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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 2021 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 

 

                                            

 

 

 

 
 

 

 

 



 3 

К 2. Природа. Природні ресурси району 

 

Благоустрій району, озеленення 

 

Віталій Кличко відкрив дев'ятий пляж з Блакитним 

прапором [Текст] : [новий пляж «Чорторий» у Деснянському 

районі, що відповідає міжнародним стандартам якості послуг у 

місцях відпочинку на водних об'єктах] // Хрещатик. – 2021. – 22-25 

черв. (№ 25). – С. 1 : фот. 

 

К.3.Органи державної влади і управління, 

їх діяльність 

 
Стоєцький, В. Ф. На варті рятувальники Деснянського 

району [Текст] : [про діяльність пожежно-рятувальної служби 

району] // Безпека життєдіяльності. – 2021. – № 4. – С. 31-32 : фот. 

 

К. 6. Господарство району 
 

Гребінь, Вікторія. На Троєщині відкрили новий сучасний 

дитячий садок на 260 місць [Текст] : [мер Києва Віталій Кличко 

відкрив новозбудований дитячий садочок № 327 на вул. 

Радунській, 7-Б (Деснянський район)] // Хрещатик. – 2021. – 28 

трав. (№ 20). – С. 3 : фот. 

 

Комфортні маршрутки їздитимуть з Троєщини до 

Севастопольської площі [Текст] : [маршрут № 150 

обслуговуватимуть повномірні 12-метрові автобуси] // Хрещатик. – 

2021. – 30 лип. (№ 31). – С. 2 : фот. 

 

Масштабне оновлення доріг: у Києві тривають ремонти 

на Троєщині та Борщагівці [Текст] : // Хрещатик. – 2021. – 22-25 

черв. (№ 25). – С. 3 : фот. 
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На Троєщині встановили підземні баки для сміття з 

електронікою [Текст] : [вони з'явилися на вулиці Маяковського 

67/69] // Хрещатик. – 2021. – 23 лип. (№ 30). – С. 3 : фот. 

 

К.7. Охорона здоров’я. Медицина. 

 
Старостенко, Ганна. Вакцінація дає нам свободу і надію, 

проте місто готується до будь-яких сценаріїв [Текст] : [розмова з 

заступницей голови КМДА Ганною Старостенко про етапи масової 

вакцинації проти COVID-19] / записала Новосвітня Катерина // 

Хрещатик. – 2021. – 8 черв. (№ 22). – С. 1-2 : фот. 

 

К. 10. Літературне життя району 

 

Дзюбенко-Мейс, Наталя. Сковорода [Текст] : поема : до 

300-річчя від дня народження Григорія Сковороди : [побачила світ 

велика історична поема української письменниці, мешканки 

Деснянського району Наталі Дзюбенко-Мейс про українського 

філософа-містика, богослова, поета, педагога Григорія Сковороду] 

// Дзвін. – 2021. – № 1. – С. 5-26 : фот. 

 

Роздобудько, Ірен. «Глядач – особливо український – має 

виходити з зали непереможним» [Текст] : [розмова з українською 

письменницею та кіносценарісткою, яка мешкає у Деснянському 

районі м. Києва] // Кіно-театр. – 2021. – № 3. – С. 31-34 : фот. 

 

Шкляр, Василь. Щасливе майбутнє настане там, де 

встановлено чесні взаємини, де панує солідарний розподіл 

обов'язків і суспільних благ [Текст] : [інтерв’ю з видатним 

українським письменником, мешканцем Деснянського району 

Василем Шкляром напередодні 30-річчя незалежності України] / 

записала Кривда Марина // Голос України. – 2021. – 10 черв. (№ 

108). – С. 1, 4-5 : фот. 

 
 


