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        Поточний бібліографічний список  «Деснянський 

район на сторінках преси» повідомляє про 

найважливіші статті з періодичних видань, що 

надійшли в Центральну районну бібліотеку ім. П. А. 

Загребельного Деснянської ЦБС за перше півріччя 2017 

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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Місто, район в цілому  

 Гинжул, Ирина. Изюминки каждого из районов 

столицы [Текст] : [в т. ч. Деснянсий р-н] // Сегодня. Киевский 

выпуск. - 2017. - 26-28 мая (№ 93). - С. 16-17 : фото, сх. 

 Знаменський, Віталій. Проспект Героїв Сталінграда 

пропонують перейменувати на просп. Володимира Івасюка 

[Текст] : [в т. ч. вул. Петровського на вул. Василя 

Щавінського у Деснянському р-ні] // Хрещатик. - 2017. - 27 

січ. (№ 10). - С. 16. 

 Проспект генерала Ватутіна перейменовано на 

честь Романа Шухевича [Текст] : [у Деснянському та 

Дніпровському р-нах] // Хрещатик. - 2017. - 7 черв. (№ 59). - 

С. 1. 

 Уже без Ватутина [Текст] : [переименовали ул. 

Ватутина на ул. Шухевича в Деснянском и Днепровском р-

нах] // Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 2-4 июн. (№ 98). - 

С. 6. 
 

Природа. Природні ресурси району 

 Гинжул, Ирина. Горожан атакуют гадюки и клещи 

[Текст] : [в т. ч. в Деснянском р-не] // Сегодня. Киевский 

выпуск. - 2017. - 12-14 мая (№ 83). - С. 8. 

 Лиховид, Інна. Сосни в облозі [Текст] : [боротьба 

активістів від вирубки 200 гектарів Биківнянського лісу] // 

День. - 2017. - 17 січ. (№ 5). - С. 6 : фото. 

 Подкинули. Улитку-гиганта [Текст] : [на Троещине 

жители обнаружили гиганскую африканскую улитку-ахатину] 

// Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 23-25 июн. (№ 112). - 

С. 6 : фото. 

Господарство района 
 благоустрій району, озеленення 
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 Взрыв и радуга [Текст] : [ярко окрасили переход на 

Троещине (перекресток Маяковского и Драйзера)] // Сегодня. 

Киевский выпуск. - 2017. - 18 июн. (№ 107). - С. 7 : фото. 

 В парке появился ручей из камня [Текст] : [в парке 

Дружбы народов, Деснянский р-н] // Сегодня. Киевский 

выпуск. - 2017. - 15 июн. (№ 106). - С. 34 : фото. 

 Знаменський, Віталій. Острівець японської культури в 

парку "Кіото" [Текст] : [благоустрій] // Хрещатик. - 2017. - 1 

квіт. (№ 37). - С. 16 : фото.  

 Марущак, Александр. На Троещине клумбу украсили 

бабочкой [Текст] : [на пересечении просп. Ватутина и ул. 

Братиславской] // Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 22 июн. 

(№ 111). - С. 36 : фото. 

 [На перетині просп. Маяковського і вул. Драйзера 

на Троєщині розмалювали стіни підземного переходу] 
[Текст] // Газета по-українськи. - 2017. - 20 черв. (№ 49). - С. 7 

: фото. 

 Чорна, Світлана. Толока на Биківнянських могилах 

[Текст] // Голос України. - 2017. - 16 трав. (№ 86). - С. 6 : 

фото. 
 

Органи державної влади і управління, їх діяльність 
 Знаменський, Віталій. Деснянців запрошують до 

обговорення проекту реконструкції парку "ДШК" [Текст] : 

[громадські обговорення] // Хрещатик. - 2017. - 21 берез. (№ 

31). - С. 16 : фото.  

 Знаменський, Віталій. Мери Києва і Кіото відкрили 

Сад каміння та висадили сакури [Текст] : [у Деснянському р-

ні] // Хрещатик. - 2017. - 7 черв. (№ 59). - С. 16. 

