.nbuv.gov.ua/site/view/id/28 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс «Талановиті та 

незламні» (15.10, м. Київ): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 30.09.2022 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://vechirniy.kyiv.ua/news/71898/
https://www.facebook.com/KyivMusicFest
https://www.facebook.com/KyivMusicFest
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/MALOVNICHAUKRA%D0%87NA/
http://conference.nbuv.gov.ua/site/view/id/28
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-talanoviti-ta-nezlamni/
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bagatozhanrovij-festival-konkurs-talanoviti-ta-nezlamni/ 

 Всеукраїнський двотуровий багатожанровий конкурс мистецтв «Долоньки 

миру та щастя» (у онлайн та офлайн форматах; 16.10, м. Київ): http://fest-

portal.com/ev/16-zhovtnya-2022-r-statsionarno-ta-distantsijno-vseukrayinskij-

dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-dolonki-miru-ta-shhastya/ 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс творчих людей «ПроКреатив. 

Handmade виклик» (23.10–12.11): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-

distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-handmade-viklik/ 

 Круглий стіл «Творча спадщина Григорія Сковороди в контексті викликів 

сьогодення», присвячений 300-річчю від дня народження українського 

просвітника, письменника і філософа (у онлайн та офлайн форматах; 

27.10, Музей книги і друкарства України, м. Київ):  

https://www.mkdu.com.ua/tvorcha-spadshchyna-hryhoriia-skovorody/ 

 І Всеукраїнський двотуровий конкурс мистецтв «УКРАЇНСЬКИЙ 

РОЗМАЙ» (онлайн; 29–30.10):  

https://smilefest.com.ua/konkurs2022/rozmay/ 

 

*** 

 IX Міжнародна наукова конференція з історії археології «Історія 

археології: охорона культурної спадщини та регламентація досліджень» (у 

онлайн та офлайн форматах; 06–07.10,  Київ – Львів): 

https://kplavra.kyiv.ua/ua/23-serpnya-IX-Mizhnarodna-naukova-konferentsiya-

z-istoriyi-arkheolohiyi-ukr 

 VІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Musical Universe» 

(онлайн; 26–29.10, м. Одеса): http://fest-portal.com/ev/viii-mizhnarodnij-

festival-konkurs-mistetstv-musical-universe-odesa-ukrayina/ 

 

Театри в умовах воєнного стану  
 

Національна опера України: https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2022 

1  

(17:00) 

–  Х. Левенсхольд «Сильфіда» (балет на 2 дії) 

8  

(15:00) 

–  Ф. Шопен «Шопеніана» (балет на 1 дію); 

–  Л. Мінкус «Пахіта» (балет на 1 дію) 

9  

(15:00) 

–  Ж. Бізе «Кармен» (опера на 3 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети:   

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

Головна сцена 

8  

(17:00) 

– Музика М. Варконі «Доріан Грей» (мюзикл на 2 дії за 

мотивами роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-bagatozhanrovij-festival-konkurs-talanoviti-ta-nezlamni/
http://fest-portal.com/ev/16-zhovtnya-2022-r-statsionarno-ta-distantsijno-vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-dolonki-miru-ta-shhastya/
http://fest-portal.com/ev/16-zhovtnya-2022-r-statsionarno-ta-distantsijno-vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-dolonki-miru-ta-shhastya/
http://fest-portal.com/ev/16-zhovtnya-2022-r-statsionarno-ta-distantsijno-vseukrayinskij-dvoturovij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetstv-dolonki-miru-ta-shhastya/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-handmade-viklik/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-distantsijnij-konkurs-tvorchih-lyudej-prokreativ-handmade-viklik/
https://www.mkdu.com.ua/tvorcha-spadshchyna-hryhoriia-skovorody/
https://smilefest.com.ua/konkurs2022/rozmay/
https://kplavra.kyiv.ua/ua/23-serpnya-IX-Mizhnarodna-naukova-konferentsiya-z-istoriyi-arkheolohiyi-ukr
https://kplavra.kyiv.ua/ua/23-serpnya-IX-Mizhnarodna-naukova-konferentsiya-z-istoriyi-arkheolohiyi-ukr
http://fest-portal.com/ev/viii-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-musical-universe-odesa-ukrayina/
http://fest-portal.com/ev/viii-mizhnarodnij-festival-konkurs-mistetstv-musical-universe-odesa-ukrayina/
https://opera.com.ua/afisha?month=01-10-2022
http://operetta.com.ua/afisha/
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9, 23  

(17:00) 

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

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

15  

(17:00) 

–  Ліна Костенко «Маруся Чурай» (поетична драма) 

16  

(17:00) 

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

2 дії) 

28  

(18:00) 

– Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

Сцена «77» 

21  

(18:00) 

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

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

12  

(18:00) 

–  І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

19  

(18:00) 

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

автобіографічних спогадів артиста у виконанні з.а. України 

Д. Шарабуріна 

26  

(18:00) 

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

з.а. України Д. Шарабуріна 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

1  

(17:00) 

– «Не плачте за мною ніколи…». Моновистава за 

однойменною п’єсою М. Матіос у виконанні н. а. України 

Л. Кадирової  

8  

(11:00) 

Прем’єра 

– Р. Неупокоєв «Мишка та рожева стрічка» (захоплива лялькова 

вистава для дітей) 

15  

(17:00) 

Прем’єра 

– «Мовчання» (вистава-медитація). Режисер та автор ідеї 

Я. Ушпік 

22  

(17:00) 

– «Sensus» (пошук на одну дію). Вистава акторської майстерні 

н.а. України Богдана Струтинського 

23  

(17:00) 

Прем’єра 

– «BENZIN» (трагі-фарс за мотивами страшних казок братів 

Грімм) 

 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

4, 13,  

18, 27  

(17:00) 

Прем’єра 

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

6, 23  

(17:00) 

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

7, 25  

(17:00) 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

9  

(17:00) 

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

12, 30  

(17:00) 

– «Момент кохання» (слідчий експеримент на 1 дію за творами 

В. Винниченка) 

15  

(17:00) 

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

16, 29  

(17:00) 

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

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

28  

(17:00) 

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

На Основній сцені Національного академічного драматичного театру 

імені Лесі Українки 

12  

(17:00) 

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

20  

(17:00) 

–  І. Франко «Украдене щастя» (вистава на 2 дії) 

26  

(17:00) 

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

27  

(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, 23  

(16:00),  

 Прем’єра 

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

http://ft.org.ua/ua/program
https://lesyatheatre.com.ua/ukr/repertoire
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8  

(12:00) 

5, 21  

(18:00) 

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

антракту) 

11  

(18:00) 

 Прем’єра 

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

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

О. Щурська 

13  

(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 

14  

(18:00)  

 

 Прем’єра 

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

Лесі Українки) 

15, 29  

(16:00) 

– «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової» 

