
ПАСПОРТ 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

м. КИЄВА 

станом на 01.01.2017 року



Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 

 

 

Адреса: 04070, Контрактова площа, 2 

 

Код: 044, телефон: 226-20-26,  

факс: 485-19-05 

 

E-mail: adminpodil@ukr.net 

 

Сайт: podil.kievcity.gov.ua 

 

ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  РАЙОН 

 

Дата утворення району:            1921 рік 

 

Площа:                                       34,04 кв.км, 4% від території м.Києва 

 

Протяжність району:                 133,7 км 

 

Кордони:                                         межує із Печерським, Шевченківським,  

                                                  Дніпровським, Оболонським та   

                                                  Святошинським районами міста Києва 
Чисельність наявного  

населення на 01.01.2017 р.:           200,0 тис.осіб  (6,0 % від населення м. Києва) 
 

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 

            Поділ – історичний район Києва, 

один з найдавніших у місті. Входить до 

сучасного Подільського району. Лежить 

на правобережній низовині між гирлом р. 

Почайни і схилами Старокиївської гори, 

Замкової гори та гір Хоревиця і 

Щекавиця. Звідси походить назва 

місцевості – Подоліє (долішня 

місцевість), Поділ.  
      Перші людські поселення на Подолі з’явилися на початку нашої ери. За часів 

Київської русі Поділ був торгово-ремісничим осередком міста. Тут містилися 

ремісничі квартали, зокрема Гончарі, Дігтярі, Кожум’яки, головний міський 

торг, гавань, митниця. Поділ мав лінію укріплень, що проходила по річці 

Глибочиці (тепер вулиці Верхній вал і Нижній вал). Центром Подолу було 

Торжище (тепер Контрактова площа). 

На Подолі певною мірою відчуваєш, чому Київ вважали величезною 

святинею, православною віхою в долі країни. Саме тут ще за півстоліття до 

офіційного прийняття християнства діяв перший на Русі православний храм. 

 На думку вчених, місцезнаходження древнього храму фіксує сучасна 

mailto:adminpodil@ukr.net


Іллінська церква. 988 р. у річці Почайни хрестили киян. А перед тим у 

Хрещатицькому джерелі було охрещено синів князя Володимира. 

 В середині ХІІІ ст. у зв’язку із зруйнуванням верхньої частини міста під 

час монголо-татарської навали, Поділ фактично став головним районом Києва. 

З 15 по 19 ст. тут містилися магістрат, Київське братство, Києво-

Могилянська академія тощо.  

В кінці ХV - початку ХVІ століть на Подолі існували різні ремісничі цехи. 

На початку ХVІІ століття на Подолі була відкрита приходська школа за 

ініціативою Іова Борецького, який був священиком у м. Києві з 1610 року. 

Пізніше І.Борецький став одним з ініціаторів створення Київської братської 

школи, з 1620 року ставши її першим ректором і київським митрополитом та 

паралельно був настоятелем Воскресенської церкви.  

З кінця ХVІІ століття на Подолі розвернулася активна забудова. З 1797 

року на Подолі відбувалися щорічні контрактові ярмарки.  

До пожежі 1811 року Поділ був найбільш заселеним районом Києва - 2068 

будинків із 3672. Після пожежі, що знищила більшість будов, Поділ був заново 

спланований (прокладені тоді вулиці в основному збереглися і понині), почалося 

його відновлення за проектом архітекторів А. Меленського і В.Гесте. Були 

споруджені Гостинний двір, новий корпус Київської академії, Контрактовий 

будинок та інші будівлі. 

 Оскільки, Поділ – це  район старої забудови, згадуючи про нього дуже 

часто застосовується приставка «найстаріша – найдавніша: вулиця, будівля,  

школа», тощо. 

 У 1960-70-х роках була виконана велика робота по виявленню та 

вивченню історичного минулого Подолу. Були обстежено понад 3000 споруд. На 

Подолі - 226 пам'яток історичної цінності, 431 ансамблевих будівель з ознаками 

архітектурного стилю, 99 меморіальних будівель.  

На території Подільського району розташовано понад 70% об’єктів 

культурної спадщини міста Києва.  

