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логічній послідовності, статті з газет та журналів в
алфавітному порядку.
Бібліографічний список «Деснянський район на
сторінках преси» розрахований на широке коло
читачів.
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К.1. Місто, район в цілому
Заболотний, Геннадій. Геннадій Заболотний: "Прагнемо
бути ближче до мешканців" [Текст] : [розмова з головою
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Геннадієм Заболотним] / Заболотний Геннадій, Коломак Віктор ;
розмовляв Віктор Коломак // Голос України. – 2018. – 31 серп.
(№ 162). – С. 4 : фот.
Зубко, Юрій. Що нового у районах столиці? [Текст] :
[відповідають депутати Київради, у т. ч. депутат Київради від
Деснянського району Юрій Зубко] // Вечірніій Київ
(телепрограма). – 2018. – 15 листоп. (№ 46). – С. 4 : фот.

К 2. Природа. Природні ресурси району
Знаменський, Віталій. У столиці з'явиться ще 10 нових
зелених зон [Текст] : [зокрема парк відпочинку на просп. Романа
Шухевича у Деснянському районі] // Хрещатик. – 2018. – 11 лип.
(№ 73). – С. 4 : фото.
Мамчур, Наталья. Влюбляемся в город [Текст] : [про
самые популярные сердечные селфи-зоны в Киеве, в т. ч. на
Троещине] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 2-4 нояб. (№
199). – С. 11 : фот.
[Мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу
нового парку на Троещині] [Текст] // Вечірній Київ
(телепрограма). – 2018. – 11 жовт. (№ 41). – С. 2.

К.4. Історія району
Лелітка, Світлана. «Цих людей знищили фізично за їхні
думки» [Текст] : [в історико-меморіальному заповіднику
«Биківнянські могили» Деснянського району відкрилася
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виставка «Перерваний урок»] // Голос України. – 2018. – 14
листоп. (№ 215). – С. 11 : фот. – До 80-х роковин великого
терору.

К 5. Суспільно-політичне життя району
[Завдяки Громадському бюджету-2 на Троєщині на
вул. Градинській побудували футбольний майданчик]
[Текст] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 16 серп. (№
33). – С. 3 : фото.
Катаєва, Марія. Ідеї на сотні мільйонів [Текст] : [про
громадські проекти Києва 2018 року, у т. ч. проект ЦБС
Деснянського району № 151 «Мобільна бібліотека»] // Вечірній
Київ (телепрограма). – 2018. – 16 серп. (№ 33). – С. 6 : фото.
Катаєва, Марія. Кияни проектують майбутнє [Текст] :
[Деснянський район у першій трійці лідерів у голосуванні за
проекти
Громадського
бюджету]
//
Вечірній
Київ
(телепрограма). – 2018. – 13 верес. (№ 37. – С. 6.
Ольшанський, Валентин. Громадський бюджет:
лідирують освітні проекти [Текст] : [за кількістю голосів серед
районів столиці Деснянський район займає третє місце] //
Хрещатик. – 2018. – 11 верес. (№ 97). – С. 1 : фот.