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

і Фридерик. Вона та Він») 

16  

(12:00) 

– «У країні казок» (вистава за мотивами творів 

Г. К. Андерсена) 

18  

(18:00) 

  Прем’єра 

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

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

Основна сцена 

7, 8, 16 

(17:00) 

  Прем’єра 

–  Б. Фріл «Переклади» (драма; вистава з антрактом) 

21, 22  

(17:00) 

–  Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія на 2 дії) 

Сцена під дахом 

27, 30  

(19:00) 

–  Кокі Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:  

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

1  

(15:00),  

21  

(17:00) 

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

одного рішення) 

7  

(17:00) 

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

з.а. України О. Жураківської) 

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


6 

15, 29  

(15:00) 

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

16  

(17:00) 

–  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/ плакати/ розуміти) 

30  

(17:00) 

– М. Спіацці «Сімейний альбом / Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

 

Київський академічний драматичний театр на Подолі:   

http://theatreonpodol.com/  

Нова сцена 

1, 15  

(17:00) 

  Прем’єра 

–  А. Каваляускайте «Колискова для лисиці, яку ще ніхто не 

бачив» (така різна любов; вистава з антрактом) 

2  

(17:00) 

–  Брати Капранови «Приворотне зілля» (містично-комедійний 

 трилер) 

5, 6, 28  

(18:00) 

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

антиутопією Дж. Орвелла) 

8  

(17:00) 

–  «Передчуття Мини Мазайла» (комедія за п’єсою М. Куліша 

«Мина Мазайло») 

9, 30  

(17:00) 

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

13  

(18:00) 

–  І. Франко «Імітація» (детектив) 

19  

(18:00) 

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

Т. Вільямса «Римська весна місіс Стоун») 

21  

(18:00) 

–  Леся Українка «Камінний господар» (божевільна драма про 

кохання) 

22  

(17:00) 

–  А. Курков «Сірі бджоли» (драма) 

Зала Ігоря Славинського 

1  

(17:00) 

 Прем’єра 

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

2, 15  

(14:00) 

–  П. Портнер «Ножиці» (слідчий експеримент на 2 дії) 

7, 14  

(18:00) 

–  І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

8, 9  

(14:00) 

–  Д. Глаттауер «Вбити не можна розлучитися» (комедія) 

http://theatreonpodol.com/
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Київський національний академічний Молодий театр:  

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-10 

Основна сцена 

2  

(18:00) 

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

(комедія на 2 дії) 

14  

(18:00) 

–  Р. Тома «Убити чи любити» (інтригуюча комедія) 

16  

(18:00) 

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

30  

(18:00) 

– «Ін’єкція безсмертя» (танцювальна чума з антрактом). 

Вистава за п’єсою К. Чапека  «Засіб Макропулоса»  

Камерна сцена 

2  

(18:00) 

– К. Малініна «Неймовірна історія кохання» (вистава без 

антракту) 

5  

(18:00) 

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

6  

(18:00) 

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

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

12  

(18:00) 

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

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

Р. Бредбері та Д. Деррі 

Мікросцена 

4  

(18:00) 

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

І. Мераса «Нічия триває лише мить» 

5  

(18:00) 

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

 

6  

(18:00) 

–  К. Мельников «Ліки для Ліки» (трансплантація почуттів) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances  

Основна сцена (Салон) 

1, 2  

(17:00) 

  Прем’єра 

– М. Ряпулова «Народжені бути вільними» (національна 

трагедія) 

7  

(18:00),  

–  А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія) 

https://molodyytheatre.com/afisha/2022-10
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
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8  

(17:00) 

15, 29 

(11:00) 

–  В. Кошелєв «Крюня» (казка для всієї родини) 

16  

(17:00) 

– Б. Гнатюк «Ідеальний шторм» (біологічна драма в стилі 

агропанк за мотивами однойменної книги В. Скоцика) 

23  

(17:00) 

– «Куди я з вами не піду» (комедія; вистава за пʼєсою 

М. Хейфеця «Надвечірʼя з rock-n-roll-om») 

29  

(17:00) 

Прем’єра  (жінкам України присвячується!) 

–  С. Фехтел «Три вдови». Моновистава за мотивами оповідань 

Шолом-Алейхема «Місто маленьких людей», «Не стало 

покійників», «Три вдови» у виконанні С. Фехтела  

30  

(17:00),  

31  

(18:00) 

Прем’єра 

–  Б. Гнатюк «Аххілес із Запоріжжя» (постсексизм) 

 

Київський академічний театр на Печерську:  

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

   1, 2 

(17:00) 

 Прем’єра 

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

        7 

(18:00)      

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

  12 

(18:00) 

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

початку нульових) 

     13, 14,  

 27, 28  

(18:00) 

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

Режисер – О. Лазовіч 

15  

(18:00) 

–  О. Васін, Ю. Першута «Легені» (сучасна британська драма) 

    26 

(18:00) 

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

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

В. Шекспіра) 

 

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

Основна сцена 

   7, 8  

(18:00) 

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

(водевіль) 

  13 –  К. Людвіг «Примадонни» (бродвейська комедія на 2 дії) 

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


9 

(17:30), 

  16  

(17:00) 

    14, 15  

(18:00) 

–  С. Васильченко «Ніч кохання» (лірична комедія) 

 22 

(17:00) 

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

ексцентрична комедія на 2 дії) 

Камінна зала 

    15 

(17:00) 

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

(комедія). Моновистава у виконанні П. Миронова 

     20, 21  

(18:00) 

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

22 

(17:30) 

–  «Врубель» (спогади про життя, що минає…). Моновистава 

за мотивами п’єси В. Соколовського «Камертон Врубеля» у 

виконанні П. Миронова 

Сцена в кафе театру 

 1  

(17:30) 

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

модерн) 

 

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

 1  

(17:00) 

–  О. Михайлов «Білка, яка прожила 100 років» (фантазії Біблів 

і Жиркова) 

 2  

(17:00) 

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

Швейцарії в Україні  

         8  

(17:00) 

 Прем’єра 

–  А. Каваліaускайте «Дякую» (ода коханню) 

22  

(17:00) 

–  М. Макдона «Королева краси» (чорна комедія) 

23  

(17:00) 

–  С. Ґьоснер «Каліки» (майже комедія про двох хлопців, які 

розмовляють про дівчат і свої хвороби) 

 

Київський академічний театр «Актор»:  http://teatr-aktor.kiev.ua; 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html 

 2  

(17:00) 

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

дорослих на 2 дії за мотивами фільму Акіри Куросави «Сім 

самураїв») 

16  

(17:00) 

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

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://teatr-aktor.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kievskij-teatr-akter-117.html
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19 

(18:00) 

– «Качур. Контрабас» (комедія за творами З. Фрейда та 

П. Зюскінда) 

23  

(17:00) 

– «Фрі» (психологічний трилер за мотивами роману А. Нотомб 

«Косметика ворога») 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

 1 

(17:00) 

