
Новорічні та різдвяні свята у Запоріжжі 

 

№ Дата та час проведення  Місце проведення Назва заходу Організатор заходу Вартість квитка: 
- для дітей (з 
подарунком/без 
подарунка); 
- для дорослих  

Загальноміські заходи 
1. 25.12.2018,  

11.00, 17.00 
Палац спорту “Юність” Новорічна вистава “Міська 

новорічна ялинка”. 
Департамент 
культури і туризму 
міської ради 

- 

2. 19.12.2018,16.30 - 19.00 
23,24,25,30.12.2018 
05,06,07,12,13.01.2019, 
15.00 — 17.00 

пл.Маяковського Робота “Будинку Святого 
Миколая”. 

Департамент 
культури і туризму 
міської ради 

 
- 

3. 06.01.2019, 13.00 -14.00 пл.Фестивальна Концертна програма творчих 
колективів палацу культури 
“Заводський” в рамках проведення 
обласного новорічно-різдвяного 
фестивалю. 
 
 
 
 

Департамент 
культури і туризму 
міської ради,  
палац культури 
“Заводський” 

 
- 

 
Заходи у підвідомчих закладах культури 

Комунальні палаци культури 
1. 27-29.12.2018 

12.00; 17.00 
 
04-05.01.2019 
12.00; 17.00 

Палац культури 
"Заводський" 

Дитячий новорічний мюзикл 
"Новорічні бажання" 

Палац культури 
"Заводський" 

Для дітей - 40 грн. 
(без подарунку), 
для  дорослих — 40 
грн.  

2 04 -05.01.2019 
11.00; 14.00 
 
 
29 – 30.12.2018 
17.00 

Палац культури 
"Молодіжний" 

Новорічна казка "Пригоди та дива 
під Новий рік" та Новорічна 
інтермедія біля ялинки "Казкова 
зима" 
 
Новорічні заходи для організацій, 
підприємств тощо на замовлення 
 

Палац культури 
"Молодіжний" 

Для дітей - 50 грн.  
(без подарунку), 
для дорослих - 30 
грн.  
 
Для дорослих - 50 
грн. 
 

3. 20.12.2018, 10.00 
02-06.01.2019,11.00 
 

Палац культури 
"Титан" 

Казкова вистава для дітей 
"Новорічні витребеньки" та 
інтермедія біля ялинки 

Палац культури 
"Титан" 

Для дітей - 40 грн. 
(без подарунку), 
для дорослтх — 40 



 
22,23,27.12.2018 
 
 
29.12.2018, 19.00 

 
 
Новорічні заходи для організацій, 
підприємств тощо на замовлення 
 
Вечір відпочинку "Новорічний 
серпантин" 

грн. 
 
Для дорослих- 50 
грн., 
для ветеранів — 20 
грн. 
 
Для дорослих - 50 
грн. 
 

4. 23,24.12.2018, 12.00 
26-30.12.2018, 12.00 
02-06.01.2019, 14.00 

Палац культури “Орбіта” Новорічна супер-геройська казка 
“Вартові всесвіту” 

Палац культури 
“Орбіта” 

Для дітей — 70грн. 
(без подарунка), 
для дорослих — 70 
грн. 

5. 27.12.2018, 18.30 Палац культури “Орбіта” Танцювальне шоу “Зустрічай 
ДИВО_land” 

Палац культури 
“Орбіта” 

Для дітей та 
дорослих — від 
60грн. до 70грн. 

6. 17.12.2018 09.00 
18.12.2018, 08.30 
 
 
20.12.2018, 08.00 
 
21.12.2018, 08.00    
 
 
21.12.2018, 12.00 
03.01.2019, 11.00, 13.00 
04.01.2019, 18.00 
05.01.2019, 11.00, 13.00 

Мала гуманітарна академія 
 
Загальноосвітня школа 
№106 
Загальноосвітня школа 
№92 
 
Палац культури 
“Хортицький” 

Новорічна вистава “Як поросятко 
Фунтік і його друзі Новий рік 
зустрічали”. 