К. 6. Господарство району
Будівництво
Знаменський, Віталій. На Троєщині побудують школу
для 1080 учнів [Текст] : [у 2019 році буде проведено експертизу
та затверджено проектну документацію для будівництва
загальноосвітньої школи у 20 мікрорайоні] // Хрещатик. – 2018.
– 7 груд. (№ 133). – С. 4 : фот.
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[На
житловому
масиві
Троєщина
планують
побудувати нову школу] [Текст] // Вечірній Київ
(телепрограма). – 2018. – 29 листоп. (№ 48/51). – С. 2.
У Деснянському районі планують побудувати новий
дитячий садок [Текст] // Вечірній Київ. – 2018. – 25 жовт. (№
43). – С. 3.
Транспорт
Автобус курсуватиме через увесь лівий берег [Текст] :
[від Вигурівщини-Троєщини до Позняків] // Вечірній Київ
(телепрограма). – 2018. – 20 верес. (№ 38). – С. 3.
Бондар, Віктор. А метро на столичну Троєщину – не така
вже нездійсненна мрія! [Текст] : [підписано угоду про співпрацю
з реалізації проекту будівництва четвертої лінії столичного
метро між КМДА та китайським консорціумом] // Голос
України. – 2018. – 13 листоп. (№ 214). – С. 9.
Гинжул, Ирина. Метро на Троещину за семь лет [Текст]
// Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 24 окт. (№ 192). – С. 14 :
фот.
Гинжул, Ирина. Пустят трамвай с Троещины на
Осокорки [Текст] : [строящийся Подольский мост может стать
частью магистрали Осокорки-Троещина] // Сегодня. Киевский
выпуск. – 2018. – 5 сент. (№ 159). – С. 14 : фот.
З Троєщини на Осокорки – на трамваї [Текст] :
[планується побудувати меридіональну магістраль ТроєщинаОсокорки] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 6 верес. (№
36). – С. 3.
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Знаменський, Віталій. На Троєщині побудують сучасні
паркінги та нову розв'язку [Текст] // Хрещатик. – 2018. – 13 лип.
(№ 74). – С. 8 : фото.
Марущак, Александр. Люди заблокировали городскую
электричку [Текст] : [было перекрыто движение электропоездов
на станции "Троещина–2"] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2018.
– 23 окт. (№ 191). – С. 14 : фот.
Марущак, Александр. Троллейбус лопнул пополам
[Текст] : [необычное ЧП с троллейбусом-гармошкой на
проспекте Маяковского] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. –
5 сент. (№ 159). – С. 14 : фот.
Метро на Троєщину: почали з проекту [Текст] :
[київський метрополітен оголосив тендер на будівництво] //
Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 29 листоп. (№ 48/51). –
С. 2.
Оголошено тендер на будівництво метро на Троєщину
[Текст] // День. – 2018. – 15 листоп. (№ 207). – С. 8.
Світовий банк допоможе Києву [Текст] : [про розробку
системи швидкісного громадського транспорту на Троєщину] //
Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 29 листоп. (№ 48/51). –
С. 2.
Житлово - комунальне господарство
Знаменський, Віталій. До комунальної власності
повернуть приміщення на вул. Архітектора Ніколаєва [Текст] :
[прокуратура Деснянського району звернулась до суду з
позовом] // Хрещатик. – 2018. – 27 листоп. (№ 129). – С. 4 : фот.
Петренко, Олег. Лічильники полагодить місто.
Востаннє! [Текст] : [про повірку будинкових лічильників тепла
та проблему з їх крадіжками у столиці, у т. ч. у Деснянському
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районі] // Вечірній Київ (телепрограма). – 2018. – 15 листоп. (№
46). – С. 3 : фот.
Сгорели два гаража [Текст] : [на Троещине произошел
крупный пожар] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 29 нояб.
(№ 214). – С. 9.
У користування громади повернуто землю на
Троєщині [Текст] : [ділянку, що розташована по вул. Оноре де
Бальзака] // Хрещатик. – 2018. – 5 груд. (№ 132). – С. 4 : фот.

К.8. Фізична культура і спорт
У Києві відбулися відбірні змагання VI Всеукраїнської
спартакіади "Сила духу" серед потерпілих на виробництві
[Текст] : [на базі спортивного комплексу Київського
торговельно–економічного університету пройшли змагання
серед тих , хто зазнав ушкоджень на виробництві] // Вечірній
Київ (телепрограма). – 2018. – 27 черв. (№ 26).