Серед них такі відомі комплекси історико-архітектурних пам`яток, як 

Києво-Могилянська Академія з церквою Благовіщення, Фролівський монастир, а 

також окремо розташовані пам`ятки: Андріївська церква, церква Миколи 

Набережного, церква Миколи Притиського, церква Богородиці Пирогощі, 

Іллінська церква та інші. 
 

 

                     



 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ 

 

Район 

Чисельність населення  

на 01.01.2017, осіб 
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Подільський 

200035 –  

наявне населення 
2904 1826 1078 4,1 3,4 

196625 –  

постійне населення 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

 
 

Кількість підприємств «великого кола» 63  один. 

  Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності 
    Питома  

     вага,  % 

  Промисловість 100,0 

- підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв 61,8 

- підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості 29,0 

- видавнича продукція, поліграфічна та репродуктивна продукція 3,3 

- підприємства машинобудування, ремонту та монтажу машин і 

устаткування 

1,0 

- підприємства з виробництва неметалевої мінеральної продукції 0,5 

- підприємства металургії та виробництво готових металевих 

виробів 

0,9 

- підприємства інших галузей промисловості 3,5 

  
 



 

 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

За січень-

грудень  

2016 року 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг)  

млн.грн. 21 766,5 

Питома вага обсягу реалізованої промислової 

продукції Подільського району в обсязі реалізованої 

промисловості продукції м. Києва 

% 14,7 

Обсяг реалізованої промислової продукції в межах 

України (внутрішній оборот) 

млн.грн. 16 368,1 

Частка внутрішнього обороту в загальному обсязі 

реалізації з початку року 

% 75,3 

Обсяг реалізованої промислової продукції за межі 

України (зовнішній оборот) 

млн.грн. 5 398,5 

Частка зовнішнього обороту в загальному обсязі 

реалізації з початку року 

% 24,8 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну 

особу населення  

грн. 110362,3 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одного 

працюючого у промисловій діяльності 

грн. 1924538,1 

Середньооблікова чисельність працюючих у 

промисловій діяльності  

осіб 11310 

 

 

Промислове виробництво 

Темп росту реалізованої продукції за останні три роки,  у % 

2016 2015 2014 

115,8 140,7 113,8 

   

Виконання бюджетів 

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу, грн.      - 10741,09  

Податкові надходження на одну особу,  грн.     - 10429,05 

Частка простроченої заборгованості:  

дебіторської та кредиторської,  %         - відсутні 

 

Іноземні інвестиції 

Обсяг на одну особу (станом на 01.10.2016 р.),  дол.США   - 8950,1 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг імпорту товарів (у січні-березні 2016р),  млн.дол.США             -         434,9 

Обсяг експорту товарів (у січні-березні 2016р),  млн.дол.США           -         192,1 

Сальдо зовнішньої торгівлі (у січні-березні 2016р),  млн.дол.США     -      – 242,8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК 
 

Показники  
Одиниця 

виміру 
Кількість  

Загальна кількість підприємств торгівлі, які 

розміщені на території Подільського району 

 

один. 1152 

Підприємств торгівлі  один. 571 

-          продовольча мережа один. 193 

-          непродовольча мережа один. 378 

Підприємства побутового обслуговування один. 337 

Підприємства ресторанного господарства один. 244 

Зареєстрованих  ринків один. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

Соціальний захист 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Станом на 

01.01.2017 

Чисельність пенсіонерів осіб 50867 

Пільговики, обліковані у Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі згідно форми «ЄДАРП»,  

з них: 

осіб 44790 

- пенсіонери за віком осіб 36728 

- ветерани праці осіб 26169 

- особи, які мають статус дитини війни осіб 11259 

- ветерани війни осіб 4850 

- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб 3957 

- ветерани військової служби, інші осіб 1358 

- ветерани внутрішніх справ, інші осіб 482 

- багатодітні сім’ї од. 548 

- жертви нацистських переслідувань осіб 18 

- реабілітовані особи осіб 4 

 



 

 

 

 

 

Надходження та виплата 

соціальної допомоги населенню 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Станом на 

01.01.2017 

Виплата субсидій 

Кількість сімей, яким призначено субсидію сімей 19564 

Сума нарахованої субсидії грн. 36784501,0 

Середній розмір субсидії на місяць грн. 1421,96 

Заробітна плата 

Середньомісячна заробітна плата  грн. 11002 

Заборгованість заробітної плати  

Всього : тис.грн. 2215,3 

 
 

 

 

 

 

 

 
ГУМАНІТАРНА СФЕРА 

 

 

 

Наука 

 

один. 

