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Інформаційний бюлетень "Київ на сторінках преси" інформує про 
найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої 
літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих 
м. Києва за липень-вересень 2018 року. Статті в бюлетені групуються згідно 
схеми класифікації краєзнавчої літератури, а в межах розділів подаються в 
алфавітному порядку. Видання розраховане на працівників бібліотек, музеїв,  
краєзнавців, києвознавців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних 
закладів, екскурсоводів та всіх, кому цікава історія та сьогодення  Києва. 
          Електронну версію видання та його попередні випуски ви можете 
переглянути на сайті бібліотеки : http://lucl.kiev.ua в розділі "Електронна 
бібліотека"- Інформаційно-бібліографічні видання,   на блозі відділу "Як тебе 
не любити, Києве мій" : http://kiekray-nadin.blogspot.com, на сервісі 
інтерактивних публікацій : https://ru.calameo.com/ або за QR-кодом. 
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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
Соціально-економічний розвиток міста 

 
Катаєва, М. Ідеї на сотні мільйонів : що пропонують кияни для покращення 
життя міста / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 16 серп. (№ 33). – С. 6 : 
фото.   
Які  проекти пропонують кияни до  Громадського бюджету-3. 

Катаєва, М. Кияни почали голосувати за проекти Громадського бюджету / 
Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 30 серп. (№ 35). – С. 6 : фото.  
24 серпня в столиці розпочалося голосування за проекти  
Громадського бюджету-3. 

Населення 
Гинжул, И. Лежбища в скверах и пьянки в центре : в столице стало больше 
бездомных. Эксперт: "Таких людей в городе может быть около 100 тысяч" /  
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 19 июля (№ 126). –  С. 9. 

 
 

ІСТОРІЯ МІСТА 
Загальні питання 

 
Галушко, К. Звідки українці взялися на Русі, або Боротьба за київську спадщину 
/ Кирило Галушко // Дзеркало тижня. – 2018. –  29 верес. (№ 36). – С. 1, 15 : фото. 
У статті розглядається як історично виникло це питання. 

Археологічні дослідження 
Гинжул, И. В Лавре откопали стену древней Руси : в Митрополичьем саду нашли 
остатки сооружения ХІІ века / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 
 2018. –  30 июля (№ 133). – С. 8 : фото. 
В столиці - чергова археологічна сенсація. На території Митрополичого саду 
Національного Києво-Печерського заповідника археологи розкопали залишки 
оборонної стіни Києво-Печерського монастиря ХІІ століття. 

Гинжул, И. У "Софии" нашли кости старше собора : останки могли принадлежать 
женщине-язычнице, жившей в Х веке / Ирина Гинжул //  
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 13 сент. (№ 165). –  С. 9 : фото. 
 Археологи біля стін Софійського собору виявили унікальні знахідки: монети, 
кераміку, поховання стіріші самого собору. 

Кириченко, Л. Откопали кладбище и керамику скифов : недалеко от 
Кирилловской церкви нашли уникальные артефакты / Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 12 июля (№ 121). – С. 9 : фото. 
Під час проведення археологічних розкопок недалеко від Кирилівської церкви 
знайшли унікальні історичні знахідки. 
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Осипчук, И. "В Митрополичьем саду среди остатков древней стены мы нашли 
две таможенные пломбы великого князя киевского" : археологи раскопали 
уникальное фортификационное сооружение, которым в княжеские времена была 
защищена Киево-Печерская лавра : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии. – 2018. – 16-22 авг. (№ 32). –  С. 29 : фото. 

 
Плахонін, А. Розкопки на Поштовій: хроніки колективного безумства /  
Андрій Плахонін // День. – 2018. – 17-18 серп. (№ 147-148). – С. 26 : іл.  
Автор статті проводить аналіз ситуації довкола археологічних розкопок на 
Поштовій площі між музеєзнавцями, археологами та громадським рухом. 

Прокопенко, М. Фортечний мур "живої історії" : до Дня археолога у Києво-
Печерському заповіднику показали унікальну споруду ХІІ століття / 
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 16 серп. (№ 146). – С. 11 : фото.   
У Митрополичому саду Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
науковці провели археологічне дослідження оборонної стіни. 

Прокопенко, М. Цінності з "льоху" історії : печатка, булавка та інші артефакти, 
які цього року знайшли біля Софії Київської / Марія Прокопенко // День. – 
2018. – 28-29 верес. (№ 175-176). – С. 18-19 : фото.  
Вчені представили артефакти, що були знайдені під час розкопок у 
монастирських підземеллях біля Софії Київської. 

