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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

ЦБС

Деснянського району м. Києва протягом ІІ 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

2

К.1. Місто, район в цілому
Лук'яшко, Катерина. Суд скасував перейменування
проспектів на Бандери і Шухевича [Текст] : [окружний
адміністративний
суд
Києва
скасував
перейменування
Московського проспекту і проспекту генерала Миколи Ватутіна] //
Газета по-українські. – 2019. – 2 лип. (№ 50). – С. 7.
Чадюк, Марія. "Київ інтерактивний" [Текст] : [яким було
життя містян сто років тому – відповіді в новому проєкті "Київ
інтерактивний" надає автор проєкту Олена Бетлій] // День. – 2019.
– 6-7 груд. (№ 225/226). – С. 18-19 : фот.

К 2. Природа. Природні ресурси району
У Києві на Троєщині відкрили новозбудований пляж
[Текст] : [про створення зони відпочинку з різноманітними
елементами інфраструктури] // Хрещатик. – 2019. – 10 лип. (№ 37).
– С. 72 : фот.
Михальчук, Василий. Пляжи за 25 млн, но бумага в руки
[Текст] : [в Деснянском районе столицы появился новый пляж
"Троещина"] // Сегодня. – 2019. – 22 июл. (№ 132). – С. 17 : фот.
Лиховид, Інна. Биківні потрібен ліс [Текст] : у селищі під
Києвом розпочалася нова хвиля знищення зелених насаджень
заради забудови : [у селищі Биківня Деснянського району] // День.
– 2019. – 20 листоп. (№ 213). – С. 11 : фот.

К.4. Історія району
Лук'янчук, Георгій. Пам'яті дослідника злочинів у Биківні
[Текст] : [Національний історико–меморіальний заповідник
"Биківнянські могили" провів захід, присвячений пам'яті Миколи
Лисенка – дослідника биківнянських поховань] // Слово просвіти. –
2019. – 14-20 листоп. (№ 46). – С. 7 : фот.
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Лук'янчук, Георгій. Пам'яті дослідника злочинів у Биківні
[Текст] : [про захід, присвячений пам'яті Миколи Лисенка,
громадського діяча, історика, дослідника Биківнянських поховань]
// Українське слово. – 2019. – 12-24 листоп. (№ 43/44). – С. 9 : фот.

К. 6. Господарство району
"Київтеплоенерго" ремонтує бетонно–металеву башту
висотою 82 метри, що забезпечує охолодження води на ТЕЦ-6
[Текст] : [у Деснянському районі столиці] // Хрещатик. – 2019. – 13
серп. (№ 47). – С. 1 : фот.
Мамчур, Наталья. Что ждет рыжий лес у подземки [Текст] :
[у метро «Лесная» Деснянского района вырубают деревья] //
Сегодня. – 2019. – 8 июл. (№ 122). – С. 8.
На київських ТЕЦ–5 і ТЕЦ–6 відремонтували понад 1100
одиниць обладнання [Текст] : [проведені планові роботи у рамках
підготовки до опалювального сезону у Деснянському районі
столиці] // Хрещатик. – 2019. – 3 верес. (№ 52). – С. 1 : фот.
На місці дач буде естакада [Текст] : [мешканців дач на
Русанівських і Воскресенських садах планують переселити у
Деснянський район столиці] // Голос України. – 2019. – 10 лип. (№
127). – С. 6.
На Троєщині та у Солом'янському районі відкриють нові
дитячі садки [Текст] : [по вул. Радунській Деснянського району
столиці будується дитячий садок] // Хрещатик. – 2019. – 27 черв.
(№ 33). – С. 1 : фот.
Начинается большая стройка [Текст] : [возле метро
"Лесная" Деснянского района начинается строительство
многофункционального торгово-развлекательного центра «Lisova»]
// Сегодня. – 2019. – 8 июл. (№ 122). – С. 8.

К.7. Охорона здоров’я. Медицина
Кличко, Віталій. "Протягом останніх трьох років місто
значно поліпшило матеріально-технічну базу лікарні швидкої
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допомоги" [Текст] : [Деснянський район м. Києва] // Хрещатик. –
2019. – 12 лист. (№ 71). – С. 4 : фот.

К.9. Наука. Освіта. Культура
Столичні бібліотеки перетворюють на сучасні бібліохаби
[Текст] : [про створення бібліохабів у районах столиці, у т. ч.
Деснянському районі] // Хрещатик. – 2019. – 3 груд. (№ 78). – С. 1 :
фот.

К. 11. Мистецтво
Барабанов, Богдан. "Маємо бути жорсткими, а не
довірливими" [Текст] : [вийшов у прокат фільм "Чорний ворон" за
романом українського письменника Василя Шкляра, що проживає
у Деснянському районі столиці] // Газета по-українські. – 2019. – 10
груд. (№ 96). – С. 14 : фот.
Дзюбенко-Мейс, Наталя. Правда Гарета Джонса, правда
Джеймса Мейса... [Текст] : [роздуми про фільм "Ціна правди", в
якому ставляться питання Голодомору в Україні] // День. – 2019. –
6-7 груд. (№ 225/226). – С. 14 : фот.
Овчаренко, Едуард. Мистецтво бачити красу [Текст] : [у
Галереї мистецтв ЦБС Деснянського району столиці відкрили
виставку творів Василя Забашти та його родини // Слово просвіти.
– 2019. – 24-30 жовт. (№ 43). – С. 9 : фот.
Овчаренко, Едуард. Найбільша трагедія у картинах [Текст] :
[у Галереї мистецтв ЦБС Деснянського району відкрили виставку
відомого українського художника Валерія Франчука "Розгойдані
дзвони пам'яті" та виставку творів українського графіка Олесі
Улибіної] // Слово просвіти. – 2019. – 28 листоп.-4. груд. (№ 48). –
С. 14 : фот.
Овчаренко, Едуард. Співець "срібного Закарпаття" [Текст] :
[до Дня Незалежності України у Муніципальній галереї мистецтв
ЦРБ ім. П. А. Загребельного Деснянського району столиці
відкрилася виставка художника з Закарпаття Василя Когутича] //
Слово просвіти. – 2019. – 5-11 верес. (№ 36). – С. 13 : фот.
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Овчаренко, Едуард. Сучасний живопис на Троєщині [Текст]
: [у Муніципальній галереї мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного
Деснянського району столиці відкрили виставку "Сучасний
український живопис"] // Слово просвіти. – 2019. – 25-31 лип. (№
30). – С. 15 : фот.
[Прем'єра історичної драми "Чорний ворон" за мотивами
однойменного роману українського письменника, мешканця
Деснянського району столиці Василя Шкляра] [Текст] //
Літературна Україна. – 2019. – 23 листоп. (№ 43/44). – С. 3 : фот.
Чечель, Людмила. Суголосся Василя Забашти та його
родини [Текст] : [у Галереї мистецтв ЦРБ ім. П. А. Загребельного
Деснянського району відкрито виставку творів народного
художника України Василя Забашти і його родини] // Урядовий
кур'єр. – 2019. – 26 жовт. (№ 205). – С. 6.
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