Кількість 

працюючих, 

чол. 

Науково-дослідні установи чол. 1792 

- Конструкторські бюро  чол. –  

- Проектні установи чол. 164 

Чисельність науковців які займаються науковою 

діяльністю, з них: 

чол. 875 

-        докторів наук чол. 188 

-        кандидатів наук чол. 547 

Загальний обсяг виконаних науково-технічних робіт 

власними силами (у січні-червні 2016 року) 

тис.грн 37322,4 

 

 

 



 

Освіта 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Станом на 

01.01.2017 

Кількість вищих навчальних закладів ІV та ІІІ рівнів 

акредитації  

один. 3 

чисельність студентів  чол. 10551 

чисельність викладачів  чол. 1717 

Кількість вищих навчальних закладів ІІ та І рівнів 

акредитації  

один. - 

Чисельність студентів  чол. - 

Чисельність викладачів  чол. - 

Кількість професійно-технічних навчальних закладів  один. 2 

Чисельність учнів  чол. 759 

Чисельність викладачів  чол. 85 

Кількість установ та закладів освіти, всього один. 84 

Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів один. 29 

- у тому числі приватної форми власності один. 2 

чисельність учнів чол. 16990 

чисельність вчителів чол. 1368 

Кількість навчально-виховних закладів (інтернатів) один. 4 

чисельність учнів чол. 807 

чисельність вчителів чол. 136 

Кількість шкіл-дитячих садків один. 6 

чисельність учнів чол. 804 

чисельність вчителів чол. 59 

Кількість постійних дошкільних закладів один. 42 

чисельність дітей, всього чол. 7583 

кількість персоналу чол. 1463 

Кількість дитячих позашкільних установ (будинки 

творчості дітей та юнацтва, школярів, клубів юних 

техніків, інші) 

один. 3 

Чисельність дітей чол. 2460 

Кількість шкільних бібліотек один. 37 

Кількість дітей віком від 5 до 18 років осіб 18851 

Кількість дітей віком від 2 до 5 років осіб 7198 

 

        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Медичні заклади 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Станом на 

01.01.2017 

Лікувальні заклади, які підпорядковані: 

Управлінню охорони здоров'я 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації  

Комунальні некомерційні підприємства  

(колишні поліклініки дорослої та дитячої мережі) 
один. 3 

Амбулаторії один. 18 

Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації  

Лікарні один. 3 

Диспансери один. 2 

Пологові будинки один. 1 

Стоматологічні поліклініки один. 1 

Санаторії-профілакторії один. 1 

Кількість ліжок в лікарнях системи Департаменту 

охорони здоров'я Київської міської державної 

адміністрації: місць 

 

2795 

- стаціонарні дитячі ліжка 270 

- стаціонарні дорослі ліжка 2525 

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. 

населення 
один. 142 

Кількість медичних працівників в лікувально-

профілактичних закладах системи м. Києва 
чол. 3282 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів,    

з них: відвіду- 

вань за 

зміну  

1785 

- дитячої мережі 524 

- дорослої мережі 1261 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у 

розрахунку на 10 тис.населення 

відвід. 

за зміну 
1110 

Кількість державних аптек та аптечних пунктів один. 14 
 

 
 
 



 
     

 

 

 

 

 

Спортивні 

об’єкти 
 

 

Спортивні об’єкти на території 

Подільського району 

Одиниця 

виміру 

Станом на 

01.01.2017 

Дитячо-юнацькі спортивні школи одиниць 8 

Стадіони з трибунами на 1,5 тис. місць і 

більше 
одиниць 1 

Спортивні зали одиниць 33 

Спортивні майданчики одиниць 45 

Плавальні басейни одиниць 8 

Тренажерні зали одиниць 29 

Стрілецькі тири одиниць 12 

Фізкультурно-оздоровчі комплекси одиниць 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 
 

  

Заклади культури Одиниць 
Кількість 

працюючих (осіб) 

