
Інформація для кураторів та студентів!

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України "Про столицю України — місто-герой Київ", з метою
соціального захисту учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-
технічних училищ та студентів,на виконання  рішення Київської міської ради
№ 537/1593 від 28 травня 2009 року «Про заходи щодо відвідування закладів
культури  у  м.  Києві»  та  забезпечення  належних  умов  для  підвищення
культурного  рівня  підростаючого  покоління,  надаємо  інформацію  про дні
безоплатного відвідування музеїв:

Музеї комунальної власності м. Києва

№ 
пп

Назва установи Поштова 
адреса

День
безоплатного
відвідування
(день
відкритих
дверей)

Дні  безоплатного
відвідування дітьми
шкільного віку, учнями
професійно-технічних
училищ та студентами
(на  виконання  Рішення
Київської  міської  ради
від  28.05.09  № 537/1593
«Про  заходи  щодо
відвідування  закладів
культури у м. Києві»)

1. Музей історії міста Києва 01024, м. 
Київ, 
вул. 
Хрещатик, 2
278-12-02

Філія
Музейно-виставковий 
центр «Музей історії 
Києва»

м. Київ, 
вул. 
Б.Хмельниць
кого, 7
520-28-22

перший 
понеділок місяця

неділя

Відділ 
Історико-меморіальний 
музей             М. 
Грушевського

01033, м. 
Київ, 
вул. 
Паньківська, 
9
288-28-82, 
288-27-07

останній четвер 
місяця

неділя

Філія
Київський музей 
О.С.Пушкіна 

01053, м. 
Київ,
вул. 
Кудрявська, 
9
272-10-67, 
272-42-06

перший вівторок
місяця

неділя



Відділ 
Музей культурної 
спадщини 

01015, м. 
Київ, 
вул. 
Московська, 
40-Б
280-64-18

остання 
п’ятниця місяця

неділя

Відділ 
Літературно-
меморіальний музей          
М. Булгакова 

01025, м. 
Київ, 
вул. 
Андріївський
узвіз, 13
425-31-88, 
425-52-44

перший 
понеділок місяця

неділя

Філія
Музей Шолом-Алейхема

03006, м. 
Київ,
вул. 
В.Васильківс
ька, 5-А
235-17-34

перший вівторок
місяця

неділя

Філія
Музей партизанської 
слави 

02091, м. 
Київ,
вул. 
Славгородськ
а 
(парк 
Партизансько
ї слави)

остання п’ятниця 
місяця

неділя

Філія
Музей шістдесятництва

01054, м. 
Київ, 
вул. 
О.Гончара, 
33-А

перший вівторок
місяця

неділя

2. Національний музей 
українського народного 
декоративного мистецтва 

01015, м. 
Київ, 
вул. 
Лаврська, 9
280-13-43

перший 
понеділок місяця

понеділок

3. Київський національний 
музей російського 
мистецтва

01004, м. 
Київ,
вул. 
Терещенківсь
ка, 9
287-73-24

перша середа 
місяця 
з 10:00 до 14:00

неділя

Філія 01024, м. 



Мистецький центр 
«Шоколадний будинок»

Київ,
вул. 
Шовковична,
17/2
253-31-60

перша середа 
місяця 
з 10:00 до 14:00

неділя

4. Національний музей 
мистецтв імені Богдана та
Варвари Ханенків

01004, м. 
Київ, 
вул. 
Терещенківсь
ка, 15
235-02-06

перша середа 
місяця
з 10:30 до 14:00

неділя

5. Музей видатних діячів 
української культури 
Л.Українки, М.Лисенка, 
П.Саксаганського, 
М.Старицького

01032, м. 
Київ,
вул. 
Саксагансько
го, 97
289-57-52

Відділ
Музей Лесі Українки

вул. 
Саксагансько
го, 97
289-16-51

перший та третій
четвер місяця

неділя

Відділ
Музей М.В.Лисенка

вул. 
Саксагансько
го, 95-Б
289-02-91

перший та третій
четвер місяця

неділя

Відділ
Музей М.Старицького

вул. 
Саксагансько
го, 95
289-44-20

перший та третій
четвер місяця

неділя

6. Музей книги і друкарства 
України 

01015, м. 
Київ, 
вул. 
Лаврська, 9, 
корпус 9
280-22-10

останній 
понеділок місяця
(крім дорослих-
непільговиків)

неділя

7. Національний історико-
архітектурний музей 
«Київська фортеця»

01133, м. 
Київ, 
вул. 
Госпітальна, 
24-А
234-19-70

остання 
п’ятниця місяця

неділя

8. Музей театрального, 
музичного та 
кіномистецтва України 

01015, м. 
Київ, 
вул. 
Лаврська, 9, 
корпус 24
280-51-31

останній 
понеділок місяця

неділя



Відділ
Київський літературно-
меморіальний будинок-
музей М.Заньковецької 

03006, м. 
Київ, 
вул. 
В.Васильківс
ька, 121
529-57-25

остання неділя 
місяця

неділя

9. Національний центр 
народної культури 
«Музей Івана Гончара»

01015, м. 
Київ,
вул. 
Лаврська, 19
288-92-68

остання 
п’ятниця місяця

неділя

10. Музей-майстерня 
І.П.Кавалерідзе

01025, м. 
Київ, 
вул. 
Андріївський
узвіз, 21
425-33-97

перший вівторок
і третя субота 
місяця

другий та четвертий 
вівторок місяця

11. Літературно-
меморіальний музей-
квартира П.Тичини в 
м.Києві

01004, м 
Київ, 
вул. 
Терещенківсь
ка, 5
278-40-01

щонеділі неділя

12. Київський літературно-
меморіальний музей 
М.Рильського

03039, м. 
Київ, 
вул. Максима
Рильського, 7
525-85-72, 
525-24-71

остання неділя 
місяця

субота

13. Музей гетьманства 04070, м. 
Київ, 
вул. Спаська,
16-Б
462-52-90

остання субота 
місяця

субота



 Також можливе безкоштовне відвідування театрів у будь-який день за
попередньою домовленістю з адміністрацією при наявності вільних місць та за
пред’явленням учнівського або студентського посвідчення. Безкоштовний вхід
до музеїв для школярів та студентів можливий також за окремим графіком.

Перш ніж піти в музей в день його безкоштовного відвідування радимо
зателефонувати  туди  заздалегідь,  і  впевнитися,  чи  не  змінився  графік.
Виставки,  майстер-класи  та  інші  заходи  можуть  спричинити  перенесення
офіційної дати безкоштовного відвідування. Про це на сайтах музеїв зазвичай
не повідомляється.
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