– Музика В. А. Моцарта «Весілля Фігаро» (концертно-сценічна 

версія на 2 дії) 

 7 

(15:00), 

    30  

(12:00) 

–  Музика В. Назарова «Жив собі пес…» (потужний мюзикл на 

2 дії за мотивами української народної казки) 

15 

(15:00) 

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

казка на 2 дії) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

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

   1  

(15:00) 

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

       2, 30  

(15:00) 

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

   7, 21  

(18:00) 

–  М. Гоголь «Шинель» (трагікомедія на 1 дію) 

8, 23  

(15:00) 

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

однойменного твору О. Генрі) 

9, 29  

(15:00) 

–  О. Несміян «Ти особливий» (добра казка для дітей) 

    15  

(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/ 

         8  

(11:00, 

13:00) 

–  Е. Фарджон «Принцеса на даху» (вередлива казка) 

         9  

(11:00, 

13:00) 

– Г. Остер «Була у зайчика хатинка» (музична вистава за 

мотивами народної казки «Заєць, Лисиця і Півень») 

         22  –  Ю. Меліксетова «Про вередливу Гусеницю та закоханого 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kontramarka.ua/uk/theatre/kiivskij-akademicnij-teatr-na-lipkah-5.html
https://puppet-theater.kiev.ua/afisha/
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(11:00, 

13:00) 

Черв’яка» (романтична комедія) 

 

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

«Новий український театр» 

       1, 15  

(17:00) 

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

 8 

(17:00),       

19  

(18:00) 

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

     17, 28  

(18:00) 

–  О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз) 

    21  

(18:00) 

Прем’єра 
–  М. Кропивницький «Химери юної панянки» (несподівана 

історія Олесі) 

22  

(17:00) 

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

Т. Вільямса «Раптово, минулого літа») 

Театр «Сонечко» 

 1  

(12:00) 

– М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних 

мрійників) 

     2  

(12:00) 

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

23  

(12:00) 

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

природі) 

29  

(12:00) 

–  М. Кропивницький «Івасик-Телесик» (український народний 

трилер) 

30  

(12:00) 

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

дорозі) 

 

 Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»  

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

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 1  

(17:00) 

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

 2 

(17:00) 

–  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 

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

https://nut.kiev.ua/afisha/veresen/
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
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(17:00) «Ханума») 

 9  

(17:00) 

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

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

15  

(17:00) 

– «Гуцулка Ксеня» (ексцентрично-музична комедія за 

мотивами оперети Я. Барнича) 

 

 Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса  

(вул. Володимирська, 23в):  

   1, 2 

(19:00) 

–  «Дівчина з Хіросіми, яку лякає грім» / «Hiroshima Girl is 

Afraid of Thunder» (вистава-перформанс за п’єсою Іноуе 

Хісасі «Життя з батьком»). За підтримки УКФ: 

https://www.facebook.com/events/809812673790963/81027011

3745219?acontext=%7B%22event_action_history%22 

   8, 9 

(14:00) 

– Сценічні читання «”Україна. Війна. Тексти 3.0“. Перші 

Кроки» (прем’єра документальної вистави В. Гавури): 

https://kiev.karabas.com/ukrayina-vijna-teksti-3-0-pershi-kroki; 

https://kasa.com.ua/ukrayina_vijna_teksti_30_pershi_kroki_104

103529 

 8 

(14:00) 

– «Від(ро)дження» (поетична вистава за віршами 

М. Хвильового, О. Теліги, П. Тичини та ін.). Режисер – 

А. Боровенський: https://kiev.karabas.com/vid-ro-dzhennya-1 

 

*** 

 

На сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі 

Українки: 

25  

(19:00) 

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

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

автор сценарію – Н. Могилевська: 

      https://kiev.karabas.com/ua/nataliya-mogilevska-ya-vdoma-2 

 

На сцені Київського муніципального академічного театру опери і балету для 

дітей та юнацтва: 

Вечір одноактних балетів  Академічного театру 

«Київ Модерн-балет» 

     2  

(18:00) 

–   «Дев’ять побачень» (балет на музику Ф. Шопена); 

–  «IN PIVO VERITAS / Істина – у пиві» (балет на ірландську 

народну музику та музику доби Ренесансу). Лібрето, 

хореографія та постановка – Раду Поклітару: 

https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-romeo-i-dzuletta-

radu-poklitaru-73763.html 

https://www.facebook.com/events/809812673790963/810270113745219?acontext=%7B%22event_action_history%22
https://www.facebook.com/events/809812673790963/810270113745219?acontext=%7B%22event_action_history%22
https://kiev.karabas.com/ukrayina-vijna-teksti-3-0-pershi-kroki
https://kasa.com.ua/ukrayina_vijna_teksti_30_pershi_kroki_104103529
https://kasa.com.ua/ukrayina_vijna_teksti_30_pershi_kroki_104103529
https://kiev.karabas.com/vid-ro-dzhennya-1
https://kiev.karabas.com/ua/nataliya-mogilevska-ya-vdoma-2
https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-romeo-i-dzuletta-radu-poklitaru-73763.html
https://kontramarka.ua/ru/kyiv-modern-ballet-romeo-i-dzuletta-radu-poklitaru-73763.html
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    20  

(18:00) 

–   «Болеро» (балет на музику М. Равеля); 

–  «Дощ» (хореографічна фантазія на музику народів світу та  

Й. С. Баха). Лібрето, хореографія та постановка – Раду 

Поклітару: https://concert.ua/ru/event/kyiv-modern-ballet-

bolero-dosch-radu-poklitaru 

 

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

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

29 

(17:00) 

– «Свідоцтво про життя. Ада Роговцева». Публіцистична 

вистава за однойменною книгою А. Роговцевої за участі 

А. Сеітаблаєва, Л. Руснак, С. Орліченко та ін. Режисер – 

К. Степанкова 

  

На сцені Київського академічного театру українського фольклору 

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

akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

 5 

(18:00) 

– В. Семенова «Напередодні» (трагікомедія). Вистава 

Київського театру етнічного мистецтва (студія «Моє 

життя»): 

 https://kiev.karabas.com/naperedodni-prem-yera-kiyivskij-teatr-

etnichnogo-mistectva-1 

26 

(19:00) 

–   А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» (казка для дітей 

та дорослих). Вистава Театру Володимира Завальнюка 

«Перетворення» (м. Київ) 

 

На сцені Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7): 

23 

(17:00) 

–  О. Анненко «Поцілунок Монро» (містична трагікомедія для 

дорослих на 1 дію). Антрепризна вистава за участі 

І. Либідь, Н. Скрябіної, С. Кирси та ін. Режисер – 

О. Меньшова: https://kontramarka.ua/uk/pocilunok-monro-

70029.html 

29 

(17:00) 