 Знаменський, Віталій. У місті з'явиться три ОСНи 

[Текст] : [в т. ч. в Деснянському р-ні на просп. Лісовому, 10] 

// Хрещатик. - 2017. - 7 берез. (№ 26). - С. 16.  
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 Мамчур, Наталья. Как живут главы 10 районов 

столицы [Текст] : [в т. ч. в Деснянском р-не] // Сегодня. 

Киевский выпуск. - 2017. - 5 апр. (№ 62). - С. 8. 

 Рік Японії в Україні: Київ облаштовує Сад каміння 
[Текст] : мер Києва Віталій Кличко разом з мером Кіото 

Дайсаку Кадокава відкрили першу чергу реконструйованого 

парку Кіото у Деснянському р-ні // Вечірній Київ 

(телепрограма). - 2017. - 6 черв. (№ 22). - С. 1, 2 : фото. 
 

                   військові організації. Цивільна оборона  
 Знаменський, Віталій. Куди потрібно звернутися для 

укладання контракту на військову службу [Текст] : [в т. ч. в 

Деснянському р-ні на вул. Космонавта Волкова, 2-а] // 

Хрещатик. - 2017. - 7 берез. (№ 26). - С. 16. 

 

охорона громадського порядку, міліція, суд, прокуратура 

 Дворник нашла гранату во дворе [Текст] : [на просп. 

Маяковского на Троещине] // Сегодня. Киевский выпуск. - 

2017. - 8 июн. (№ 101). - С. 8. 

 Жигайло, Андрій. Автомобіль Надії Савченко збив 

пішохода [Текст] : [у Деснянському р-ні] // Газета по-

українськи. - 2017. - 14 квіт. (№ 30). - С. 4 : фото. 

 Мамчур, Наталья. Жестокие "забавы" подростков 

[Текст] : [в т. ч. в Деснянском р-не на Лесном массиве] // 

Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 14-16 апр. (№ 69). - С. 8. 

 Мамчур, Наталья. Сестры Савченко попали в аварию 

[Текст] : [на ул. Драйзера, 4 в Деснянском р-не] // Сегодня. 

Киевский выпуск. - 2017. - 14-16 апр. (№ 69). - С. 8 : фото. 

 Утонула бабушка [Текст] : [в водоеме на улице 

Закревского в Деснянском р-не] // Сегодня. Киевский выпуск. 

- 2017. - 20 июн. (№ 109). - С. 14. 

пожежна справа 
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 Гинжул, Ирина. В гараже взорвался баллон [Текст] : 

[на ул. Закревского, 61 в Деснянском р-не] // Сегодня. 

Киевский выпуск. - 2017. - 3 апр. (№ 60). - С. 8. 

 Гинжул, Ирина. Горели 12 сараев, трава и дом [Текст] 

: [столицу охватили масштабные пожары (в т. ч. в 

Деснянском р-не на ул. Бальзака, 94)] // Сегодня. Киевский 

выпуск. - 2017. - 4 апр. (№ 61). - С. 9 : фото.   

 Гинжул, Ирина. На стоянке сгорели 8 машин [Текст] : 

[на ул. Данкевича, 16/1 в Деснянском р-не] // Сегодня. 

Киевский выпуск. - 2017. - 6 июн. (№ 99). - С. 8. 

 [Пожежа на приватній автостоянці] [Текст] : [у 

Деснянському р-ні на вул. Данькевича, 16/1] // Газета по-

українськи. - 2017. - 2 черв. (№ 45). - С. 9. 

 

Суспільно-політичне життя району 

 Знаменський, Віталій. Деснянці винесли на 

голосування 33 проекти Бюджету участі [Текст] // Хрещатик. 

- 2017. - 20 січ. (№ 7). - С. 16. 

 

Господарство району 

 паливно-енергетичний комплекс  

 Знаменський, Віталій. У місті демонтували вісім 

незаконних газозаправних станцій [Текст] : [в т. ч. в 

Деснянському р-ні] // Хрещатик. - 2017. - 22 лют. (№ 21). - С. 

16 : фото. 
  

транспорт  

 Знаменський, Віталій. Під час поминальних днів буде 

збільшено кількість пасажирського транспорту [Текст] : [в т. 

ч. в Деснянському р-ні] // Хрещатик. - 2017. - 21 квіт. (№ 44). 

- С. 116. 

