
ВИДАТНІ  СВЯТОШИНЦІ 

1. Іван Малкович - власник і директор видавництва
"А-ба-ба-га-ла-ма-га", упорядник і редактор багатьох 
комерційно успішних книжок для дітей, поет, 
скрипаль, фаховий філолог, тенісист-аматор. 

2. Царенко Тамара Василівна

 Талановита співачка Національної опери України 
ім. Т. Шевченка. З 2007 року  очолює  Народну  
вокальну студію «Кантилена».   За час навчання у 
студії її учасники вступають і успішно 
продовжують навчання в вищих музичних закладах 
міста Києва та України (Київська академія 
мистецтва та музичне училище ім. Глієра).  Учні 
студії постійно беруть участь у проведенні 

культурно - мистецьких  заходів до державних свят, зустрічей з ветеранами війни та праці, 
працівниками різноманітних професій. В репертуарному доробку вихованців вокальної 
студії «Кантилена» класичні арії   і твори видатних українських композиторів  та світових 
класиків.      

3. Тетяна Негрій

Заслужена  артистка, Лауреат Міжнародних премій 
ім. Гулака-Артемовського та Валентина Михайлюка, 
Лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів 
артистів естради, Дипломант Міжнародної Асоціації 
працівників культури та мистецтва, удостоєна кількох 
Подяк Київського міського Голови та “Знаку 
Пошани”, має звання "Відмінний працівник культури 
ПМР", а нещодавно нагороджена орденом “Золотий 
Хрест”. 



4. Литвиненко Микола Артемович

Заслужений діяч естрадного мистецтва, 
композитор, хормейстер,  автор ряду 
хорових творів  і численних обробок 
народних пісень. Кожна з гілок його 
діяльності осяяна неординарним талантом. 
І всі ці обдарування виявилися у творчості 
Народного хору української народної та 
сучасної пісні «Жайвір» Центру  культури 
«Святошин», який він очолює з 1998 року. 

5. Ірина  Шинкарук 

Українська співачка, Заслужена артистка України, лауреат 
премії ім. Івана Огієнка.  Ірина  Шинкарук  - перше українське 
ім’я, занесене  до Міжнародного музичного каталогу  «Who is 
who in music». 

6. Надія  Гладишевська

Художній керівник народного хору 
української народної пісні «Надія» Центру 
культури «Святошин», який має тридцяти 
п’яти річну історію. У творчому доробку 
хорового колективу біля 400 хорових творів, 
серед яких: твори українських композиторів-
класиків, українські народні пісні, хорові 
обробки керівників професійних та 
аматорських хорових колективів; авторські 

пісні; пісні на вірші Т.Г. Шевченка; пісні історичного походження, обрядові, побутові, 
козацькі.  

7. Ірина Кисиленко
Заслужений працівник культури України. Художній 
керівник Народного ансамблю сучасного танцю «Майстер-
клас», який був створений Іриною Анатоліївною у 1999 р. 
Щороку  «Майстер-клас» організовує благодійну культурно-
мистецьку  акцію «Подорож твоєї мрії» для дітей інвалідів 
Святошинського району м. Києва. Постійно бере участь у 

всіх благодійних мистецьких заходах Міністерства культури України та веде активну 
творчу діяльність. 



8. Сергій Швець

Заслужений працівник культури України, 
художній керівник Зразкового 
хореографічного  ансамблю «Соколята». 
Колектив  заснований в 1969 році, є  
колективним Членом Всеукраїнської 
Хореографічної Спілки, Лауреат 
міжнародних фестивалів і конкурсів. Нині в 
ансамблі улюбленим мистецтвом народного 
танцю займаються більше 100 учасників 
віком від 4 до 18 років 

9. Юрій Гребельник

Народний артист України, актор Театру російської 
драми  

10. Неля Кушнір
 Заслужена артистка естрадного мистецтва України, 
удостоєна почесного звання   «Заслужений діяч мистецтв 
України»  

11. Сергій Миколайович Вакулишин

Краєзнавець, голова Святошинського осередку КМО НСКУ, 
методист Центру позашкільної освіти «Північне сяйво» 
Святошинської райдержадміністрації м. Києва, завідувач Музею 
історії Святошинського району. 



12. Людмила Паниченко

Поетеса та член Національної спілки письменників, 
автор книжок віршів «Відлуння синьої зорі», 
«Загадки», публікацій у збірниках і періодиці, книжок 
для дітей «Колядочка»(1997), «П'ять братів живуть у 
хаті»(1991), «Казки» (1997), «Сяйво метеориту» 
(1997). Член НСПУ. 

13. Євген Юхниця
 Поет, перша збірка видана в 1995 році під назвою «Чашу для 
причастя». У 2002 році побачив світ другий збірник "Сценами 
разноголосно". 



14. Тетяна Димань

Дует «Злагода» у складі Ольги Клавдієвої та Тетяни Димань. 

15. Валентина Козак

 Валентина Козак народилася у с. Нові Безрадичі 
Обухівського р-ну на Київщині. Нині живе в Києві. 
Член НСПУ, є автором багатьох ліричних творів, 
зосібна відомої пісні «Ой яворе, явороньку...». 
Лауреат першого всеукраїнського конкурсу сатири і 
гумору, постійно бере участь у святі Степана 
Руданського «Калинівський самоцвіт» та інших 
веселих заходах. 

16. Костянтин Казанчев. Член Союзу дизайнерів
України з 1991 р. Учасник вітчизняних і зарубіжних 
колективних виставок карикатури П'ять 
персональних виставок. Лауреат міжнародних 
конкурсів карикатури. 
У 2001 р. організував міжнародний конкурс 
карикатур «Незалежність». У 2002 р. заснував 
Асоціацію карикатуристів. Голова правління 
Асоціації карикатуристів. 



17. Ломачук Дмитро Федорович - кінорежисер, член
Національної спілки журналістів України, академік 
Академії сучасного мистецтва Української Академії 
Наук, заслужений працівник культури України.  

18. Володимир Рєзнік - голова
Спілки звукорежисерів України 

19. Олексій Михайличенко

 Радянський і український футболіст, півзахисник, 
тренер. Колишній головний тренер національної 
збірної України. Олімпійський чемпіон у складі 
збірної СРСР на іграх 1988 року, срібний призер 
Чемпіонату Європи 1988 року. Чемпіонат світу 
1990 пропустив через травму плеча, отриманої в 
товариському матчі з Ізраїлем. Заслужений тренер 
України. 



20. Скаканді Юлій Народився 04.02.1945 р., м. Перечин Закарпатської
області. Закінчив Київський державний художній інститут (1974). Педагог 
з фаху – В. Касіян. Графік. Основні твори: „Дорогами війни” (1976), 
„Народні гуляння” (1883), серія „Карпатська симфонія” (1985), 
„Ностальгія” (1999), „Останній рейс” (2000). Член НСХУ (1977). 

21. Віктор Кавун  заслужений  артист  України.

22. Анатолій  Безугленко

Анатолій Іванович  Безугленко,  композитор, член Ліги 
українських композиторів та Асоціації діячів естрадного 
мистецтва, дипломант літературно-мистецької премії  ім. 
Дмитра Луценка «Осіннє золото».  