Театри  4 621 

Кінотеатри 2 82 

Бібліотеки  13  107 

Музеї  8 102 

Дитячі музичні школи 4 242 

Дитячі школи мистецтв 1 98 

Дитячі художні школи 2 32 

Дитячі хореографічні школи 1 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найвизначніші пам'ятки  

Подільського району м.Києва  

 

Кількість пам'яток Одиниць 

архітектури  300 

історії 67 

археології  13 

культури 4 

природи  4 

Разом  388 
 

 

 

 

 

 

Пам’ятники 

Подільського району 

м.Києва 

(пам’ятники архітектури, 

історії та археології 

(основні) 

 

 
 

 

 

 

№ Назва пам’ятника Адреса розміщення 

1. Будинок житловий, в якому у 1906-1922 

мешкали Булгаков М.О., письменник; 

родина Булгакових; у 1906 – Кошиць О.А., 

композитор, хоровий диригент 

Андріївський узвіз, 13 

2. Будинок житловий, в якому у 1911 році 

містилась майстерня Кавалерідзе І.П. 

Андріївський узвіз, 21 

3. Будинок, в якому у 1859 мешкав 

Шевченко Т.Г., український поет 

вул. Вишгородська, 5 

4. Двір гостинний Контрактова пл., 4 

5. Будинок Петра І вул. Костянтинівська, 6/8 

6. Контрактовий будинок  вул. Межигірська, 1/1 



№ Назва пам’ятника Адреса розміщення 

7. Фунікулер Поштова площа 

8. Річковий вокзал Поштова площа 

9. «Будинок Мазепи» вул. Спаська, 16-б 

10. Церква Андріївська Андріївський узвіз, 23 

11. Комплекс Воздвиженської церкви вул. Воздвиженська, 1 

12. Комплекс Греко-Синайського Свято-

Катерининського монастиря ХVIII-поч. 

XX ст. 

Контрактова пл., 2 

13. Комплекс споруд Києво-Могилянської 

академії (ансамбль Братського монастиря ) 