Палац культури 
“Хортицький” 

Для дітей — 30грн. 
(без подарунка) 

7. 18.12.2018, 12.00 
20.12.2018, 14.00 

Палац культури 
“Хортицький” 

Молодіжна арт-дискотека “Диско-
Свято Новий рік” для 
старшокласників загальноосвітніх 
шкіл. 

Палац культури 
“Хортицький” 

Для дітей — 30грн. 
(без подарунка) 

Кіноконцертний зал ім.О.Довженка 
1. 24-30.12.2018, 10.00 

02-07.01.2019, 10.00 
Кіноконцертний зал 
ім.О.Довженка 

Вистава “Новорічна казка- місце 
для чудес” та мультфільм “Грінч” 

Кіноконцертний зал 
ім.О.Довженка 

Для дітей — 
80грн.(без 
подарунка), 
для дорослих — 80 
грн. 

Муніципальні театри 
Запорізький муніципальний театр танцю (ЗМТТ) 

1 16.12.2018, 11.00 
27.01.2019, 11.00 

Запорізький театр молоді Вистава «Герда та Кай» ЗМТТ - для дітей (без 
подарунка) -50 грн.  



- для дорослих -50 
грн.  
 
 

2 26.12.2018, 18.30 
27.12.2018, 18.30 
28.12.2018, 18.30 
04.01.2019, 18.30 
05.01.2019, 18.30 
06.01.2019, 18.30 

Запорізький театр молоді Новорічна концертна програма 
«Кабаре» 

Запорізький театр 
молоді, ЗМТТ 

- для дорослих -50-
130 грн.  
 
 

3 10.01.2019, 18.30 Обласна філармонія Концертна програма «Святковий 
настрій» 

ЗМТТ - для дорослих - 70-
150 грн.  
 

4 26.01.2019, 18.00 ПК «Орбіта» Вистава «Різдвяна ніч» ЗМТТ - для дітей (без 
подарунка) -50-70 
грн.  
- для дорослих -50-
70 грн.  
 

Запорізький муніципальний театр-лабораторія «Ві» (ЗМТЛ «Ві») 
1 19.12.2018, 11.30 

 
25.12.2018, 11.30 
28.12.2018, 11.30 
29.12.2018, 11.30 
30.12.2018, 11.30 
03.01.2019, 11.30 
04.01.2019, 11.30 
05.01.2019, 11.30 
06.01.2019, 11.30 
07.01.2019, 11.30 

Запорізький 
муніципальний театр-
лабораторія «Ві» 

Інтерактивна гра-подорож «Веселі 
пригоди Незнайка» 

ЗМТЛ «Ві») Благодійна вистава 
 
- для дітей (без 
подарунка) – 50 
грн. 
- для дорослих – 50 
грн.  
 

Міські бібліотеки 
Централізована бібліотечна система для дорослого населення 

1 15.12.2018,10.30 
 
 

26,28,29.12.2018, 
16.00 

 
 
 

06.01.2019,14.00 
 

Бібліотека-філія № 5 ЦБС 
для дорослого населення 

Майстер-клас «Креативні 
подарунки» ( до Дня Святого 
Миколая)  
 
Дитячий кінозал «Зимова 
круговерть»  
 
 
Зустріч у каміна "День новорічної 
казки" 

Бібліотека-філія № 5 
ЦБС для дорослого 

населення 

Безкоштовно 

2 19.12.2018, 14.00 Бібліотека-філія №7 ЦБС Година спілкування «Через поле, Бібліотека-філія № 7 Безкоштовно 



 
 

22.12.2018,13.00 
 

26.12.2018, 10.00 

для дорослого населення через гай до нас їде  Миколай» 
 
Новорічне костюмоване свято 
«Дива у Новорічну ніч»  
 
Майстер-клас  «А моя ялинка 
залишилася у лісі» 
 

ЦБС для дорослого 
населення 

3 22.12.2018,14.00 Бібліотека-філія  №8 ЦБС 
для дорослого населення 

Майстер-клас  «Диво своїми  
руками» 

