
Централізована бібліотечна система  

Деснянського району м. Києва 

 

      Центральна районна бібліотека 

ім. П. А. Загребельного 

Відділ довідково-бібліографічної 

              та інформаційної роботи 

 

 

 

Деснянський район на сторінках преси 
( I півріччя 2018 р.) 

 
 

Поточний бібліографічний список  

 
 

 

 

 
Київ, 2018 

 



 2 

  

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 ЦБС 

Деснянського району протягом І півріччя 2018 року. 

          

Видання в бібліографічному списку розміщені за 

рубриками, в межах рубрик за алфавітом прізвищ авторів 

та назв статей. 

 

        Бібліографічний список «Деснянський район на 

сторінках преси» розрахований на широке коло читачів. 
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Відповідальний за випуск: Н. А. Баранова 
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К. 1. Місто, район в цілому 
 

Київ комфортний та сучасний: над чим працюють у 

районних адміністраціях [Текст] : [у т. ч. розповідає голова 

Деснянської РДА Геннадій Заболотний] // Вечірній Київ 

(телепрограма). – 2018. – 17 трав. (№ 20). – С. 4-5 : фот. 

Кубанська Україна... на Лісовому масиві [Текст] : [про 

перейменування вулиці Маршала Жукова в Деснянському районі] 

// Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 5 квіт. (№ 14). – С. 9. 
 

Знаменні дати і їх відзначення  
 

Ольшанський, Валентин. "Вшановуємо живих, пам'ятаємо 

полеглих" [Текст] : [у Деснянському районі столиці на проспекті 

Маяковського відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня 

українського добровольця] // Хрещатик. – 2018. – 14 берез. (№ 28). 

– С. 1 : фото. 
 

К. 2. Природа. Природні ресурси району 
 

Благоустрій району, озеленення 
 

Марущак, Александр. В парке Киото будет каскадный 

фонтан [Текст] : популярную зеленую зону реконструируют // 

Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 8 апр. (№ 63). – С. 8 : фото. 

На Троєщині облаштують місце для відпочинку і спорту 
[Текст] : [про благоустрій парку з водними об'єктами] // Вечірній 

Київ (телепрограма). – 2018. – 5 квіт. (№ 14). – С. 3. 

Найближчим часом відновить роботу фонтан біля 

кінотеатру Кіото" на Лісовому масиві [Текст] // Вечірній Київ 

(телепрограма). – 2018. – 14 черв. (№ 24). – С. 2. 

Парк на Троещине: аллеи и площадки с видами [Текст] : 

[масштабная реконструкция парка вдоль проспекта Ватутина] // 

Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 26 март. (№ 54). – С. 8 : ил. 

Парки Києва: які "зелені" зміни очікують райони 

столиці? [Текст] : [цього року в кожному районі столиці, у т. ч. 

Деснянському, створять або відремонтують парки, якими можна 

було б пишатися] // Вечірніій Київ (телепрограма). – 2018. – 7 

берез. (№ 10). – С. 4 : фото. 

http://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=53:1-&Itemid=88&layout=default
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К. 3. Органи державної влади і управління,  

їх діяльність 
 

Охорона громадського порядку,  

міліція, суд, прокуратура 
 

Марущак, Александр. Бросил гранату в парке Киото 

[Текст] : [про конфликт между компанией молодых людей и 

прохожим] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 17 апр. (№ 69). – 

С. 14. 

Марущак, Александр. Погромы у метро "Лесная" [Текст] : 

[агрессивно настроенные активисты разгромили торговую точку] // 

Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 29 май (№ 91). – С. 8. 

Хто влаштував погроми на ринку біля "Лісової"? [Текст] 

: [про сутичку між чоловіками в балаклавах та правоохоронцями] // 

Голос України. – 2018. – 30 трав. (№ 97). – С. 9. 
 

 

К. 4. Історія району 
 

Відкриття виставки "Розстріляна еліта: Биківнянський 

вимір" [Текст] : [відккриття виставки на території Національного 

історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили"] // 

Літературна Україна. – 2018. – 19 квіт. (№ 15). – С. 2 : фот. 