Прем’єра 

–  «ДАХ OFFLINE» (вистава на 2 дії за творами Неди Неждани 

«Самогубство самоти» та О. Балагури «Рівняння з трьома 

невідомими»). Антрепризна вистава за участі А. Ляшенко, 

С. Кирси, П. Власенка та ін. Режисер – О. Меньшова: 

https://kontramarka.ua/uk/dah-offline-75467.html 

 

На сцені Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6): 

 8 

(18:00) 

–  С. Цвейг «Лист незнайомки» (мелодрама). Вистава Театру 

ВІЗАВІ (м. Київ) 

https://concert.ua/ru/event/kyiv-modern-ballet-bolero-dosch-radu-poklitaru
https://concert.ua/ru/event/kyiv-modern-ballet-bolero-dosch-radu-poklitaru
https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
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://kiev.karabas.com/naperedodni-prem-yera-kiyivskij-teatr-etnichnogo-mistectva-1
https://kiev.karabas.com/naperedodni-prem-yera-kiyivskij-teatr-etnichnogo-mistectva-1
https://kontramarka.ua/uk/pocilunok-monro-70029.html
https://kontramarka.ua/uk/pocilunok-monro-70029.html
https://kontramarka.ua/uk/dah-offline-75467.html
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Вистави на інших локаціях: 

7, 13, 14,      

20, 21,  

  27, 28   

 (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 

18 

(19:00) 

– І. Гончарова «Трубач». Вистава Театру «Маскам Рад», 

створена на базі реальних подій: 

    https://kontramarka.ua/uk/trubac-75168.html 

21 

(18:00) 

На підтримку ЗСУ 

–  «Саквояж». Танцювально-театральна вистава Театру танцю 

«Форсайт»: https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-

vistava-sakvoaz-75705.html; 

https://www.facebook.com/foresight.show/ 

 

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  онлайн-вистав для дітей: 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. 

 

 

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://kontramarka.ua/uk/trubac-75168.html
https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-vistava-sakvoaz-75705.html
https://kontramarka.ua/uk/tancuvalnoteatralna-vistava-sakvoaz-75705.html
https://www.facebook.com/foresight.show/
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/
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Театральні гастролі 

На сцені Будинку архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

   1  

(17:00) 

– 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 

 

На сцені Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6): 

   2  

(16:00) 

–  «Грінч проти супергероїв» (дивовижна історія для дітей та 

дорослих). Вистава Кіровоградського академічного 

обласного українського музично-драматичного театру 

ім. М. Л. Кропивницького (м. Кропивницький): 

    https://kontramarka.ua/uk/grinc-proti-supergeroiv-76191.html 

 

Концерти та інші заходи 

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

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

   1  

(15:00) 

Київський літературно-меморіальний музей Максима 

Рильського (вул. М. Рильського, 7) 

«Вишуканість циганського наспіву» 

– Є. Ліпітюк (сопрано), О. Табуліна  (мецо-сопрано), партія 

фортепіано – А. Поліщук. Вступне слово та ведуча – 

С. Корецька (музикознавець) 

  1  

(18:00) 

до Міжнародного дня музики 

–  С. Онніс (гітара, Італія). За підтримки Посольства 

Італійської Республіки в Україні, Італійського інституту 

культури в Україні 

   2  

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«І знову класика» 

–  О. Чубарева (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

   3  

(18:00) 

«Музика епох» 

–  Ансамбль «Рідні наспіви», солісти – О. Чубарева (сопрано), 

І. Борко (тенор), В. Полянський (фортепіано), Т. Жук-Сєдова 

(орган), М. Кліменко (фортепіано), В. Шпудейко (степ). За 

підтримки Благодійного фонду VERE MUSIC FUND 

 4  

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Джазові фантазії та імпровізації» 

https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-goncarivci-75683.html
https://kontramarka.ua/uk/svatanna-na-goncarivci-75683.html
https://kontramarka.ua/uk/grinc-proti-supergeroiv-76191.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
https://www.facebook.com/philukr/
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–  В. Полянський (фортепіано)  

6  

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Велика вальсова родина» (всі Штрауси) 

– Н. Афанасьєва (фортепіано), В. Мацко (ксилофон), 

Є. Ліпітюк (сопрано), А. Юрченко (баритон), Камерний 

струнний квартет «Каприс-Класік»: О. Савченко (скрипка), 

Т. Хоменко (скрипка), О. Ульянченко (альт), Є. Дячук 

 (віолончель) 

 6  

(18:00) 

Френк Сінатра 

– Біг-бенд Національного академічного духового оркестру 

України (диригент – О. Вікулов). Соліст – В. Костенко 

(вокал) 

 7  

(18:00) 

Заключний концерт фестивалю класичної музики 

«Mariupol Classic» 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – М. Дядюра; диригент – 

В. Крячок, м. Маріуполь, Донецька обл.) 

 8  

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Чарівний ритм» 

–  Київський квартет саксофоністів: Ю. Василевич, 

М. Мимрик, С. Нідзельський, Р. Фотуйма 

     9  

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Музичне намисто України» 

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

П. Бугар, О. Чух, Ю. Різоль, В. Голуб 

     9  

(18:00) 

«Музика для короля. Сонати для флейти і клавіру 

(з репертуару Фрідріха Великого (1712–1786)» 

–  Ю. Шутко (флейта), М. Віхляєва (фортепіано) 

    14  

(15:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

«Люблю я тебе, Україно!» 

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

народних інструментів «Рідні наспіви» 

    14  

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«До Дня захисників і захисниць України» 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), А. Юрченко (баритон), 

Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (художній 

керівник – В. Чорнокондратенко) 



17 

    14  

(18:00) 

Ювілейний концерт Героя України, н. а. України Ніни 

Матвієнко 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

(художній керівник і головний диригент – В. Матюхін) 

    18  

(18:00) 

«Намисто красних пісень» (театралізований концерт) 

– Академічний камерний хор «Хрещатик» (художній керівник 

– П. Струць) 

21 

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Франц Шуберт: кохання і самотність» 

– Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), К. Кондрашевська 

(сопрано), О. Табуліна (мецо-сопрано), Г. Сафонов 

(скрипка), О. Строган (фортепіано)  

22 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«Не забуваються сліди…» (за творами Миколи Луківа) 

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

Матвійчук (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

23 

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«Земля кровi та сонця» 

– Є. Ліпітюк (сопрано), С. Бортник (тенор), Ансамбль 

народних інструментів «Рідні наспіви» 

23 

(17:00) 

Музичний салон Національної філармонії України 

(вул. Володимирський узвіз, 2) 

«Мальовнича Україна» 

–  В. Самофалов (баян), М. Віхляєва (фортепіано) 

24 

(18:00) 

«Зацвіла в долині» (твори на вірші Тараса Шевченка) 