Бібліотека-філія №8 
ЦБС для дорослого 

населення 

Безкоштовно 

4 15.12.2018, 
10.00-12.00 

 
 
 
 
 
 
 

29.12.2018, 
10.00-11.00 

 
08.01.2019, 
10.00-12.00 

Бібліотека-філія № 9 ЦБС 
для дорослого населення 

Територія святкового настрою 
«Прийди в гості, Миколаю»: 
 - чарівна веб-мандрівка 
«Завітаймо до маєтку Святого 
Миколая; 
- Акція для дітей «Листівочка 
Святому Миколаю. Радість під 
подушкою»; 
 - майстер-клас «Іграшка  в 
торбинку Святого Миколая»   
 
Година новорічних фантазій  
 
 
Казковий диванчик «Різдвяні 
мультфільми» 
 

Бібліотека-філія  № 9 
ЦБС для дорослого 

населення 

Безкоштовно 

5 15.12.2018,11.00 Бібліотека-філія №11 ЦБС 
для дорослого населення 

Майстер-клас з виготовлення  
символу року «На порозі Хрюшкін 
рік» 

Бібліотека-філія № 
11 ЦБС для 

дорослого населення 

Безкоштовно 

6 05.12-31.12.2018 
(упродовж дня) 

 
 

19.12.2018 
(упродовж дня) 

 
10-29.12.2018 

(упродовж дня) 
 
 

Бібліотека-філія №14 ЦБС 
для дорослого населення 

Новорічна акція «У Новий рік – з 
новою книгою» 
 
Дитячий день у дорослій бібліотеці 
«Від Святого Миколая з любов’ю 
до малечі» 
 
Інтерактивна акція «Підслухано у 
новорічну ніч» (створення ялинки 
бажань) 

Бібліотека-філія №14 
ЦБС для дорослого 

населення 

Безкоштовно 

7 26.12.2018,11.00 
 

Бібліотека-філія №16 ЦБС 
для дорослого населення 

Новорічна розвага «В гостя у 
малюків казкові герої»  

Бібліотека-філія № 
16 ЦБС для 

Безкоштовно 



 
16.01.2019,10.00 

 
Феерія новорічних мандрів 
«Зима – красуня, біла чарівниця» 
 

дорослого населення 

8 02.01.2019,10.00 Бібліотека-філія №17 ЦБС 
для дорослого населення 

Святкова мозаїка «З передзвоном 
на поріг вже ступає Новий рік»  

Бібліотека-філія № 
17 ЦБС для 

дорослого населення 

Безкоштовно 

9 05.01.2019,10.00 Бібліотека-філія №18 ЦБС 
для дорослого населення 

 

Майстер-клас «Різдвяні візерунки» Бібліотека-філія №18 
ЦБС для дорослого 

населення 

Безкоштовно 

Централізована бібліотечна система для дітей 
 
1 13.12.2018,14.00 

 
 

Бібліотека-філія №2 
ЦБС для дітей 

 
 

Казковий килим «Таємниця 
скриньки з новорічними казками». 
 

Бібліотека-філія №2 
ЦБС для дітей 

 
 

Безкоштовно  

2 20.12.2018,14.00 Бібліотека-філія №3 
ЦБС для дітей 

 

Фольклорна розвага «Андріївські 
вечорниці. Всі - до нас!» 

Бібліотека-філія №3 
ЦБС для дітей 

 

Безкоштовно 

3 03.01.2019,11.00 Бібліотека-філія №6 
ЦБС для дітей 

 

Бібліоколо «Святкуємо разом 
Різдвяно - новорічні свята» 

Бібліотека-філія №6 
ЦБС для дітей 

 

Безкоштовно 

4 17.12.2018, 
14.15-15.00 

Бібліотека-філія №7 
ЦБС для дітей 

 

Літературний калейдоскоп 
«Чарівний візок зимових казок» 

Бібліотека-філія №7 
ЦБС для дітей 

 

Безкоштовно 

5 19.12.2018,10.00 Бібліотека-філія №12 
ЦБС для дітей 

 

Свято «Чудотворцю Миколай, ти 
усіх оберігай!» 
 