Ковальчук, Анатолій. Свідчать Биківнянські могили 

[Текст] : [про Національний культурно-історичний заповідник 

"Биківнянські могили"] // Слово просвіти. – 2018. – 26 квіт.-2 трав. 

(№ 17). – С. 4-5 : фото. 

Лук'янчук, Георгій. "Кінець ідилії"... "Гнані і голодні"... 

"Гробовище"... [Текст] : виставка "Слово, обірване у Биківні" // 

Слово просвіти. – 2018. – 26 квіт.-2 трав. (№ 17). – С. 5 : фото. 

Найбільшому в Україні і у Києві району - 30 років: як це 

було і чого ви не знали про Троєщину [Електронний ресурс] : [за 

матеріалами Деснянської РДА] // Вечірній Київ. – Електрон. текст. 

– Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/naybil-shomu-v-

ukrayini-i-u-kyyevi-rayonu-30-rokiv-yak-tse-bulo-i-choho-vy-ne-znaly-

pro-troyeshchynu, вільний (дата звернення: 08 січня 2018). – Назва з 

екрана. – Мова укр. 

 

http://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=66:4--&Itemid=88&layout=default
https://vechirniykiev.com.ua/news/naybil-shomu-v-ukrayini-i-u-kyyevi-rayonu-30-rokiv-yak-tse-bulo-i-choho-vy-ne-znaly-pro-troyeshchynu
https://vechirniykiev.com.ua/news/naybil-shomu-v-ukrayini-i-u-kyyevi-rayonu-30-rokiv-yak-tse-bulo-i-choho-vy-ne-znaly-pro-troyeshchynu
https://vechirniykiev.com.ua/news/naybil-shomu-v-ukrayini-i-u-kyyevi-rayonu-30-rokiv-yak-tse-bulo-i-choho-vy-ne-znaly-pro-troyeshchynu
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Ольшанський, Валентин. Скорботна тиша Биківнянського 

лісу [Текст] : перші особи держави і столиці, сотні співвітчизників 

вшанували пам'ять загиблих у 1937-1938 роках під час політичних 

репресій // Хрещатик. – 2018. – 22 трав. (№ 54). – С. 1 : фот. 

Пономаренко, Анатолій. Толока у Биківні [Текст] : 

[напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій активісти 

провели толоку в історико-меморіальному заповіднику 

"Биківнянські могили"] // Голос України. – 2018. – 8 трав. (№ 84). – 

С. 12 : фото. 

"Слово, обірване у Биківні" [Текст] : [фотодокументальна 

виставка, що розповідає про репресованих письменників, 

розстріляних у Биківні (Деснянський район)] // Слово просвіти. – 

2018. – 22-28 берез. (№ 12). – С. 13 : фото. 

Чорна, Світлана. У Биківні вшанували пам'ять жертв 

політичних репресій [Текст] : [у День пам'яті жертв політичних 

репресій сотні людей зібралися у Національному історико-

меморіальному заповіднику "Биківнянські могили"] // Голос 

України. – 2018. – 22 трав. (№ 92). – С. 1, 6 : фот. 
 

К. 5. Суспільно-політичне життя району 

 

Громадські та добровільні організації, товариства, фонди. 

Молодіжні організації Києва  
 

Веселицька, Наталія. Концерти для воїнів АТО на Донбасі 

[Текст] : [концертна бригада Центру духовного розвитку та творчої 

ініціативи "Гармонія" Деснянського району виступила з 

концертами у зоні АТО] // Культура і життя. – 2017. – 2 черв. (№ 

22). – С. 8-9 : фото. 

Веселицька, Наталія. Подарунки воїнам АТО [Текст] : 

[бібліотекарі Деснянського району долучились до допомоги бійцям 

АТО] // Культура і життя. – 2017. – 2 черв. (№ 22). – С. 10 : фото. 
 

К. 6. Господарство району  
 

Житлово-комунальне господарство 
До Биківні прокладуть інженерні мережі [Текст] : [до 

земельних ділянок, наданих у власність членам сімей загиблих 
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учасників АТО] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 5 квіт. 