Контрактова пл., 3 

14. Церква Іллінська Почайнинська вул.  2 

15. Церква Покровська Маломостицька вул. 2 

16. Комплекс Флорівського Вознесенського 

монастиря 

вул. Притисько-Микільська, 

буд.5; вул. Фролівська, 6-8 

17. Церква Миколи Набережного вул. Сковороди Григорія, 12 

18. Дзвіниця церкви Миколи Доброго вул. Покровська, 6 

19. Комплекс  Покровської церкви вул. Покровська, 7 

20. Успенська старообрядницька церква Почайнинська вул. 26 

21. Церква Кирилівська вул. Кирилівська, 103 

22. Церква Притисько-Микільська вул.  Хорива, 5-а 

23. Пам'ятний знак носу Миколи Гоголя Андріївський узвіз, 34 

24. Пам'ятник Тарасу Шевченку Андріївський узвіз, поворот 

на Вернісажну алею 

25. Пам'ятник Тарасу Шевченку вул. Вишгородська, біля 

Хати на Пріорці 

26. Пам'ятник Богомольцю О.О., лікарю, 

академіку 

вул. Вишгородська, 67 

27. Пам’ятник Я.Приходьку Воздвиженський спуск, 20 

28. Вхід і сходи до колони Магдебурзького 

права 

Володимирський узвіз 

29. Пам'ятний знак воїнам 52-ої Фастівської 

танкової бригади 

вул. Маршала Гречка, 22-а 

30. Пам’ятник Світлицькому Г.П., 

українському художнику 

вул. Дегтярна, 30 

31. Пам’ятник екіпажу монітора 

«Железняков», який виявив легендарні 

приклади військової звитяги у боротьбі з 

фашизмом в роки ВВВ 

вул. Електриків, 26 



№ Назва пам’ятника Адреса розміщення 

32. Пам'ятний знак кононерському човну 

«Вірний» та його героїчному екіпажу, 

загиблим у нерівному бою під час оборони 

Києва 25 серпня 1941 року 

вул. Електриків, 26 

33. Пам'ятний знак загиблим морякам 

підводникам 

вул. Електриків, 32 

34 Стелла воїнам-афганцям Подільського 

району 

вул. Іллінська, 9 

35. Пам’ятник Сковороді Г.С., українському 

філософу, поету, педагогу 

Контрактова площа 

36. Пам’ятник Петру-Конашевичу 

Сагайдачному 

Контрактова площа 

37. Пам'ятний знак першому намету 

Помаранчевої революції 

Контрактова площа 

38. Пам’ятник Карбишеву Д.М., генералу, 

який загинув в концтаборі в роки ВВВ 

вул. Копилівська, 36 

39. Пам’ятник-стела загиблим воїнам 

інтернаціоналістам 

вул. Межова, 24 

40. Пам’ятник робітникам суднобудівельного 

та судноремонтного заводу, які загинули у 

роки ВВВ 

вул. Набережно-Лугова, 8 

41. Пам’ятник морякам героїчної 

Дніпровської флотилії, що загинули під 

час оборони та визволення м. Києва в роки 

ВВВ 

вул. Набережно-

Хрещатицька 

42. Пам'ятник Магдебурзькому праву на схилах Набрежного шосе 

з боку Подільського району 

43. Кам’яний хрест жертвам Голодомору 

1932-33 років 

вул. Почайнинська, 2 

44. Пам’ятний знак першому трамваю Поштова площа 

45. Пам'ятник Сміттєвозу КО-413 на просп. Правди, 85 (факт.  

на вулиці Газопровідній) 

46. Паркова скульптура «Запорожці» (запо-

різький козак і кобзар, скульптурна група) 

вул. Петра Сагайдачного, 

27-б 

47. Кам’яний знак ліквідаторам на 

Чорнобильській АЕС 

вул. Кирилівська, 87/89 

 

48. Пам’ятник Павлову І.П., лікарю вул. Кирилівська, 103 

49. Жертвам «Бабиного яру» вул. Кирилівська, 109в/1 

50. Пам’ятний знак електротранспортникам, 

загиблим під час Куренівської катастрофи 

вул. Кирилівська, 132 

51. Пам’ятний знак «Чорнобильська мадонна» вул. Хорива, 1 

52. Пам’ятник «Булижник - зброя 

пролетаріату» (копія) 

Площа Червоної Пресні 

53. Пам’ятне місце боїв воїнів Першої 

Чехословацької окремої бригади 

Інтернаціональна площа 



№ Назва пам’ятника Адреса розміщення 

54. Пам'ятне місце панахиди по Т.Г.Шевченку 

і жалобної процесії до пароплава 

Поштова плоша 

55. Державний історико-культурний 

заповідник «Стародавній Київ» 

Контрактова площа 

56. Культурний шар Подолу Поділ 

57. Кирилівська стоянка первісних людей 

епохи палеоліту 

вул. Кирилівська, 59-61 

58. Пам’ятний хрест на честь хрещення киян 

(988 р.) 

вул.Почайнинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   
 

 

 

 

Перелік об’єктів  

природно-заповідного фонду,  

які знаходяться на території 

Подільського району м. Києва 

 

№   Назва об’єкту 
Площа, 

га 
Адреса розташування 

Загальнодержавного значення 

1 Дендропарк «Сирецький» 5,6 вул. Тираспольська, 43 

2 Парк-пам`ятка садово-паркового 

мистецтва «Сирецький гай» 

186,9 вул. Стеценка, 

Котовського, Сирецька   

Місцевого значення 

3 Пам`ятка природи «Вікові дуби, 

липи і каштани»   

-- вул. Вишгородська, 45 

4 Пам`ятка природи «Вікові дуби»   -- вул. Вишгородська (біля 

кінотеатру Шевченка) 

5 Пам`ятка природи «Віковий дуб 

Крістера»   

-- вул. Осиповського, 3 

6 Пам`ятка природи «Ялиця Крістера»   -- вул. Осиповського, 3 

7 Пам`ятка природи «Лісове урочище 

Крістерів»   

0,7 вул. Осиповського, 2а  

8 Пам`ятка природи «Віковий дуб»   -- вул. Вишгородська, 69  

9 Пам`ятка природи «Крістерова 

гірка»   

4,3 вул. Осиповського, 2а  

10 Парк-пам`ятка садово-паркового 

мистецтва «Березовий гай» 

7,5 вул. Вишгородська 

11 Парк-пам`ятка садово-паркового 

мистецтва «Парк «Кинь-Грусть» 