Бібліотека-філія №12 
ЦБС для дітей 

 

Безкоштовно 

Мистецькі школи 
1 18.12.2018,16:00 

20.12.2018, 15:00 
 

19.12.2018, 16:00 
 
 

20.12.2018, 16:00 
 
 
 

22.12.2018, 12:00 
 
 
 

22.12.2018, 12:00 

Дитяча музична школа № 1 
 
 

Новорічна вистава «Новорічні 
пригоди Буратіно» 
 
Театралізований концерт «Свято 
Миколая». 
 
Новорічний театралізований 
концерт учнів школи «Різдвяні 
пригоди в музичній країні» 
 
Новорічний концерт учнів 
фортепіанного відділу «Різдвяні 
фантазії» 
 
Концерт учнів  вокально – 

Дитяча музична 
школа № 1 

 
 
 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 



хорового відділу «Новорічні 
фантазії» 

2 21.12.2018, 17:35 Дитяча музична школа № 2 
 
 

Загальношкільний Новорічний 
концерт. 

Дитяча музична 
школа № 2 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
3. 13.12.2018, 14.30 

 
«Козацький ліцей» Концерт до новорічних свят 

«Мішок Діда Мороза» 
Дитяча музична 
школа №3 
 

безкоштовно/ 
без подарунку 

  14.12.2018, 11.00 Обласна клінічна лікарня 
(10 відділення) 

Новорічний концерт для воїнів 
АТО 
«Святкуймо разом» 

 17.12.2018,18.00 Дитяча музична школа №3 
 

Звітний концертвідділу духових та 
ударних інструментів 
«Зі святом Святого Миколая» 

 18.12.2018,  16.30 Дитяча музична школа №3 Звітний концерт вокально-
хорового відділу «Зимові 
дзвоники» 

Дитяча музична 
школа №3 

 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
 19.12.2018, 16.30 Дитяча музична школа 3 Звітний концерт 

струнного відділу «Різдвяні 
візерунки» 

 19.12.2018, 14.30 Бібліотека 
«Юний читач» Концерт  «Новорічний настрій» 

 20.12.2018, 14.50 Дитяча музична школа №3 Звітний концерт народного відділу 
«З Новим роком» 

 20.12.2018, 11.00 Територіальний центр 
захисту населення 

Дніпровського району 

Святковий концерт 
«Святий Миколай в гості завітав» 

 21.12.2018, 12.00 ЗОШ №31 Концерт «Різдвяні зустрічі» 
 21.12.2018, 16.00 ЗДМШ №3 Звітний концерт фортепіанного 

відділу 
«Зимова казка» 

 22.12.2018, 14.00 Дитяча музична школа №3 Свято новорічної ялинки 
для учнів підготовчого класу 

4 18.12.2018, 16.00 Філія дитячої музичної 
школи №4 

вул.Автобусна,9 

Концерт та відкриття виставки 
«Добрими ділами славлять 
Миколая» 
 

Дитяча музична 
школа №4 

 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
 19.12.2018,  16.00 Дитяча музична школа №4 

вул.Павлокічкась-ка, 26 
 14.01.2019, 16.30 Дитяча музична школа №4 

 Концерт «Різдвяні вечорниці» 

5 18.12.2018, 12:00 ЗСЗ школа - інтернат №1 Концерти до дня Святого  Миколая 
 

Дитяча музична 
школа №5 
 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
 18.12.2018, 10:00 «Запорізький дитячий 

будинок - інтернат» ЗОР 
 19.12.2018, 13:00 ЗСЗ школа - інтернат №7 
 19.12.2018, 17:30 Дитяча музична школа №5 «Зимова прелюдія» 



 20.12.2018, 18:00 «Новорічний серпантин» 
 21.12.2018, 17:00 «Новорічні зустрічі» 
 22.12.2018, 17:30 «З подарунками Миколай іде» 
6 16.12.2018, 11:00 Дитяча музична школа №6 «Святковий подарунок» Дитяча музична 