(№ 14). – С. 2. 

Дорожня карта: як учаснику АТО отримати земельну 

ділянку [Текст] : покрокова схема дій : [у т. ч. учасникам АТО 

Деснянського району м. Києва] // Урядовий кур'єр. – 2018. – 28 

квіт. (№ 83). – С. 6.  

Жизнь после МАФов [Текст] : метро "Лесная": высокие 

заборы и обломки : [благоустройство Деснянского района] // 

Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 2 май (№ 78). – С. 33 : фото. 

Ларіна, Олена. Як подолати "ліфтову кризу"? [Текст] : 

[проблемні питання щодо несправності ліфтів у Деснянському 

районі // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 12 квіт. (№ 15). – 

С. 19 : фото. 

Петренко, Олег. "Раціоналізація" із ускладненням [Текст] : 

[мешканець Лісового масиву відрізав батареї у своїй квартирі] // 

Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 12 квіт. (№ 15). – С. 19 : 

фото. 
 

Транспорт 
 

Гинжул, Ирина. На Троещину по суше и по воздуху [Текст] 

: [про проекты транспортного сообщения района] // Сегодня. 

Киевский выпуск. – 2018. – 7 июн. (№ 98). – С. 8 : фот. 

На Троєщину - повітрям [Текст] : у столиці планують 

побудувати надземну систему транспортного сполучення SkyWay 

// Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 14 черв. (№ 24). – С. 3. 

Пацера, Микола. Із вітерцем - на трамваї-електричці 

[Текст] : [невдовзі жителі Троєщини зможуть швидко добиратися 

до Борщагівки на трамваї-електричці] // Вечірніій Київ 

(телепрограма). – 2018. – 15 берез. (№ 11). – С. 5 : фото. 
 

 

К. 7. Охорона здоров’я. Медицина 
 

Організація охорони здоров'я 
 

Гуцул, Ніна. Кліщі: сезон полювання розпочато [Текст] : 

[як поводитися та куди звертатися у разі укуса кліща, у т. ч. у 

Деснянському районі] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 31 

трав. (№ 22). – С. 21 : фот. 
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К. 8. Фізична культура і спорт 
 

Пирлик, Олександр. Два стадіони до першого вересня 

[Текст] : [у Деснянському районі з'явиться два осередки 

спортивного життя] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018 – 3 

трав. (№ 18). – С. 21 : іл. 

Які велодоріжки побудують в Києві [Текст] : [у т. ч. у 

Деснянському районі] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 12 

квіт. (№ 15). – С. 3 : фото. 

 

К. 9. Наука. Освіта. Культура 

 

Освіта в районі 
 

Плохотнюк, Наталка. Під вітрилами самобутніх мелодій 

[Текст] : хор столічної дитячої музичної школи № 24 відсвяткував 

ювілей // Хрещатик. – 2018. – 6 берез. (№ 26). – С. 8 : фото. 

 

Культурне життя району 
 

Мамчур, Наталья. Смотрим кино на природе [Текст] : в 

разных районах Киева, [в т. ч. Деснянском районе] открылись 

летние кинотеатры: где можно увидеть любимые фильмы 

бесплатно  // Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 14 июн. (№ 103). 

– С. 9 : фот. 

У Деснянському районі стартував новий сезон 

кінопоказів просто неба в літньому кінотеатрі [Текст] // 

Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 17 трав. (№ 20). – С. 2. 

 

Бібліотечна справа 
 

Овчаренко, Едуард. Дорогами Віталія Мовчана [Текст] : [у 

Муніципальній галереї мистецтв ЦБС Деснянського району працює 

виставка заслуженого художника України Віталія Мовчана "Дорога 

до себе"] // Слово просвіти. – 2018. – 26 квіт.-2 трав. (№ 17). – С. 14 

: фото. 
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Соколова, Світлана. Відзнаки добровольцям та волонтерам 

[Текст] : [вручення нагород добровольцям батальону "Айдар" та 

волонтерам, у т. ч. директору ЦБС Деснянського району Оврас 

Тетяні] // Культура і життя. – 2017. – 15 верес. (№ 37). – С. 13. 

 

 


