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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 І півріччя 2019 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 
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К 2. Природа. Природні ресурси району 
 

Благоустрій району, озеленення 
 

Чорна, Світлана. Толока: прибрали Биківнянський ліс 

[Текст] : [на території Національного історико-меморіального 

заповідника "Биківнянські могили" традиційно відбулася толока] // 

Голос України. – 2019. – 14 трав. (№ 88). – С. 11 : фот. 

 

К 3. Органи державної влади і управління,  

їх діяльність 
 

Пропозиції до Державної цільової програми забезпечення 

всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної у всіх сферах суспільного життя до 2028 року члена 

експертної групи з мовної політики проф. І. П. Ющука [Текст] 

// Слово просвіти. – 2019. – 31 січ.–6 лют. (№ 5). – С. 7. 
 

Охорона громадського порядку,  

міліція, суд, прокуратура 
 

Лиховид, Інна. Схема з ремонтом [Текст] : [про зловживання 

на облаштуванні шкіл у місті Києві, у т. ч. у школі № 300 

Деснянського району] // День. – 2019. – 29 січ. (№ 15). – С. 7. 

Мамчур, Наталья. Где жить небезопасно [Текст] : [про 

преступления, совершенные в 2018 году в районах Киева, в т. ч. в 

Деснянском районе] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2019. – 24 янв. 

(№ 14). – С. 8 : табл. 

 

К.4. Історія району 
 

Чорна, Світлана. Розстріляли за вироком "трійки", майно 

конфіскували [Текст] : [про трагічну історію життя Сергія Котко, 

одного з тисяч розстріляних у 1937 році у Биківнянському лісі на 

спец. ділянці НКВС] // Голос України. – 2019. – 6 берез. (№ 46). – 

С. 11 : фот. 
Чорна, Світлана. У Биківні вшанували пам'ять замордованих 

у роки комуністичного терору [Текст] : // Голос України. – 2019. – 

21 трав. (№ 93). – С. 4 : фот. 

 

http://desnabib.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=66:4--&Itemid=88&layout=default
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К. 6. Господарство району 
 

Мамчур, Наталья. Снесли пристройку в два этажа [Текст] : 

[снесли шатер при кафе-баре на Лесном проспекте, 18] // Сегодня. 

Киевский выпуск. – 2019. – 23 янв. (№ 13). – С. 14. 

Михальчук, Василий. Обещают погост для животных 

[Текст] : [напротив ТЭЦ-6 в Деснянском районе будет організовано 

кладбище для животных] // Сегодня. Киевский выпуск. – 2019. –24 

янв. (№ 14). – С. 9. 

 

К. 9. Наука. Освіта. Культура 
 

Бутук, Альбіна. Вихованка С. Лифаря в Києві [Текст] : 

[учням Київської Муніципальної Академії танцю ім. С. Лифаря 

Деснянського району випала нагода зустрітися з французькою 

танцівницею Клод Бессі // Слово просвіти. – 2019. – 18-24 квіт. (№ 

16). – С. 15 : фот. 

Веселицька, Наталія. Дивограй талантів [Текст] : [про 

талановитих учнів у школі мистецтв ім. М. Леонтовича 

Деснянського району] // Культура і життя. – 2018. – 21 груд. (№ 

51). – С. 16 : фото. 

Овчаренко, Едуард. Балетне свято [Текст] : [святковий 

концерт Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа 

Лифаря] // Музика. – 2019. – № 1/2. – С. 22-23 : фот. 

Овчаренко, Едуард. Балетне свято [Текст] : [святковий 

концерт до 15-ліття Київської муніципальної академії танцю ім. 

Сержа Лифаря Деснянського района столиці] // Культура і життя. – 

2019. – берез. (№ 9/13). – С. 11. 

Сварич, Світлана. Даруємо радість людям! [Текст] : [про 

творчі досягнення у школі мистецтв ім. М. Леонтовича 

Деснянського району] // Культура і життя. – 2018. – 21 груд. (№ 

51). – С. 13 : фото. 

Сварич, Світлана. Митець – це покликання [Текст] : [про 

школу мистецтв ім. М. Леонтовича Деснянського району] // 

Культура і життя. – 2018. – 21 груд. (№ 51). – С. 4 : фото. 
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К. 10. Літературне життя району 
 

Шкляр, Василь."Ви бачили, як Янукович утікав із валізами? 

В одній із валіз була моя премія" [Текст] : [інтерв'ю з українським 

письменником, мешканцем Деснянського району м. Києва, і його 

праця над романом про події на сході України] // Літературна 

Україна. – 2018. – 20 груд. (№ 49/50). – С. 6-7 : фот. 

 

К. 11. Мистецтво 
 

Єгорова-Рогова, Юлія. Постріли краси [Текст] : [виставка 

закарпатської художниці Юлії Єгорової-Рогової "Одна мить" у 

Муніципальній галереї мистецтв ЦБС Деснянського району] // 

Культура і життя. – 2019. – берез. (№ 9/13). – С. 19 : фот. 

Овчаренко, Едуард. Квітуча і трагічна чорнобильська весна 

[Текст] : [про виставку "Чорнобиль" у Муніципальній галереї 

мистецтв ЦБС Деснянського району, присвячену 33-й річниці 

аварії на ЧАЕС // Слово просвіти. – 2019. – 16-22 трав. (№ 20). – С. 

14 : фот. 

Семененко, Наталія. "Душею виконаний злет..." [Текст] : 

[про творчу зустріч із митцями французького балету у Київській 

муніципальній академії танцю ім. Сержа Лифаря Деснянського 

району] // Культура і життя. – 2019. – квіт. (№ 14/17). – С. 18–19 : 

фот. 

Сікорська, Ірина. Зірка українського музикознавства [Текст] 

: [українська музикознавиця Валентина Кузик (Деснянський район 

м. Києва)] // Музика. – 2019. – № 1/2. – С. 42-46 : фот. 


