
Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 
  

Центральна районна бібліотека №141 
  

  

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної 

роботи 
 

 
 

 

 

Деснянський район на сторінках преси 
  

Поточний бібліографічний список 

  
 ( ІІ півріччя 2013 р.) 

   
                                                                                             

  

   

  

                                Київ, 2013 
 



 2 

  

        Поточний бібліографічний список  «Деснянський 

район на сторінках преси» повідомляє про 

найважливіші статті з періодичних видань, що 

надійшли в Центральну районну бібліотеку № 141 

Деснянської ЦБС протягом  ІI півріччя 2013 року. 

         Видання в бібліографічному списку розміщені за 

рубриками, а в межах рубрик – офіційні матеріали у 

логічній послідовності, статті з газет та журналів в 

алфавітному порядку. 

        Бібліографічний список «Деснянський район на 

сторінках преси» розрахований на широке коло 

читачів. 

 

 

 

 

 
                                       Укладач: Н. А. Кужентська 
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Природа. Природні ресурси району 

 

 Дерий, Дмитрий. В парке Киото десять сосен 

отравили селитрой : [погибают высокие деревья, которым 

более 80 лет] // Комсомольская правда в Украине. - 2013. - 

30 окт. (№ 243). - С. 6. 

 Прозорова, Мария. На Троещине нашли мешок с 

котятами : пушистых крох, скорей всего, выбросили 

строители // Комсомольская правда в Украине. - 2013. - 2 

нояб. (№ 246). - С. 9 : фото. 

 

Благоустрій району, озеленення 
 Гришина, Оксана. Субботник с гигантским 

самоваром : [12 октября прошла уборка лесополос вдоль ул. 

Жукова и просп. Гонгадзе] // Сегодня. - 2013. - 14 окт. (№ 

226). - С. 17 : фото. 

 Гуніна, Олександра. Кубок за чистоту : у місті 

підбили підсумки осіннього місячника з благоустрою : [в т. 

ч. в Деснянському р-ні] // Хрещатик. - 2013. - 12 листоп. (№ 

165). - С. 1 : фото.  

 Гуніна, Олександра. Рейтинг охайності : у місті 

визначили кращі райони за підсумками місячника з 

благоустрою : [в т. ч. Деснянський р-н] // Хрещатик. - 2013. 

- 14 листоп. (№ 167). - С. 2 : фото. 

 Деснянський район стане зеленішим : [по вул. 

Ніколаєва, 5 тривають активні роботи з облаштування 

нового скверу] // Хрещатик. - 2013. - 8 жовт. (№ 145). - С. 4. 

 Прозорова, Мария. Дворик на лесном украсили 

изделиями из бутылок и старых игрушек : [по ул. 

Милютенко, 12 в Деснянском р-не] // Комсомольская 

правда в Украине. - 2013. - 23 нояб. (№ 264). - С. 9 : фото.    
 У столиці висадили 500 дерев : [в т. ч. в 

Деснянському р-ні] // Хрещатик. - 2013. - 8 жовт. (№ 145). - 

С. 2. 



 4 

                                   Екологія  

 

 Зарецька, Олена. "Радикал" стає безпечнішим : 

вчора з київського заводу вивезли ще 53 тонни 

хлоровмісних відходів // Хрещатик. - 2013. - 18 груд. (№ 

186). - С. 1 : фото. 
 

Органи державної влади і управління, їх 

діяльність 

 

 Воїнам-інтернаціоналістам вручили ордери на 

квартири : [6 ордерів вручив голова Деснянської РДА 

Станіслав Прокопенко воїнам-інтернаціоналістам] // 

Хрещатик. - 2013. - 28 листоп. (№ 175). - С. 7. 

 Голова Деснянської РДА відвідав районний Центр 

зайнятості : [С. Прокопенко ознайомився з роботою центру 

та оглянув схему надання соціальних послуг]  // Хрещатик. 

- 2013. - 19 груд. (№ 187). - С. 5. 

 Зарецька, Олена. Київ функціонує : [голова КМДА 

здійснив робочий візит до Деснянського р-ну, де 

ознайомився з діяльністю Центру надання адміністратив-

них послуг та низки соціальних об'єктів] // Хрещатик. - 

2013. - 13 груд. (№ 184). - С. 1 : фото. 