 Знаменський, Віталій. У місті відкрили 10 пунктів для 

збору зношених шин [Текст] : [в т. ч. в Деснянському р-ні на 
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вул. Електротехнічній, 26] // Хрещатик. - 2017. - 29 берез. (№ 

35). - С. 16 : фото.  

 Знаменський, Віталій. Як працюватиме міський 

пасажирський транспорт під час проведення "Київського 

напівмарафону-2017" [Текст] : [в т. ч. в Деснянському р-ні 

тролейбусні маршрути № 30, 31, автобусні № 21, 73, 114, 101, 

маршрутки № 150, 157, 254, 550] // Хрещатик. - 2017. - 7 квіт. 

(№ 39). - С. 16 : фото. 

 Мамчур, Наталья. Белорусский трамвай сошел с 

рельсов [Текст] : [на ул. Милославской в Деснянском р-не] // 

Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 25 апр. (№ 75). - С. 9 : 

фото.  

 Метро на Троєщину будуватимуть китайці [Текст] // 

Газета по-українськи. - 2017. - 2 черв. (№ 44). - С. 26. 

 Прокопенко, Марія. Вид з ризиком для життя [Текст] : 

[охорона недобудованого Подільського мосту у 

Деснянському р-ні] // День. - 2017. - 1 черв. (№ 92). - С. 11 : 

фото. 

 Як працюватиме міський пасажирський транспорт 

під час проведення "Київського напівмарафону - 2017" 
[Текст] : [в т. ч. маршрути міського транспорту Деснянського 

р-ну] // Вечірніій Київ (телепрограма). - 2017. - 13 квіт. (№ 

14). - С. 24. 
житлово - комунальне господарство  

 Гинжул, Ирина. Когда "вернется" горячая вода [Текст] 

: [в конце мая из-за долгов перед "Нафтогазом" была 

остановлена работа ЦЭЦ-6 в Деснянском р-не] // Сегодня. 

Киевский выпуск. - 2017. - 14 июн. (№ 105). - С. 14 : фото. 

 Гинжул, Ирина. Транспорт и скорые на "горобки" 

[Текст] : поминальные дни : [в т. ч. в Деснянском р-не] // 

Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 11 апр. (№ 66). - С. 8 
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 Горячую воду киевлянам [Текст] : [на ТЭЦ-6 

возобновили поставку газа] // Сегодня. Киевский выпуск. - 

2017. - 26 июн. (№ 113). - С. 8.  

 "Жива вода" для Троєщини [Текст] : [у 

Деснянському р-ні триває будівництво нової артезіанської 

свердловини на вул. Сабурова, 9/61] // Вечірній Київ 

(телепрограма). - 2017. - 30 черв. (№ 25). - С. 3 : фото. 

 Знаменський, Віталій. Адреси стаціонарних пунктів 

обігріву на території міста [Текст] : [в т. ч. в Деснянському р-

ні] // Хрещатик. - 2017. - 17 січ. (№ 5). - С. 16 : фото.  

 Косянчук, Інна. Чи запустять столичну ТЕЦ-6 [Текст] 

: [Деснянський р-н] // Урядовий кур’єр. - 2017. - 15 черв. (№ 

109). - С. 3 : фото. 

 Левченко, Інна. "Рахунок за одну батарею розписують 

між чотирма квартирами. Виходить 700-800 гривень" [Текст] 

: [будинки які мають борг понад півмільйона гривень (в т. ч. в 

Деснянському р-ні)] // Газета по-українськи. - 2016. - 14 лют. 

(№ 13). - С. 4 : фото.   

 Ольшанський, Валентин. Пляжі готові до сезону 

[Текст] : [в т. ч. в Деснянському р-ні пляж "Чорторий"] // 

Хрещатик. - 2017. - 9 черв. (№ 60). - С. 1 : фото. 

 Пляжі отримали "Блакитні прапори" [Текст] : [в т. 

ч. у Деснянському р-ні пляж "Чорторий"] // Вечірній Київ 

(телепрограма). - 2017. - 6 черв. (№ 22). - С. 3 : фото. 

 Розділяй і розпоряджайся [Текст] : еко-активістка 

лісового масиву розповіла, як правильно сортувати сміття // 

Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 13 квіт. (№ 14). - С. 7. 