8,5 вул. Кобзарська 

 



 

Видатні історичні постаті району 
 

В галузі: Прізвище, ім’я, по-батькові Професія, посада, фах 

Історії БАГАЛІЙ Дмитро Іванович (07.11.1857 

– 09.02.1931) народився і проживав на  

вул. Фролівській, 5/43  

Український історик і 

громадський діяч, академік 

АН України 

ЗАКРЕВСЬКИЙ Микола Васильович 

(09.06.1805 – 29.07.1871) народився на 

Подолі  по вул. Фролівській, 5/43 

Український історик, 

фольклорист, етнограф, 

мовознавець, письменник 

ГОЛУБЄВ Степан Тимофійович 

(1849 -1920) жив на Андріївському 

узвозі,15 

історик, професор 

Київського університету та 

Київської духовної академії 

ХВОЙКА Вікентій В’ячеславович 

(21 02.1850 - 20 .10.1914) 

Чех за походженням, 

археолог, історик 

Культури БУЛГАКОВ Михайло Опанасович 

(1891 – 1940) народився на вул. 

Воздвиженській, 10. Проживав на 

Андріївському узвозі, 13 

Письменник, драматург 

ГРАБОВСЬКИЙ Михайло Антонович 

(1850-1862), проживав у будинку № 34 

на Андріївському узвозі 

Польський письменник, 

критик і публіцист 

ЄФІМОВ (Фрідлянд) Борис Юхимович 

(15.09.1900 - 01.10. 2008), народився і 

деякий час проживав в будинку № 5/3 

по вул. Межигірський 

Графік, народний художник  

КОЛЬЦОВ (Фрідлянд) Михайло 

Юхимович 31.05 (12.06).1898 - 

04.04.1942 ), народився і проживав по 

вул. Межигірській, № 5/3 

Письменник, журналіст 

МАРКО ВОВЧОК (Вілінська Марія 

Олександрівна) (1833-1907) 

в 1854-55 рр. проживала на вул. 

Кирилівській ( теп. Фрунзе), 21 

Українська письменниця 

МИХАЛЬЧУК Костянтин Петрович 

(1840 - 7.04.1914). З квітня 1873 року 

до квітня 1914 року жив у будинку 

головної контори, де працював 

завідувачем головної контори та 

головним бухгалтером Пивоварного 

заводу по вул.Фрунзе,41 

Мовознавець, публіцист 

СВІТЛИЦЬКИЙ Григорій Петрович 

(15.09.1872 – 28.07.1948), народився і 

проживав у буд №30 по вул. Дегтярній.  

Український живописець, 

народний художник 

України 

СТАРИЦЬКИЙ Михайло Петрович 

(1840 - 1904), в 70-х роках жив на 

Куренівці. Його іменем названа вулиця 

Український письменник, 

режисер, громадський діяч 

ТЮТЮННИК Григір Михайлович 

(05.12.1931- 06.03.1980). На будинку по 

Андріївському узвозу, № 34, де в 

квартирі № 17 в 1963-1967 роках 

Український письменник-

прозаїк 

http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1980
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7


В галузі: Прізвище, ім’я, по-батькові Професія, посада, фах 

мешкав письменник, встановлена 

меморіальна дошка. 

БАЛАВЕНСЬКИЙ Федір Петрович 

(1864 -1943) жив у будинку № 15 по 

Андріївському узвозі 

Український скульптор 

ДЯДЧЕНКО Григорій Кононович 

(1869-1921), проживав у будинку № 15 

на Андріївському узвозі 

Український живописець 

ЇЖАКЕВИЧ  Іван Сидорович  

(1864 – 1962) з 1956 по 1962 р. жив на 

вул. Садовського,  № 8-а, де і 

встановлена меморіальна дошка 

Український живописець 

КЛУГ Мартин Вільгельмович 

Проживав в будинку № 23/4 на вулиці 

Олександрівській (тепер Сагайдачного) 

у 1900-1910-х роках у квартирі № 10. 