 Миколаєнко, Наталка. Маленький крок на початку 

великої дороги : [міська влада визначиться з розробником 

концепції проекту "Київська бізнес-гавань" у Деснянському 

р-ні] // Хрещатик. - 2013. - 23 жовт. (№ 154). - С. 2 : фото. 

 Надання адмін- та дозвільних послуг - в одному 

"вікні" : [голова Деснянської РДА С. Прокопенко відвідав 

районний Центр надання адмінпослуг] // Хрещатик. - 2013. 

- 12 груд. (№ 183). - С. 4. 

 Столична влада привітала малюків школи-

дитсадка "Мрія" : [з нагоди святкування Дня святого 

Миколая до школи-дистадка завітали виконувач обов'язків 
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голови КМДА Анатолій Голубченко та голова Деснянської 

РДА Станіслав Прокопенко] // Хрещатик. - 2013. - 20 груд. 

(№ 188). - С. 1. 

Охорона громадського порядку  
 У Деснянському районі 3 га землі самовільно 

зайняті під парковки : [зважаючи на виявлені порушення 

прокуратурою Києва заявлено позови про звільнення 

земельних ділянок] // Хрещатик. - 2013. - 9 жовт. (№ 146). - 

С. 2. 
 

Історія району 

 

 Даєш Київ! 70 років потому : [у столиці в урочищі 

Ситняки, у Деснянському р-ні, 3 листопада проведуть 

реконструкцію воєнних дій під час форсування Дніпра 1943 

року] // Голос України. - 2013. - 1 листоп. (№ 205). - С. 1, 6 : 

фото, сх. 

 Пелюх, Анна. Бой за Киев посмотрели тысячи : [в 

урочище Ситняки, рядом с жилмассивом Троещина, 

провели реконструкцию форсирования Днепра] // Сегодня. 

- 2013. - 4 нояб. (№ 244). - С. 8. 

 Понька, Вадим. "Даєш Київ!" : в урочищі Ситняки, 

що у Деснянському районі, відбулася реконструкція 

форсування столиці України від фашистських загарбників // 

Хрещатик. - 2013. - 7 листоп. (№ 163). - С. 8 : фото. 

 Соколовська, Маргарита. "Мессершмітти" над 

Троєщиною : [в урочищі Ситники, що на Троєщині, понад 

тисяча учасників відтворили форсування Дніпра, яке 

відбулося цього дня, але 70 років тому] // Голос України. - 

2013. - 5 листоп. (№ 207). - С. 1, 9 : фото. 

 У Києві триває естафета пам'яті "Слава 

визволителям України" : [в т. ч. в Деснянському р-ні] // 

Хрещатик. - 2013. - 15 жовт. (№ 148). - С. 2. 
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Суспільно-політичне життя району 

 

 Выходцев, Геннадий. "Перспектива" родилась среди 

многоэтажек киевских окраин : [беседа с председателем 

правления "Социального Центра "Перспектива"  

Выходцевым Геннадием] / Геннадий Выходцев, Илья 

Ставинский ; записал Илья Ставинский // Сегодня. - 2013. - 

18 нояб. (№ 256). - С. 6-7 : фото. 

 Деснянці провели засідання Громадської ради : 

[створення умов для реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними 

справами та здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади] // Хрещатик. - 2013. - 

21 листоп. (№ 171). - С. 8. 

 "Мій прекрасний Деснянський район" : [під такою 

назвою Деснянська РДА оголошує фотоконкурс, у якому 

учасники розкриють своє бачення Деснянського р-ну м. 

Києва] // Хрещатик. - 2013. - 15 жовт. (№ 148). - С. 4. 
 

Господарство району 

 

 Добруч, Оксана. Оновлені дороги Биківні : [також 

активізуються роботи з прокладання каналізації, 

реконструкції з добудовою місцевої школи, проблеми 

амбулаторії сімейної медицини та вирішення наболілих для 

мешканців проблем] // Хрещатик. - 2013. - 11 жовт. (№ 148). 

- С. 2 : фото. 

 Послуги з оформлення пенсій деснянцям 

надаватимуться у Центрі надання адмінпослуг : [Центр 

знаходиться по просп. Маяковськаго, 29] // Хрещатик. - 

2013. - 5 груд. (№ 179). - С. 2. 
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Будівництво  

 

 Марущак, Александр. Стройки-обманки : в Киеве 

все чаще продают воздух вместо квартир : [в т. ч. в 

Деснянском р-не на ул. Драйзера, 40] // Сегодня. - 2013. - 29 

нояб. (№ 266). - С. 8 : фото. 