 ТЕЦ-6 без газу [Текст] : ["Київтрансгаз" за борги 

повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6 у 

Деснянському р-ні] // Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 

1 черв. (№ 21). - С. 2.  
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 Третина Києва залишилася без гарячої води [Текст] 

: нафтогаз припинила газопостачання на столичну ТЕЦ-6 

наприкінці травня : [в т. ч. у Деснянському р-ні] // Газета по-

українськи. - 2017. - 20 черв. (№ 49). - С. 7.  

 Триває запуск обладнання на ТЕЦ № 6 [Текст] : [24 

червня відновлено газопостачання на ТЕЦ-6 у Деснянському 

р-ні] // Хрещатик. - 2017. - 27 черв. (№ 67). - С.1. 

 Три столичні пляжі отримали міжнародну оцінку 

якості [Текст] : [купатися можна також на пляжі "Чорторий" 

у Деснянському р-ні] // Голос України. - 2017. - 8 черв. (№ 

102). - С. 7. 

Охорона здоров’я. Медицина 

 Нова амбулаторія сімейної медицини [Текст] : 

[нежитлове приміщення по вул. Будищанській, 3 у 

Деснянському р-ні реконструюють для амбулаторії лікарів 

сімейної медицини] // Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 

30 черв. (№ 25). - С. 3. 

 Нові амбулаторії для сімейних лікарів [Текст] : [в т. 

ч. у Деснянському р-ні на бульв. Леоніда Бикова, 7-а] // 

Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 8 черв. (№ 22). - С. 2. 

 

Фізична культура і спорт 
 Знаменський, Віталій. На Троєщині облаштували 

сучасний спортмайданчик [Текст] : [на території гімназії 

"Троєщина" по вул. М. Цвєтаєвої, 14-а] // Хрещатик. - 2017. - 

28 берез. (№ 34). - С. 16 : фото. 

Наука. Освіта. Культура 

дошкільні установи 

 Ольшанський, Валентин. Дитсадки чекають на 

поповнення [Текст] : [у дитсадку № 812 Деснянського р-ну 

відкрили дві нові групи для малят] // Хрещатик. - 2017. - 17 

січ. (№ 5). - С. 1 : фото. 

школи нового типу (гімназії, ліцеї, коледжі)  
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 Ставнічук, Валентина. Атаман козацької гімназії 

[Текст] : [розповідь про Володимира Гнатюка - директора 

гімназії № 283 (Троєщина), головного отамана Всеукраїнської 

козацької дитячої організації "Дніпровська Січ", заслуженого 

працівника освіти України, поета, лауреата Всеукраїнської 

премії ім. О. Олеся, лауреата премії ім. Івана Огієнка в галузі 

освіти] // Літературна Україна. - 2017. - 23 берез. (№ 12). - С.7 

: фото. 

паркова робота  
 Русяновський, Едуард. Парк "Кіото" - візитівка 

співдружності [Текст] : [реконструкція (Деснянський р-н)] // 

Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 25 трав. (№ 20). - С. 6 : 

фото. 

  бібліотечна справа  

 Бібліотека? Комунікативний центр! [Текст] : 

публічні бібліотеки Деснянського району міста Києва 

перетворилися на соціально-комунікативні центри громади // 

Культура і життя. - 2017. - 24 лют. (№ 8). - С. 12 : фото. 

 Як заохотити дитину полюбити книгу [Текст] : 

проблема дитячого читання, висока вартість дитячих видань, 

зміни формату роботи бібліотек - про це йшлося під час 

"круглого столу", організованого Департаментом суспільних 

комунікацій КМДА разом з Національним інформаційним 

агентством "Укрінформ" : [участь приймала ЦБС 

Деснянського р-ну] / Тетяна Гузенко [та інш.] // Вечірній Київ 

(телепрограма). - 2017. - 6 квіт. (№ 13). - С. 19 : фото. 

пам'ятники та пам'ятні місця 
 Знаменський, Віталій. "Биківня - територія пам'яті" 

[Текст] : [круглий стіл "Роковини Великого терору: 

Биківнянський вимір"] // Хрещатик. - 2017. - 17 трав. (№ 51). - 

С. 16 : фото. 
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