–  Національна заслужена капела бандуристів України імені 

Г. І. Майбороди (художній керівник – Ю. Курач, диригент – 

О. Бояр). Солісти – О. Савчук (тенор), М. Мельник 

(тенор), Т. Мазур (баритон), М. Воловоденко (бас), 

Д. Годенюк  (бас), В. Дорожинський (бас), Я. Великий 

(тенор), Д. Кузін (тенор).  Вступне слово та ведуча – 

С. Корецька (музикознавець) 

27 

(18:00) 

до 180-річчя від дня народження композитора, 

диригента, педагога М. В. Лисенка (1842–1912) 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент – М. Лисенко). Солісти – Є. Ліпітюк (сопрано), 

А. Юрченко (баритон), Р. Смоляр (бас), Т. Паращук (труба) 

    28  

(15:00) 

Київський літературно-меморіальний музей Максима 

Рильського (вул. М. Рильського, 7) 
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«Багряний вечір догорів…» 

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

В. Цимощук 

29 

(18:00) 

«Заспіває, засміється…» 

– А. Паламаренко (художнє слово), Національна заслужена 

капела бандуристів України імені Г. І. Майбороди (художній 

керівник – Ю. Курач). Вступне слово та ведуча – 

С. Корецька (музикознавець) 

 

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) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Євген Станкович. Камерні симфонії (концерт-післямова 

КИЇВ МУЗИК ФЕСТУ – 2022) 

– LIATOSHYNSKYI CAPELLA: ORCHESTRA (диригент – 

Б. Пліш), Т. Рой (флейта), Д. Таран (валторна), 

Р. Лопатинський (фортепіано) 

   2  

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Осіння класика 

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

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

   8  

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Музичні зорі України 

–  М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), 

С. Котко (колоратурний бас), Л. Реутова (фортепіано) 

   9  

(18:00) 

Андріївська церква (Андріївський узвіз, 23) 

Антоніо Вівальді. Арії та концерти 

– І. Іщак (контртенор), О. Стицюк (скрипка), Г. Бубнова 

(клавесин, фортепіано) 

  15  

(18:00) 

 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

Вокальні шедеври 

–  О. Басистюк (сопрано), О. Мороз (кларнет), О. Дудниченко 

(скрипка), А. Полуденний (віолончель), Н. Кравченко 

(фортепіано), Л. Реутова (фортепіано) 

 21 

(18:00) 

Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 

«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 

Романтична музика Австрії 

– О. Мороз (кларнет), О. Дудниченко (скрипка), А. Полуденний 

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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(віолончель), Н. Кравченко (фортепіано) 

 23 

(18:00) 

Колонна зала імені М. Лисенка Національної філармонії 

України (вул. Володимирський узвіз, 2) 

Подих романтики 

– Н. Пилатюк (скрипка), І. Кучер (віолончель), Т. Войтех 

(фортепіано) 

 28 

(18:00) 

Виставкові зали «Хлібня» Національного заповідника 

«Софія Київська» (вул. Володимирська, 24) 

SALOMEA (до 150-річчя від дня народження оперної 

співачки Соломії Крушельницької) 

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

С. Андрощук (тенор), К. Баженова (фортепіано) 

 29 

(18:00) 

Київський будинок вчених НАН України  

(вул. Володимирська, 45а) 

У теплих обіймах романтики 

–  Т. Рой (флейта), А. Кушнір (флейта), І. Рябов (фортепіано) 

 

Київський національний академічний театр оперети:   

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

   1, 2 

(17:00) 

–  «Оперета-Гала!». Концерт до Міжнародного дня музики 

    13  

(18:00) 

–  Національний мистецький проєкт «Бій за Україну».  Участь 

беруть: Національний президентський оркестр (художній 

керівник – н. а. України А. Молотай, диригент – 

підполковник М. Гусак), солісти – В. Осадчук, С. Гурець, 

актори Івано-Франківського національного академічного 

драматичного театру ім. Івана Франка, Хор Felicio (художній 

керівник – Н. Байдак), вокальний дует «Сестри Тельнюк»   

    14  

(18:00) 

–  «З Україною в серці». Концерт за участі вокалістів, артистів 

хору, балету та оркестру театру. У програмі: популярні 

фольклорні твори в модерному аранжуванні, пісні сучасних 

композиторів та стрілецькі пісні, що піднімають дух та 

згуртовують націю 

 29, 30 

(17:00) 

– «Вечір мюзиклу». Номери з мюзиклів «Привид опери» 

 Е. Л. Уеббера, «Аладдін»  А. Менкена, «Хелло, Доллі» 

Дж. Хемана, «Чикаго» Дж. Кандера та ін. 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/  

     5  

(18:00) 

– «Місто моє, привіт!». Вечір-елегія за участі заслужених 

артистів України Л. Недін, Л. Доброноженко; О. Гончаренка, 

http://operetta.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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М. Воробйова, Ф. Коноварро, О. Яремчук  

     7  

(18:00) 

– «Оперета. Найкраще!». Концерт за участі артистів 

Київського національного академічного театру оперети 

    13  

(18:00) 

–  Вечорниці «Українська пісня – українська душа». Концерт з 

українських пісень у виконанні солістів оперети 

21  

(18:00) 

 Музична вітальня «JE T’AIME» 

–  Пісні кохання у виконанні з. а. України Л. Доброноженко 

28  

(18:00) 

– «Пісня буде поміж нас». Вечір української ретро-пісні за 

участі артистів незалежної формації Art.Razom 

(концертмейстер – Г. Щербаков) 

 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

22 

(18:00) 

–  «Твоя тінь». Шоу Театру тіней «TEULIS»   

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):   

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

 8 

(18:00) 

–  Благодійний акустичний концерт рокгурту «Друга Ріка»: 

https://kyivmaps.com/ua/events/druga-rika-blagodijnij-koncert 

15 

(19:00) 

– Концерт композитора та виконавця, з. а. України Ніколо 

Петраша: https://parter.ua/ru/event/nikolo-petrash 

19 

(18:00) 

– «Ударимо сміхом». Творчий вечір Героя України, 

н. а. України А. Паламаренка за участі видатних митців 

української культури 

 20 

(18:00) 

–  Гурти «Фрістайл» та «Діти Фрістайла» з новою концертною 

програмою 

21  

(18:00) 

до Дня захисників та захисниць України 

– «Пісні нескореного серця». Благодійний концерт з. а. України 

О. Мухи (на підтримку ЗСУ) 

        22  

(17:00) 

–  Музика німецького композитора Г. Циммера до кінофільмів 

«Шерлок Холмс», «Король Артур», «Код да Вінчі» та ін. у 

виконанні Національного академічного духового оркестру 

України (частина коштів від продажу квитків буде 

перерахована на потреби ЗСУ) 

        23  

(17:00) 