К. 9. Наука. Освіта. Культура
Паркова робота
Снесли давний забор [Текст] : [в парке "Муромец"
Деснянского району снесли незаконный строительный забор] //
Сегодня. Киевский выпуск. – 2018. – 14-16 сент. (№ 166). – С. 10.
Бібліотечна справа
Тарасюк, Ксенія. Читальня, як екологічний просвітник
[Текст] : [досвід бібліотеки ім. Ю. Гагаріна для дітей у сфері
екології (Деснянський район)] // Природа і суспільство. – 2018. –
9 берез. (№ 5). – С. 6 : фот.
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Пам’ятники та пам’ятні місця
Антоненко, Аліса. Билинний богатир [Текст] : [2 серпня
в Києві офіційно відкриють пам'ятник Іллі Муромцю у парку
«Муромець» Деснянського району] // День. – 2018. – 1 серп. (№
135). – С. 7 : фото.
Камінський, Михайло. Труханів острів чекає на
богатиря [Текст] : пам'ятник богатирю часів Київської Русі Іллі
Муромцю, який невдовзі планують встановити у Києві,
створюють за унікальною технологією // Вечірній Київ
(телепрограма). – 2018. – 19 лип. (№ 29). – С. 3.
Ольшанський, Валентин. Ілля Муромець: із легенди у
сьогодення [Текст] : у столиці урочисто відкрили пам'ятник
богатиреві, який встановили в парку "Муромець" : [Деснянський
район] // Хрещатик. – 2018. – 3 серп. (№ 83). – С. 1 : фото.

К. 10. Літературне життя району
Близнюк, Юлія. «Усі
[Текст] : [знімають фільм
українського письменника
Деснянського району] // Газета
(№ 97). – С. 16 : фот.

трюки робимо без каскадерів»
«Чорний ворон» за романом
Василя Шкляра, мешканця
по-українськи. – 2018. – 18 груд.

Близнюк, Юлія. Шевченко постійно нагадував, що
росіянам не можна довіряти [Текст] : Василь Шкляр презентує
роман «Самотній вовк» у Моринцях : [український письменник,
що проживає у Деснянському районі] // Газета по-українськи. –
2018. – 27 лип. (№ 56). – С. 21 : фото.

К. 11. Мистецтво
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Корженко, Світлана. «Директор привіз розкладачки, і
ми жили на студії» [Текст] : [деяки факти з біографії видатного
режисера-мультиплікатора Давида Черкаського, який був
мешканцем Деснянського району] // Газета по-українськи. –
2018. – 2 листоп. (№ 84). – С. 24 : фот.
Коршунов, Сергей. Мечтал о продолжении «Врунгеля» и
«Острова» [Текст] : [из жизни ушел легендарный режиссер,
мультипликатор и сценарист Давид Черкасский, який був
мешканцем Деснянського району] // Сегодня. Киевский выпуск.
– 2018. – 1 нояб. (№ 198). – С. 20 : фот.
Овчаренко, Едуард. Барви літньої палітри [Текст] : [про
художні виставки музеїв та виставкових залів столиці на початку
літа, у т. ч. у Муніципальній галереї мистецтв ЦБС Деснянського
району] // Слово просвіти. – 2018. – 5-11 лип. (№ 27). – С. 15 :
фото.
Овчаренко, Едуард. Кольори осінньої палітри [Текст] :
[Галерея мистецтв ЦБС ім. П. А. Загребельного Деснянського
району запрошує на виставку художника Валерія Болбата] //
Слово просвіти. – 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 14 : фот.
Пилипенко, Георгій-Григорій. «Вважаю, що життя
вдалося» [Текст] : [30 жовтня на 87–му році через два місяці
після інсульту пішов за межу видатний кінорежисер анімації,
сценарист і художник Давид Черкаський, який був мешканцем
Деснянського району] // Урядовий кур'єр. – 2018. – 8 листоп. (№
210). – С. 5 : фот.
Тримбач, Сергій. Людина карнавального штибу [Текст] :
[пішов з життя видатний режисер–мультиплікатор Давид
Черкаський, який був мешканцем Деснянського району] // День.
– 2018. – 1 листоп. (№ 197). – С. 7 : фот.
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