Київський архітектор 

КОЗАЧЕНКО Іван Іванович 

(10.10.1961 – 10.06.1999 ) 

проживав на вул.Захаревській, 3 

Український поет-лірик із 

покоління «восьмидесятни-

ків», письменник, журналіст 

КРАСИЦЬКИЙ Фотій Степанович 

(1873 – 1944), з 90-х років жив на 

Пріорці (нині вул. Брюсова,20) на поч. 

ХХ ст. жив у буд. №15 на 

Андріївському узвозі 

Український живописець і 

графік 

МАКУШЕНКО (Макуха-Макушенко)  

Іван Семенович,  (1867 – 1955) 

жив у буд № 15 на Андріївському узв. 

Український живописець, 

педагог 

МЕРЕНКОВ Олексій Васильович 

(1886-1942), проживав на вул. Героїв 

Трипілля, 7 (з 1993 р. вул. Спаська ) 

Український графік 

ПИМОНЕНКО Микола Корнійович 

(1862 – 1912), на поч. ХХ ст. жив на 

Андріївському узвозі, 15 

Український живописець 

СВІТОСЛАВСЬКИЙ Сергій Іванович 

(1857 -1931) з 1884 р. проживав на вул. 

Ново-Кирилівській, 81 (нині В.Хвойки) 

Український художник 

СЕНЧИЛО-Стефановський Олексій 

Фролович 

(1808 - 1866) 

проживав у буд. № 9 на вул. 

Костянтинівській 

Український художник, 

учитель малювання Києво-

Подільського дворянського 

училища. У 1843 - 1846 рр. 

викладав малювання в 

інституті шляхетних дівчат 

ТЕН Борис (Хомичевський Микола 

Васильович) (09.12.1897-12 .03.1983). 

У 20-х роках проживав на 

вул.Притисько-Микільській, буд 4/6 

Поет і перекладач 

Науки і 

освіти 

ЯНОВСЬКИЙ Теофіл Гаврилович 

(1860-1928), жив у буд. № 17 на 

Андріївському узвозі  

 

Український терапевт, 

академік АН України 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1897
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1983
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
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КЕЗМА Тауфік Гаврилович 

(07.07.1882, Дамаск - 09.04.1958, Київ) 

проживав в б. №34 на Андріївському 

узвозі 

Український науковець, 

сходознавець, арабіст 

ЖИТЕЦЬКИЙ Павло Гнатович 

(1837 – 1911), проживав в буд № 34 на 

Андріївському узвозі 

Український мовознавець, 

лексикограф, педагог і 

громадський діяч 

КУДРЯВЦЕВ Петро Павлович 

(1868 – 1937) 

проживав по вул. Волоській,8/5 

Магістр богослов’я, 

професор  Київської 

духовної академії по 

кафедрі історії філософії.  

СОЛЬСЬКИЙ Степан Михайлович 

(08.01.1836 - 20.11.1900 

проживав у буд. № 6 по вул. 

Борисоглібській 

- Київський літератор, 

педагог, громадський діяч, 

професор Київської 

духовної академії, дійсний 

статський радник, 

Київський міський голова у 

1887-1900 роках. 

Інші КОРОБКА Федір Михайлович (1789- 

1867), на вул. Сагайдачного, 20 зберігся 

його будинок, збудований арх. Станзані 

Український золотар 

СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ Самсон Іванович 

мешкав за адресою: вул. Покровська, 5 

Український золотар, діяч 

магістрату 

КРІСТЕР Вільгельм   (1812 – 1890) 

з 1848 р. мешкав по вул. Осиповського, 

2А 

Садовод і підприємець, 

засновник садівничої фірми 

та агрошколи у Києві 

МУРАВЙОВ Андрій Миколайович 

(1806-1874) проживав на 

Андріївському узвозі, 38 

Військовий, державний 

діяч, автор духовних 

видань, мандрівник. 

БАЛАБУХИ (родина), проживали на 

вул. Сагайдачного, буд.27-в 

Знамениті кондитери 

ГЛАГОЛЄВ Олексій 

(02.06.1901 -23.01.1972) 

проживав по вул. Волоська,8/5, корп. 4  

Священнослужитель, 

"праведник світу" за 

врятування євреїв у роки 

фашистської окупації в 

м.Києві 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ 
 

 
Виконавчі органи влади Кількість, 

одиниць 
Працівників, чол. 