–  Музика Г. Шора до кінотрилогії «Володар перснів». Концерт 

у виконанні Симфонічного оркестру LUMOS Orchestra 

(художній керівник – Д. Коваль) та Галицького камерного 

хору «Євшан» (художній керівник – І. Кресленко). Диригент 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kyivmaps.com/ua/events/druga-rika-blagodijnij-koncert
https://parter.ua/ru/event/nikolo-petrash
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концерту – Р. Кресленко (частина коштів від продажу 

квитків буде перерахована на потреби ЗСУ) 

 

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

   1, 16, 30  

(19:00) 

–  Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

  6, 21 

(19:00) 

Класика під зорями 

– «Аllegretto». Концертна програма за участі музичного 

колективу Almia music  

 

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

1, 2, 8, 9, 

15, 16, 22, 

23, 29, 30  

(12:00,  

16:00),  

     14  

 (16:00),  

  26, 27    

(14:00),  

      28  

(14:00, 

17:00) 

–  «ЦИРК тиГРа. Шоу сміливих» 

протягом 

місяця 

– Відеоверсії циркових вистав минулих років: 

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

 

Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6):  

         9  

(16:00) 

«Зірка, яка завжди з нами» (до 90-річчя від дня 

народження режисера-мультиплікатора, н. а. України 

Д. Я. Черкаського, 1931–2018)  

–  Вечір пам’яті «Давид Черкаський та його друзі»: спогади та 

перегляд фільму «Зірка Давида Черкаського» 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

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

Камерна сцена ім. С. Данченка 

        14  

(17:00) 

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

 

 

 

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/
https://www.circus.kiev.ua/ua/video_arkhiv_vystav/pid/62
http://ft.org.ua/ua/program
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Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

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

         1  

(15:00) 

–  «Фольклорна абетка». Концерт за участі провідних солістів 

оркестру, хору і балету театру та Українського академічного 

фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина» 

    14  

(18:00) 

до Дня захисників і захисниць України 

– «Незламні». Концерт за участі артистів театру та джаз-

квінтету І. Закуса 

         22  

(17:00) 

–  «Береги». Творчий вечір співака, композитора, н. а. України 

В. Засухіна 

 

Київська мала опера (вул. Дегтярівська, 5):  

         7  

(18:30) 

Музично-поетична композиція «Франко. Лірика» 

– Вірші з поетичної збірки І. Франка «Зів’яле листя» у 

виконанні актора А. Логая за участі музичного гурту 

KRUCHI MUSIC BAND з найвідомішими українськими 

піснями (у межах культурно-мистецького проєкту «Вечір 

п’ятниці»; на підтримку ЗСУ): 

https://kiev.karabas.com/ua/franko-lirika 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

Будинок митрополита 

 1 

(16:00) 

– Благодійний фонд С. Легкої «Світлий» запрошує на 

мистецький вечір «Вечір сучасного фольку». Етно-електро 

проєкт гурту GG ГуляйГород з унікальною акустичною та 

електро програмами (ведуча – з. а. України А. Заклецька). 

Концерт на підтримку 61 окремого стрілецького батальйону: 

https://www.facebook.com/SophiaKyiv/posts/pfbid0NXjJs1zm8

CUP5VCjSxFi4juYvP6nbHpvAmv5MYVa4ZUQKb7Zxigo1vD

wNVqoSbpBl 

Виставкові зали «Хлібня» 

 1 

(15:00) 

– «Життя-Буття». Концерт-лекція етногурту «Королівна»: 

https://www.facebook.com/events/464580325710055/?ref=news

feed 

 

Концерти на інших локаціях: 

 8 

(15:00) 

–  «Храм Небесний». Концерт  Ольги Ткаченко та театру 

«Голос Вогню!»: 

    https://www.facebook.com/events/2451570305141689/ 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
https://kiev.karabas.com/ua/franko-lirika
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/posts/pfbid0NXjJs1zm8CUP5VCjSxFi4juYvP6nbHpvAmv5MYVa4ZUQKb7Zxigo1vDwNVqoSbpBl
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/posts/pfbid0NXjJs1zm8CUP5VCjSxFi4juYvP6nbHpvAmv5MYVa4ZUQKb7Zxigo1vDwNVqoSbpBl
https://www.facebook.com/SophiaKyiv/posts/pfbid0NXjJs1zm8CUP5VCjSxFi4juYvP6nbHpvAmv5MYVa4ZUQKb7Zxigo1vDwNVqoSbpBl
https://www.facebook.com/events/464580325710055/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/464580325710055/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2451570305141689/
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 8 

(19:00) 

–  Благодійний концерт гурту «ТІК»: 

https://kontramarka.ua/uk/blagodijnij-koncert-gurtu-tik-

76245.html 

15 

(18:00) 

до Дня захисників і захисниць України  

– Концерт джазового оркестру Big «Yellow» Band та 

українських рокгуртів Romoza та The Champignons: 

https://kontramarka.ua/uk/big-yellow-band-45716.html 

16 

(18:00) 

– «Патріотичні вечорниці». Концерт О. Скрипки та гурту  

Vоплі Vідоплясова: https://kontramarka.ua/uk/oleg-skripka-

vopli-vidoplasova-76137.html 

22 

(19:00) 

– Благодійний концерт на підтримку ЗСУ за участі WELLBOY: 

https://kontramarka.ua/uk/wellboy-blagodijnij-koncert-na-

pidtrimku-zsu-76166.html 

 

ВИСТАВКИ 

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

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

протягом 

місяця 

–  «Навала. Київський постріл». Присвячено героїчній обороні 

Києва від російських військ та за матеріалами, зібраними 

співробітниками музею на Київщині 

 – «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 тощо: 

    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):  

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

istorii-ukrainy-predstavyly-pamiatky-vriatovani-ukrainoiu 

  

https://kontramarka.ua/uk/blagodijnij-koncert-gurtu-tik-76245.html
https://kontramarka.ua/uk/blagodijnij-koncert-gurtu-tik-76245.html
https://kontramarka.ua/uk/big-yellow-band-45716.html
https://kontramarka.ua/uk/oleg-skripka-vopli-vidoplasova-76137.html
https://kontramarka.ua/uk/oleg-skripka-vopli-vidoplasova-76137.html
https://kontramarka.ua/uk/wellboy-blagodijnij-koncert-na-pidtrimku-zsu-76166.html
https://kontramarka.ua/uk/wellboy-blagodijnij-koncert-na-pidtrimku-zsu-76166.html
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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протягом 

місяця 

Онлайн-виставка 

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

знайдені під час дослідження кургану Товста Могила 

(Дніпропетровська обл.):  

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) 

  протягом   

місяця 

– «Потенційно (не)прийнятний контент». Серія робіт 

С. Жалобнюка у мішаній техніці (колаж), створених під час 

російсько-української війни  
 

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний  

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

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

протягом 

місяця 

–  «Обереги». 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 

 – «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 

 – «Україна. Війна. Власна пам’ять». Фотовиставка 

професіоналів та аматорів (із фондової збірні музею та 

архівів) 

 

 

 

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.warmuseum.kiev.ua/_ua/online/
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Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»:  

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

Велика лаврська дзвіниця 

до 10 –  «ВОНА і ВІЙНА». Виставка живопису художниць з творчої 

Фундації W’ART: Н. Микитенко, Н. Ширант, Л. Бабляк, 

І. Стольникович та С. Леонтьєвої  
протягом 

місяця  

(корпус 

№ 4) 

– Оновлена виставка «Князі Острозькі: європейський вимір 

української історії». В експозиції: оригінальні пам’ятки 

XIV–ХХ ст. – лицарські обладунки, зброя XVI–XVII ст. 