 Мост, который ломает краны : [строительство 

Подольско-Воскресенского мостового перехода на 

Троещину] // Деловая столица. - 2013. - 23 дек. (№ 51/52). - 

С. 19 : фото. 

 

Транспорт  

 

 Дерий, Дмитрий. Мост на Троещину будут тянуть 

до 2025 года : если стройку будут продолжать теми же 

темпами // Комсомольская правда в Украине. - 2013. - 15 

окт. (№ 230). - С. 6 : фото. 

 Дерий, Дмитрий. Почтовая разгрузила Лукьянов-

ку, а путь с Троещины освобождают гаишники : [ситуа-

ция на дорогах столицы (в т. ч. в Деснянском р-не)] // 

Комсомольская правда в Украине. - 2013. - 19 нояб. (№ 

260). - С. 5 : сх. 

 Дерий, Дмитрий. Смертельные дороги столицы : 

[где и по каким причинам чаще всего случаются аварии 

(в т. ч. в Деснянском р-не)] // Комсомольская правда в 

Украине. - 2013. - 1-7 нояб. (№ 245). - С. 8 : фото, сх. 

 Прозорова, Мария. В Киеве водитель "Волги" 

вместе с тремя детьми чудом выбрался из ямы с водой : 

[машина провалилась под асфальт в результате прорыва 

трубопровода на пересечении улиц Шолом-Алейхема и 

Милютенко в Десянском р-не] // Комсомольская правда в 

Украине. - 2013. - 5 нояб. (№ 248). - С. 6 : фото. 
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Метро 

 

  Дерий, Дмитрий. Метро на Троещину пойдет по 

проспекту Маяковского : для строительства придется 

перекрывать главную автомагистраль микрорайона // 

Комсомольская правда в Украине. - 2013. - 19 дек. (№ 286). 

- С. 6. 

 Дерий, Дмитрий. От "Каштановой" до "Деснянской" 

: в мэрии огласили новые названия станций 4-й ветки метро 

// Комсомольская правда в Украине. - 2013. - 23 окт. (№ 

237). - С. 5 : фото. 

 Курінний, Віталій. Від "Подільської" до "Радужної" 

: перший етап будівництва метро на Троєщину передбачає 

спорудження п'яти станцій // Хрещатик. - 2013. - 31 жовт. 

(№ 159). - С. 8 : фото. 

 Марущак, Александр. Метро на Троещину 

отложили? : [российский Внешнеэкономбанк (ВЭБ) не 

готов давать деньги сейчас, поэтому КГГА ищет других 

кредиторов] // Сегодня. - 2013. - 12 окт. (№ 225). - С. 6 : 

фото. 

 Марущак, Александр. "Нам сейчас не до метро на 

Троещину" : строительство четвертой ветки подземки опять 

отложили, хотя обещали начать в декабре // Сегодня. - 2013. 

- 7 дек. (№ 273). - С. 8 : фото. 

 

Житлово - комунальне господарство  

 

 Гуніна, Олександра. Оновлення столиці триває : 

[директор Департаменту житлово-комунальної інфраструк-

тури Дмитро Новицький здійснив об'їзд об'єктів Деснянсь-

кого р-ну] // Хрещатик. - 2013. - 18 жовт. (№ 152). - С. 2 : 

фото. 

 Прозорова, Мария. Тараканы атакуют столичные 

квартиры : [борьба с усатыми насекомыми на ул. Закревс-



 9 

кого, 43, в Деснянском р-не] // Комсомольская правда в 

Украине. - 2013. - 31 окт. (№ 244). - С. 6. 

 

Торгівля  

 

 Бочкарев, Александр. "Лесную" хотят полностью 

очистить от киосков : [на Лесном рынке в Деснянском р-не 

появится четырехэтажный ТРЦ] // Комсомольская правда в 

Украине. - 2013. - 19 нояб. (№ 260). - С. 6 : фото. 
 

Охорона здоров’я. Медицина 

 

 Гуніна, Олександра. Допомога стає мобільнішою : 

цього тижня всі амбулаторії міста отримають нові автівки : 

[в т. ч. в Деснянському р-ні] // Хрещатик. - 2013. - 31 жовт. 

(№ 159). - С. 2 : фото.  