школа №6 
 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
 21.12.2018, 17:00 «Новорічна казка» 
 22.12.2018,  10:00 Новорічні свята на підготовчому 

відділенні 
 22.12.2018,16:30 Дитяча музична школа №6 «Новорічні візерунки» Дитяча музична 

школа №6 
 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
7 13.12.2018, 11.30 ЗОШ №52 Концерт «Новорічні мрії» Дитяча музична 

школа №7 
 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
 18.12.2018, 10.00 Реабілітаційний центр 

Джерело» 
Музична вистава «Новорічна дива» 
або нові пригоди Колобка» 

 19.12.2018, 11.00 Геріатричний пансіонат Концерт до Новорічних та 
Різдвяних свят 

 19.12.2018, 10.00 Будинок дитини 
«Сонечко» 

Музична вистава «Новорічні дива» 
або Нові пригоди колобка» 

 19.12.2018, 11.00 ЗОШ №42 Концерт «Новорічна фантазія» 
 21.12.2018, 17.00 Дитяча музична школа №7 Музична вистава «Новорічна дива» 

або нові пригоди Колобка» 
 22.12.2018, 14.00 Дитяча музична школа №7 Концерт викладачів ЗДМШ №7 

«Новорічна подорож» 
8 12.12.2018,16.00 Дитяча музична школа № 8 Концерт «Новорічна казка» для 

учнів ЗОШ № 23 
Дитяча музична 
школа №8 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 13.12.2018,15.30 Запорізький міський центр 
реабілітації дітей з 
інвалідністю 
Комунарського району 

Концерт «Миколай іде» 

 19.12.2018, 17.00 
 

Дитяча музична школа №8 Концерт «Новорічне свято» 

 22.12.2018, 13.00 
 

Концерт «Новорічне диво» 

 14.12.2018 – 19.01.2019 Виставка робіт учнів художнього 
відділення «Новорічні фантазії» 

9 19.12.2018, 16.40 
 

Дитяча школа мистецтв 
№1 

Відкриття Шкільної « Різдвяної 
виставки»  
 

Дитяча школа 
мистецтв №1 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 21.12.2018,17.00 
 

Святкова концертна програма 
інструментальних колективів 
школи «Новорічна фейєрія!» 
 

 22.12.2018,14.00 
 

Дитяча школа мистецтв 
№1 

Святковий концерт учнів 
театрального відділення 
“Новорчний калейдоскоп 

Дитяча школа 
мистецтв №1 

безкоштовно/ 
без подарунку 



 

 22.12.2018,17.00 
 

Святковий концерт учнів 
театрального відділення 
«Новорічні побажання»   

 24.12.2018,11.00 
 

Відкритий урок-концерт з учнями 
підготовчого відділення 
“Різдвяний настрій” 
 

 28.12.2018,14.00 
 

Новорічний вечір для учнів 1 - 8 
класів художнього відділення 
«Різдвяний калейдоскоп» 

10 20.12.2018, 17.00 Дитяча школа мистецтв 
№2 

Новорічне свято на фортепіанному 
відділі. 
та на відділі народних інструментів 

Дитяча школа 
мистецтв №2 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 22.12.2018, 16.00 Новорічне свято на вокально-
хоровому відділенні 

11 22.12.2018, 15.00 Дитяча школа мистецтв 
№3 

«Новорічний  концерт «Все буде 
джаз» 

Дитяча школа 
мистецтв №3 

безкоштовно/ 
без подарунку 

 
12 17.12.2018, 9.00 та  

11.00 
актова зала 
ЗЗШ № 101 

Новорічна вистава «Вечори 
зимових свят» 

Дитяча школа 
мистецтв №4 

безкоштовно/ 
без подарунку 

  18.12.2018, 15.00 ПК ім. Т.Шевченка 
 19.12.2018, 9.00 та  

11.00 
актова зала 
ЗЗШ № 101 