(мечі, шаблі, гармата), князівські печатки, побутові речі, 

старовинні документи тощо 

 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

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

Виставкові зали «Хлібня» 

    до 9 – «Кохайтеся, чорнобриві...». Присвячено одному з 

найважливіших та найколоритніших обрядів українців – 

весіллю (з фондової колекції Національного музею народної 

архітектури та побуту України) 

Брама Заборовського 

    до 23 – «Князівни та княгині». Виставковий проєкт, присвячений 

дружинам та донькам князів Русі-України Х–ХІІІ ст., 

жінкам княжих родів Гольшанських, Острозьських (ХVІ ст.) 

тощо 

На території Заповідника 

до 15 –  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; 

https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/events/?ref=page_internal 

  до 7 – «ANTIHYBRID». Міжнародна виставка карикатур видатних 

художників з 27 країн світу: А. Боліган (Мексика), Б. Бутон 

(Франція), В. Райзінг (Нідерланди) та ін. (за підтримки 

Посольства США в Україні та Посольства Нідерландів у 

Словаччині) 

https://kplavra.kyiv.ua/ua
https://www.facebook.com/kplavra/
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/shevchenkomuseumkyiv/events/?ref=page_internal
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  до 16 – Міжнародний мультижанровий мистецький перформанс 

«Київський розпис» 
 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва:  

http://www.mundm.kiev.ua/index.html; https://www.facebook.com/DecArtMuseum/ 

до 2 – «На отчій землі. Радість творення». Живопис, графіка, 

кераміка н. х. України П. Печорного (до дня народження 

митця) 
 

Музей книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9): 

https://www.mkdu.com.ua; https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/ 

до 15 – «Україна була, є і буде!». Виставка плакатів Ю. Поліщук 

(м. Миколаїв) 

 

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

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

до 16 – «Щоб пам’ятати». Виставка образотворчого мистецтва 

(живопис, графіка, плакати тощо) А. Будника, 

О. Аполлонова, О. Придувалової та ін.: 

https://www.facebook.com/events/1423539904809035/1423539

911475701/?ref=newsfeed&fbclid=IwAR31pfzTbuwWWeubpg

HL6XL2-eSHAJzeQFPhaU_aBSjZahrL4wmpaEfdtx0 

протягом 

місяця 

– «Бабин Яр. Віртуальний спогад». Віртуальна інтерактивна 

виставка із застосуванням VR-технологій: 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-

proekty/14315.html 

 – 3D та VR тури деяких з масштабних проєктів, які було 

реалізовано в музеї: 

    http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya 

 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музею 

історії міста Києва»):  http://www.sholomaleichemmuseum.com 

до 30 – «Філософія часу». Графіка А.-Л. Фельдмана (Україна – 

Ізраїль) 

протягом 

місяця 

–  Віртуальний АртАльбом: 

http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/ 

 

 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://www.facebook.com/DecArtMuseum/
https://www.mkdu.com.ua/
https://www.facebook.com/Books.and.Printing.Museum/
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/events/1423539904809035/1423539911475701/?ref=newsfeed&fbclid=IwAR31pfzTbuwWWeubpgHL6XL2-eSHAJzeQFPhaU_aBSjZahrL4wmpaEfdtx0
https://www.facebook.com/events/1423539904809035/1423539911475701/?ref=newsfeed&fbclid=IwAR31pfzTbuwWWeubpgHL6XL2-eSHAJzeQFPhaU_aBSjZahrL4wmpaEfdtx0
https://www.facebook.com/events/1423539904809035/1423539911475701/?ref=newsfeed&fbclid=IwAR31pfzTbuwWWeubpgHL6XL2-eSHAJzeQFPhaU_aBSjZahrL4wmpaEfdtx0
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/vystavkovi-proekty/14315.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/virtualna-ekspozitsiya
http://www.sholomaleichemmuseum.com/
http://sholomaleichemmuseum.com/artalbum/
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Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

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

до 30 – «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 

протягом 

місяця 

–  «П’ята хвиля». Історико-мистецький виставковий проєкт 

про еміграцію (за участі Pictoric Illustrators Club, Art studio 

Agrafka, фотографині В. Бланш та за підтримки 

Українського культурного фонду): 

https://www.facebook.com/events/2220814111433908/2220814

161433903/?event_time_id=2220814161433903&ref=newsfeed 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»:  

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

до 2 –  «Синергія». Живопис П. Бевзи:  

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

453919473/?ref=newsfeed 

 2-30 –  «Воїни світла». Доброчинний мистецький проєкт М. Вітика 

(Україна – США) 

 

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 

 – «Іван Гончар. Збирач». Віртуальна 3D виставка до 110-ї 

річниці від Дня народження Івана Гончара (1911–1993) – 

видатного громадського та культурного діяча, художника, 

скульптора, графіка, народознавця, збирача українських 

старожитностей: https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-

3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294 

 

https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
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://www.facebook.com/events/2220814111433908/2220814161433903/?event_time_id=2220814161433903&ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/2220814111433908/2220814161433903/?event_time_id=2220814161433903&ref=newsfeed
https://www.facebook.com/knag.museum
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
https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294
https://honchar.org.ua/exhibitions/virtualna-3d-vystavka-ivan-gonchar-zbyrach-i294
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Музей сучасного мистецтва України (вул. Кирилівська, 41): 

https://www.facebook.com/modernmuseumorgua/ 

до 8 – «Під абажуром». Виставковий проєкт родини Рапопорт-

Файнерман-Агамян  (у рамках проєкту «Семейные ценности 

– Родинні зв’язки») 

протягом

місяця 

– «Музейна збірка ”Зупинка-Сторіччя“». Живопис О. Бурліна, 

П. Мірошниченка та І. Тюхи (з музейної колекції) 

 

Музей видатних діячів української культури – Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: https://www.mvduk.com.ua; 

https://www.facebook.com/mvduk 

Музей Лесі Українки 

до 26 – «Відродження». Цикл робіт Лери Літвінової (м. Київ): 

https://www.facebook.com/events/751167815946125/?acontext

=%7B"event_action_history"%3A[]%7D 
 

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21): https://museum-

kavaleridze.kyivcity.gov.ua; https://www.facebook.com/ikavaleridzemuseum/ 

до 20 – «Пробудження світла». Виставка робіт студентів фахового 

коледжу мистецтв та дизайну КНУТД 

 