 До Всесвітнього дня діабету для киян організують 

низку заходів : [з 18 до 22 листопада в аптеках КП 

"Формація" будуть організовані консультації лікарів-

ендокринологів, сімейних лікарів та лікарів-терапевтів (в т. 

ч. в аптеках № 119 на просп. Маяковського, 15 та № 92 на 

вул. Шолом-Алейхема, 18 у Деснянському р-ні)] // 

Хрещатик. - 2013. - 15 листоп. (№ 168). - С. 1. 

 До кінця року на Лісовому запрацює амбулаторія : 

[на пр. Лісовому, 23 триває реконструкція будівлі для 

влаштування амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини] // Хрещатик. - 2013. - 11 жовт. (№ 148). - С. 4. 

 Миколаєнко, Наталка. Троєщинські амбулаторії 

стають мобільнішими : Деснянський район отримав 16 

автівок для закладів первинної медико-санітарної допомоги 

// Хрещатик. - 2013. - 22 жовт. (№ 153). - С. 2 : фото. 

 На Лісовому масиві відкриють сімейну 

амбулаторію : [на Лісовому проспекті, 23-а] // Хрещатик. - 

2013. - 31 жовт. (№ 159). - С. 8. 
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Фізична культура і спорт 

 

 Вихованці спортклубів "Оріон" та "Ракета" 

провели товариський матч : [матч пройшов між двома 

найсильнішими клубами Деснянського р-ну з настільного 

тенісу] // Хрещатик. - 2013. - 5 груд. (№ 179). - С. 20. 

 Пирлик, Олександр. Деснянці серед кращих : 

відбулася відкрита першість Київської області з 

таїландського боксу // Хрещатик. - 2013. - 26 груд. (№ 191). 

- С. 21 : фото. 

 Пирлик, Олександр. На Троєщині визначилися 

найкращі футболісти серед школярів : завершився турнір на 

Кубок голови Деснянської райдержадміністрації-2013 // 

Хрещатик. - 2013. - 28 листоп. (№ 175). - С. 21 : фото. 

 У Деснянському районі розвивають понад 100 

видів спорту : [розвиток культури та спорту обговорювали 

у Деснянському р-ні під час засідання Колегії РДА] // 

Хрещатик. - 2013. - 22 жовт. (№ 153). - С. 4. 
 

Наука. Освіта. Культура 

 

Дошкільні установи  

 

 На Троєщині відкривають центр розвитку дитини 
: [вул. Оноре де Бальзака, 46-б] // Хрещатик. - 2013. - 3 

жовт. (№ 143). - С. 1. 

 

Школи  

 

 Школа № 238 святкує 30-річчя : [Деснянський р-н] 

// Хрещатик. - 2013. - 9 жовт. (№ 146). - С. 4. 

 Туристично-патріотичний зліт з нагоди 70-річчя 

визволення Києва вшанували у Деснянському районі : 

[учні, педагоги та батьки школи № 292 ім. І. Мазепи 

Деснянського р-ну столиці провели туристично-
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патріотичний зліт у парковій зоні "Берізка"] // Хрещатик. - 

2013. - 23 жовт. (№ 154). - С. 4. 

 

Спеціальні школи  

 

 Онопа, Аліна. "Козацькому роду - нема переводу" : у 

гімназії № 283 Деснянського району м. Києва відзначили 

День українського козацтва та десяту річницю 

Всеукраїнської громадської козацької дитячої організації 

"Дніпровська Січ" // Культура і життя. - 2013. - 1 листоп. 

(№ 44). - С. 15 : фото. 

 

Організація культури в районі  

 

 Макаренко, Виктория. Во "Флоренции" ночное 

кино, а в "России" ждут разрешения на работу : [как 

работают коммунальные кинотеатры, в т. ч. кинотеатр 

"Флоренция" в Деснянском р-не] // Комсомольская правда в 

Украине. - 2013. - 18 дек. (№ 285). - С. 5 : фото, табл. 

 Юні деснянці взяли участь у святі "Юнь Києва 

запрошує" : [12 та 13 жовтня у Маріїнському парку, у 

рамках проголошеного Президентом України Року дитячої 

творчості, пройшло свято під гаслом "Місто талановитої 

молоді"] // Хрещатик. - 2013. - 16 жовт. (№ 150). - С. 4. 

 

Пам'ятники та пам'ятні місця 

 

 Кириченко, Леся. Откроют символ ЧАЭС и СССР : 
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