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Парк «Перемога» – душа та легені Дніпровського району 

Парк «Перемога» – одна з найбільших столичних рекреаційних зон (площею 83 га), знаходиться 

в Дніпровському районі Києва, поряд станції метро «Дарниця». Облаштований він понад 

півстоліття тому назад (1965 р.), перепланований – у 2008. 

Поміж соснового бору, березового гаю, інших дерев стрибають пухнасті білочки, перекочуються 

їжачки, співають птахи (може, пощастить побачити навіть дятла, занесеного до Червоної книги). 

Дзюркотять фонтани. Тішать душу прекрасні квіткові візерунки на клумбах і мальовничий ставок 

на рукаві річки Дарниці, через який перекинуто аркові містки. На хвилях гойдаються чайки, дикі 

качки, а на облаштованому острівці мешкають бобри.  

 

На головній алеї – Курган Безсмертя, насипаний землею, привезеною зі солдатських, 

партизанських могил, залишених війною в різних кутків СРСР, країн Європи. З висоти пташиного 

польоту представляє собою п’ятикінечну зірку, окрім того, служить сонячним годинником. 

 

Встановлені тематичні пам’ятники прикордонникам, «Матері-вдові», скульптурна композиція 

«Людям війни». У 2017 р. в альпінарії близько центрального входу з’явилися декоративні 

черепахи-габіони й відновлена інсталяція арт-об'єкту «Хамелеон», що переїхав із скверу біля 

МВЦ, де того понівечили вандали. 
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Стеляться велосипедні доріжки, траси для бігунів та ролерів. Щороку у вересні тут стартує 

відкритий чемпіонат України з бігу на 24, 12 годин. У святкові дні проводяться концерти, 

відбуваються ярмарки, фестивалі. Функціонує літня сцена-лекторій. 

Розваг для сімейного просто маса на будь-який смак: 

 ковзанка «Крижинка»; 

 чудовий парк атракціонів (майже повністю оновлений), квест-кімната, різноманітні батути; 

 5 дитячих майданчиків, 2 спорткомплекси; 

 прокат велосипедів (включаючи чотириколісні), гіроскутерів, гіробордів, машинок, 

незвичайних засобів пересування (наприклад, куль); 

 столи для настільного тенісу, ракетки, м’ячики напрокат; 

 мангальне містечко, де можна орендувати альтанку, аксесуари, необхідні для пікніка; 

 човнова станція (човни, катамарани); 

 невеличка виставка військової техніки, по якій залюбки лазять дітлахи ; 

 для прихильників спорту та екстриму є мотузковий парк, тролеї, тюбінгова гірка. 

 



3 
 

Інфраструктура чудово розвинена:  

Три громадських вбиральні (щоправда, взимку вони працюють лише вихідними днями). Велика 

кількість лавочок, кожна оснащена урною для сміття. 

Праворуч алеї з боку вул. Жмаченка – бювет із безкоштовною артезіанською водою. А влітку до 

того ж від спеки рятують «водяні ворота». 

Морозиво, бургери, паніні, картоплю фрі, цукрову вату, печиво, каву, чай, інші гарячі , холодні 

напої ви відшукаєте на кожному кроці. Втамувати голод можливо також у кафе, розташованих на 

берегах водойми та території ЖК «Паркові озера». В дальній частині розмістився Храм всіх святих 

воїнів МП УПЦ.  

Попри популярність і високу відвідуваність парку, у хащах завжди знайдеться тихе місце для 

релаксу, де допустимо побути на самоті. Одночасно зазначимо: територія безпечна, добре 

освітлена в темний час доби. 

Хоча «Перемога» повсякчас був серед найчистіших, доглянутих у столиці, 2018 рік ознаменувався 

початком капітального ремонту. Благоустрій практично завершився, а результати реконструкції 

милують очі киян, гостей міста: 
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Прокладено стежки для прогулянок, встановлено новенькі ліхтарі, лавочки, смітники, 

окультурено зелені насадження, облаштовано сучасні ігрові й спортивні комплекси (дитячі, 

молодіжні). Так, обладнано три сучасних площадки для малят (у тому числі, інтерактивні), два 

універсальних спортивних поля (футбол, баскетбол, волейбол), тренажери. 

Побудовані новітня громадська вбиральня, будинок садівника , приміщення для муніципальної 

охорони, екопарковки. 

 Чергові «родзинки» – незвичайні лавки у вигляді гігантських літер, що утворюють назву 

ПЕРЕМОГА (їх висота сягає більше 2 м, а протяжність – 24 м), маленький шматочок Японії, 

прикрашений квітковим міні-оазисом і стилізованим містком. 

 

Неподалік японського куточка розташувався еко-диван, зроблений з газонної трави. 

 

А ще, на одному із майданчиків, примостився величезний трав’яний ведмідь (висота - 3,2 м, 

ширина – 3 м). Дітлахам дозволяється по ньому лазити, сидіти (чи лежати) на руках, 

фотографуватися. 
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Решта нових локацій, арт-об’єктів: оглядова платформа на березі ставка, «залізні дерева» в тихій 

зоні (три стовбура п'ять метрів заввишки, обвиті живими ліанами), «парасолька» з позначенням 

визначних міст світу і відстанню до них, «Хрестики-нулики» (дерев'яні рухливі кубики розміром 

50 * 50 см, які знаходяться поблизу шашликового містечка).  

 