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

http://dvnshu.com 

7-23 – «Україна і Світ очима художників». Всеукраїнський 

культурно-мистецький захід до Дня художника (твори усіх 

видів образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва)  

 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» (вул. Хрещатик, 2): https://uadim.in.ua 

до 23 – «Спалах. Українська фотографія сьогодні». Фотопроєкт за 

участі В. Бланш, А. Бойка, Р. Бордуна та ін.: 

https://kontramarka.ua/uk/spalah-76335.html 

 

Національний культурно-мистецький і музейний комплекс «Мистецький 

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

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/ 

https://www.facebook.com/modernmuseumorgua/
https://www.mvduk.com.ua/
https://www.facebook.com/mvduk
https://www.facebook.com/events/751167815946125/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%5d%7D
https://www.facebook.com/events/751167815946125/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%5d%7D
https://museum-kavaleridze.kyivcity.gov.ua/
https://museum-kavaleridze.kyivcity.gov.ua/
https://www.facebook.com/ikavaleridzemuseum/
http://dvnshu.com/
https://uadim.in.ua/
https://kontramarka.ua/uk/spalah-76335.html
https://artarsenal.in.ua/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/vystavka-ukrayina-korotki-opovidannya/
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Victoria Museum – Приватний музей історичного костюма та стилю 

Вікторіі Лисенко (Бутишів пров., 23): https://victoriamuseum.com.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/ 

 

Галерея Vakulenko Art Consulting (вул. Костьольна, 8): 

https://www.facebook.com/vakulenko.consulting 

до 28 – «Культові персоналії». Роботи О. Ройтбурда (1961–2021) з 

приватних колекцій та з відомих проєктів митця 
 

Аукційний дім GOLDENS («Золотий Перетин»,  вул. Л. Первомайського, 4):   
https://www.facebook.com/goldens.auction 

до 6 –  «CLASSIC & CONTEMPORARY ART». Виставка-аукціон  

живописних, графічних творів та скульптури найвідоміших 

українських митців ХХ–ХХІ ст. 
 

«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 15 – «Загартована шляхетність». До 150-річчя від дня 

народження С. Крушельницької. В експозиції: сукні та 

аксесуари, які відтворюють відомі образи зі світлин 

видатної української оперної співачки: 

    https://victoriamuseum.com.ua/виставка-до-150-річчя-

соломії-крушельниц/ 

  до 7 – «ХарБарБонд. Знак Маріуполя». Живопис В. Харакоза, 

С. Баранніка, О. Бондаренка (м. Маріуполь, Донецька обл.) 

  до 2 –  «Кінець дитинства».   Живопис В. Кришовського (м. Київ) 

6-30 –  «Без назви». Живопис В. Цюпка (м. Одеса) 

https://victoriamuseum.com.ua/
https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/vakulenko.consulting
https://www.facebook.com/goldens.auction
https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/ukrayina-v-ogni/
https://victoriamuseum.com.ua/виставка-до-150-річчя-соломії-крушельниц/
https://victoriamuseum.com.ua/виставка-до-150-річчя-соломії-крушельниц/
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Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5): http://www.dukat-

art.com/ua/golovna 

до 2 Онлайн 

–  «Відсіч». Фотовиставка М. Дондюка (м. Київ):  

https://www.facebook.com/events/1120989701828706?ref=new

sfeed 

 

«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): https://dymchuk.com 

до 9 – «Щоденники. Колективна виставка мистецтва воєнного 

часу» (Ч. 2). Живопис Ю. Пікуля (із серії «Народна 

архітектура України») та О. Тістола (із серії, яка зображує 

тіні предметів зі сховища, в якому перебував художник 

перші місяці війни, а також роботи із серії «Ай Петрі»), 

графіка І. Леві (із серії «Подвійна експозиція») 
 

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

до 2 –   «Поклик серця». Живопис Т. Бондаренко (м. Київ) 

    4-12 – «Плакатова зброярня». Виставка плакатів Майстерні 

графічного дизайну професора В. Шості (НАОМА) 

з 4 –  «Там, де лотос пахне болотом». Роботи студентки КНУКіМ 

А. Кузьменко (Японія-Україна. До 30-ї річниці 

дипломатичних відносин) 

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 

 –  Онлайн-виставка живопису О. Желтоногова (м. Одеса) 

 

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». Живопис С. Янушкової (м. Дніпро) 

 

 

 

 

 

 

http://www.dukat-art.com/ua/golovna
http://www.dukat-art.com/ua/golovna
https://www.facebook.com/events/1120989701828706?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1120989701828706?ref=newsfeed
https://dymchuk.com/
http://mytets.com/
https://m17.kiev.ua/en/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
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Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 

https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 

 до 22 –  «Коли не було війни». Виставка творів графіки та живопису 

митців південних та східних регіонів України, що зараз 

перебувають під ворожим вогнем (на підтримку ЗСУ): 

https://www.facebook.com/events/810427143730578/?ref=news

feed 

 

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

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

  до 9 – «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 

  до 9 –  «Російські воєнні злочини». Віртуальна фотовиставка 

 

 Артгалерея «Portal 11» (вул. Трьохсвятительська,11):  

https://portal11.com.ua/exhibitions/ 

  до 30 – «АЗОВСТАЛЬ». В експозиції виставки: офорти 

В. Віхтинського, скульптура М. Грицюка, живопис 

М. Кутняхова: https://portal11.com.ua/vystavka-azovstal/ 

 

Галерея РА (вул. Богдана Хмельницького, 32): 

  до 12 – «Віктор Марущенко. Нові портрети». Роботи фотохудожника 

В. Марущенка (1946–2020), зроблені для київського 

журналу «Час.UA» (невідомі зйомки 2005 р. з фотоархіву 

митця) 
 

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

21): https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-

vihidni 

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 7 –  «Занурення». Живопис Е. Потапенкова (м. Київ) 

 

https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/810427143730578/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/810427143730578/?ref=newsfeed
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://portal11.com.ua/exhibitions/
https://portal11.com.ua/vystavka-azovstal/
https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-vihidni
https://www.the-village.com.ua/village/culture/weekend-plans/331035-plani-na-vihidni
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/
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«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22в):  

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

протягом 

місяця 

– «etchingroom1: Temporary Sudio». Виставковий проєкт 

художниць К. Ярош та А. Ходькової: 

https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826

743379545 

 

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

 до 15 – «Людина/над/людиною». Роботи Р. Котерліна (м. Івано-

Франківськ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувачка відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва  

 

Тел.: (066 9651500)  

e-mail: dif@nplu.org  

 

 

https://www.facebook.com/ShchAC/
https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826743379545
https://www.facebook.com/events/1105826683379551/1105826743379545
https://yagallery.com/