Подільська районна в місті Києві 

державна адміністрація, всього: 

 293 

Апарат, всього, в т.ч.:  131 

керівництво 4 5 

відділи апарату 20 114 

сектори апарату 4 9 

головний спеціаліст з питань режимно-

секретної роботи 

1 1 

головний спеціаліст з питань екології 1 1 

головний спеціаліст по здійсненню 

внутрішнього фінансового контролю 

1 1 

Структурні підрозділи (з  правом 

юридичної особи) 

 162 

управління 7 140 

відділи  2 11 

служба у справах дітей 1 11 

 

 

Дані про судові та контролюючі органи 

 

№ 

з/п 
Назва 

Чисельність працюючих, 

осіб  
Примітка 

1. Подільський районний суд 

м.Києва, вул.Хорива, 21 

(головна адреса суду) та 

вул.Волоська, 6/14-Б 

97 - 

2. Київська місцева прокуратура 

№7 (Подільський район), 

вул.Костянтинівська, 196 

47 - 

  

 



 

 

Дані про діючі при місцевих органах влади  

громадські координаційні ради, дорадчі служби,  

комітети, спілки тощо 
 

№ 

з/п 
Назва 

Кількість 

членів, 

осіб 

Дані про керівника (ПІБ та 

контактний номер телефону) 

1.  Громадська рада при 

Подільській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

17 Голова Громадської ради –  

Білінський Тарас Володимирович 

(066)444-55-54 

2.  Рада керівників промислових 

підприємств Подільського 

району м. Києва 

52 Голова Ради – генеральний директор 

ПАТ «Фармак» Жебровська Філя 

Іванівна,     тел.(044)239-19-40 

3.  Колегія Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

19 Голова Колегії – голова Подільської 

районної в м.Києві державної 

адміністрації Мондриївський Валентин 

Миколайович,   тел. (044)226-20-26 

4.  Координаційна рада з питань 

сприяння розвитку ОСББ у 

Подільському районі міста 

Києва 

14 Голова координаційної ради – голова 

Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації Мондриївський 

Валентин Миколайович, 

тел.(044)226-20-26 

5.  Робоча група Подільського 

району міста Києва з питань 

громадського бюджету 

8 Голова робочої групи – голова 

Подільської районної в м.Києві 

державної адміністрації Мондриївський 

Валентин Миколайович, 

тел.(044)226-20-26 

6.  Опікунська рада при 

Подільській районній в місті 

Києві державній адміністрації  

14 Голова ради – заступник голови 

Подільської район-ної в м.Києві дер-

жавної адміністрац Смирнов Віктор 

Володимирович 

тел.(044) 485-18-99 

7.  Постійно діюча комісія з 

питань розгляду звернень 

громадян при Подільській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації 

11 Голова комісії – перший заступник 

голови Подільської районної в м.Києві 

державній адміністрації 

Дубовик Микола Григорович 

тел.(044)485-19-11 

8.  Міжвідомча координаційна 

комісія по роботі з учасниками 

антитерористичної операції та 

членами їх сімей 

23 Голова координаційної комісії – голова 

Подільської районної в м.Києві 

державної адміністрації Мондриївський 

Валентин Миколайович, 

тел.(044)226-20-26 

9.  Координаційна рада з питань 

розвитку підприємництва при 

Подільській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

15 Голова ради – голова Подільської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації Мондриївський Валентин 

Миколайович,  тел.(044)226-20-26 

10.  Комісії з питань захисту прав 

дитини при Подільській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації 

15 Голова комісії – голова Подільської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації Мондриївський Валентин 

Миколайович,  тел.(044)226-20-26 

 

 

 



 

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

   Газети 

№ 

з/п 

Назва Тираж на 

місяць,  

прим. 

Дані про 

засновників 

(власників) 

Кількість 

працюючих, 

осіб 

–  

 

    

Електронні ЗМІ 

№ 

з/п 

Назва Дані про засновників 

(власників) 

Кількість 

працюючих, 

осіб 

1. Офіційна субвеб-сторінка 

Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

офіційного Інтернет-порталу 

КМДА 
 

(http://podil.kievcity.gov.ua/) 

Виконавчий орган Київської 

міської ради (Київська 

міська державна 

адміністрація) 

3 

 

 
 

 

 
 
 
 

 


