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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 протягом 3 кварталу (липень-вересень) 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: Л. Ю. Рибалка
Відповідальний за випуск: Н. А. Баранова
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К. 1. Місто, район в цілому
Крохмалюк, Віктор. "Район разом із столицею впевнено
крокує до Європи" [Текст] : [інформація про Деснянський район, у
т. ч. Галерею мистецтв при ЦРБ ім. П. А. Загребельного] //
Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 23 серп. (№ 33). – С. 8.
Населення
Порахували, скільки людей зареєстровано у Києві
[Текст] : [в т. ч. в Деснянському р-ні] // Вечірній Київ
(телепрограма). - 2017. - 27 лип. (№ 29). - С. 2 : фото.

К. 2. Природа. Природні ресурси району
Благоустрій району, озеленення
Катаєва, Марія. Біля озера на Троєщині облаштували зону
відпочинку [Текст] : [зону відпочинку "Озера Верхнє Вигурівське"]
// Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 27 лип. (№ 29). - С. 4 :
фото.

К. 3. Органи державної влади і управління, їх
діяльність
Військові організації. Цивільна оборона
Камінський, Михайло. Фортеці віри та надії [Текст] :
[система цивільного захисту населення у м. Києві, у т. ч. у
Деснянському районі] // Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 14
верес. (№ 36). - С. 19 : фото.

К.4. Історія району
Чорна, Світлана. У Биківні вшанували жертв Великого
терору [Текст] : [меморіальні заходи, присвячені 80-м роковинам
Великого терору] // Голос України. - 2017. - 8 серп. (№ 145). - С. 4.

К. 5. Суспільно-політичне життя району
Громадські та добровільні організації, товариства, фонди
Веселицька, Наталія. Подарунки воїнам АТО [Текст] :
[бібліотекарі Деснянського району долучились до допомоги бійцям
АТО] // Культура і життя. - 2017. - 2 черв. (№ 22). - С. 10 : фото.
3

К. 6. Господарство району
Житлово-комунальне господарство
Гинжул, Ирина. Возле рынка ''Юность" снесли киоски
[Текст] : [в Деснянском районе коммунальщики демонтировали
незаконные МАФы] // Сегодня. Киевский выпуск. - 2017. - 25 сент.
(№ 174). - С. 8 : фото.
Знаменський, Віталій. У Деснянському районі триває
конкурс на кращу прибудинкову територію [Текст] // Хрещатик. 2017. - 9 серп. (№ 85). - С. 4.

К. 7. Охорона здоров’я. Медицина
Організація охорони здоров'я
Знаменський, Віталій. На Будищанській з'явиться
амбулаторія лікарів сімейної медицини [Текст] : [на одної з вулиць
Деснянського району] // Хрещатик. - 2017. - 5 лип. (№ 70). - С. 24 :
фото.
Діяльність медичних та профілактичних установ
Система Helsi: плюс три [Текст] : [завдяки системі
пацієнти можуть зайти на сайт свого дільничного лікаря (у т. ч. в
Деснянському районі)] // Вечірній Київ (телепрограма). - 2017. - 20
лип. (№ 28). - С. 3.

К. 9. Наука. Освіта. Культура
Культурне життя району
Гераус, Ірина. Компактний, затишний, яскравий [Текст] :
[кінотеатр "Флоренція" у Деснянському районі] // Культура і
життя. - 2017. - 22 верес. (№ 38). - С. 10 : фото.
Японське мистецтво по-українськи [Текст] : [про
виставку авторських ляльок на японську тематику у Галереї
мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного] // Хрещатик. - 2017. - 22
верес. (№ 98). - С. 1.
Самодіяльна творчість
Україна - сад любові та радості! [Текст] : [створення
творчих Дерев Життя та проведення майстер-класів "Моя Квітка
Щастя на Дереві Життя Саду Любові та Радості" у районах Києва,
4

у тому числі у Деснянському районі, а саме у ЦБС ім. П. А.
Загребельного] // Культура і життя. - 2017. - 24 лют. (№ 8). - С. 12 :
іл.

К. 10. Літературне життя району
Місцеві письменники
Диба, Алла. "Впасти квіткою поміж вітрами..." : жінка в
поезії Лідії Новикової [Текст] : [на спомин української поетеси,
громадського діяча] // Українська літературна газета. - 2017. - 16
черв. (№ 12). - С. 7 : фото.
Шкляр, Василь. "Кожен мій твір побудований на міцній
документальній основі" [Текст] : [інтерв'ю з українським
письменником Василем Шкляром, мешканцем Деснянського
району] / Василь Шкляр, Микола Шот ; записав Микола Шот /
Урядовий кур"єр. - 2017. - 16 верес. (№ 173). - С. 6 : фото.
Шкляр, Василь. "Нам бракувало літератури, яка творить
націю" [Текст] : [інтерв'ю з українським письменником Василем
Шкляром, учасником проекту "RECвізити. Антологія
письменницьких голосів"] / Василь Шкляр ; текст Тетяни Терен ;
фото Олександра Хоменка // Березіль. - 2017. - № 7/9. - С. 145-170 :
фото. - Біограф. довідка: с. 170.

К. 11. Мистецтво
Живопис і архітектура
Горловий, Михайло. "Працюю, допоки міцно тримаю в
руках долото" [Текст] : [виставка до 65-літнього ювілею
українського скульптора, художника, поета Михайла Горлового у
Галереї мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного Деснянського
району] / Горловий Михайло, Лемешко Тетяна ; розмову вела
Тетяна Лемешко // Слово просвіти. - 2017. - 9-15 листоп. (№ 45). С. 14-15 : фото. - Біографічна довідка: с. 14.
Єфремова, Валентина. Бути на землі світанкам! [Текст] :
[про мистецьку спадщину українського художника Олексія Томіна,
виставка якого відбулася у Галереї мистецтв ЦРБ ім. П. А.
Загребельного Деснянського району] // Культура і життя. - 2017. - 1
верес. (№ 35). - С. 8 : фото.
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Овчаренко, Едуард. "Золота" творчість Михайла Горлового
[Текст] : [виставка до 65-літнього ювілею українського скульптора,
художника, поета Михайла Горлового у Галереї мистецтв ЦРБ ім.
П. А. Загребельного Деснянського району] // Слово просвіти. 2017. - 9-15 листоп. (№ 45). - С. 15 : фото.
Прикладне мистецтво. Художні промисли
Смага, Наталія. "Трипільський пульсар - наш родинний
вимір" [Текст] : [мастер-клас з техніки карбування "дряпанкашкрябанка" на тему "Яйце-Райце"] // Культура і життя. - 2017. - 24
лют. (№ 8). - С. 5 : фото.
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