Історичне краєзнавство 
Осипчук, И. "Людина живе доти, доки про неї пам'ятають" : філософ і публіцист, 
автор книги "Некрополь на Байковій горі" Віктор Жадько розповів "Фактам" про 
несподівані відкриття, які він зробив, досліджуючи цвинтарі та кладовища 
Києва : [інтерв'ю] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2018. – 
2-8 июля (№ 30). – С. 29 : фото. 
  Топоніміка 
Гнаткевич, Ю. Непатріотична топономіка : чому в Києві не названо жодної 
вулиці іменем Євгена Чикаленка, великого борця за українську справу /  
Юрій Гнаткевич // Україна молода.  –  2018. – 7 серп. (№ 84). – С. 2 : фото. 

Геральдика 
Лиховид, І. "Двогербна" схема : чому, попри давно затверджену символіку Києва, 
чиновники... оголосили новий конкурс / Інна Лиховид // День. – 2018. – 
 8 серп. (№ 140). – С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про історію створення герба Києва. 

Пам’ятники і пам’ятні місця Києва 
Епопея бунтівного Богдана // Урядовий кур'єр. – 2018. – 21 лип. (№ 135). – 
С. 3 : фото. 
Стаття подає історію створення та встановлення пам'ятника  
Богдану Хмельницькому в Києві. 



5 
 

Про пам'ятник князю Володимиру // Вечірній Київ. – 2018. –  
26 лип. (№ 30). – С. 15.  
Стаття розповідає  про історію створення та встановлення пам'ятника. 

 
Пам’ятник Іллі Муромцю 

Марущак, А. Как "собирают" богатыря : "Сегодня" побывала в цеху, где готовят 
памятник Илье Муромцу / Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 23 июля (№ 128). –  С. 17 : фото. 
У Києві збирають пам'ятник билинному богатирю Іллі Муромцю, що буде 
встановлений в одноіменному парку "Муромець". 

Ольшанський, В. Ілля Муромець: із легенди у сьогодення : у столиці урочисто 
відкрили пам'ятник богатиреві, який встановили в парку "Муромець" /  
Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. – 3 серп. (№ 83). - С. 1 : фото. 
  

Пам’ятні дати. Відзначення 
Ольшанський, В. Прапор, освячений свободою та вірою : 28 років тому у 
липневому небі столиці засяяв стяг, якому судилося стати історичною реліквією 
вільної і незалежної України / Валентин Ольшанський //  
Хрещатик. –  2018. – 25 лип. (№ 79). – С. 1 : фото. 
У Колонній залі мерії відбувся захід із нагоди відзначення Дня українського 
національного прапора. 

Архітектурні пам’ятки. Збереження 
Лиховид, І. "Базар" на Хрещатику : суд дозволив перебудувати під ресторан 
пам'ятку в центрі Києва. Як головна вулиця столиці втрачає історичне обличчя? / 
Інна Лиховид // День.  – 2018. – 14 серп. (№ 144). – С. 7 : фото.   
Стаття розповідає про архітектурну пам'ятку столиці, прибутковий будинок 
по вулиці Хрещатик, 48. 

Фалько, Я. Чи стане Київ "туристичним Єрусалимом"? / Ярослав Фалько // 
Вечірній Київ. –  2018. –  6 верес. (№ 36). – С. 12 : фото.    
Громадськість фіксує численні порушення законодавства про охорону пам'яток 
історії та культури. 

Вулиці. Садиби. Будинки 
Гинжул, И. Как преобразился Дом профсоюзов : сгоревшее здание укрепили, а 
на восстановление часов объявлен тендер / Ирина Гинжул //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 27 авг. (№ 152). – С. 17 : фото. 
"Сегодня" побувала в Будинку профспілок і подивилася, що вже зроблено. 

Гинжул, И. Старинные дома Киева теряют свои балконы : от построек все чаще 
отлетают элементы декора и осыпается бетон / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18 сент. (№ 168). –  С. 14 : фото. 
У Києві руйнуються старовинні будинки. 
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Ковальський, В. Будинок Сікорського може зникнути : врятувати історичну 
споруду здатна передача на баланс міста / Валентин Ковальський //  
Вечірній Київ. – 2018. – 16 серп. (№ 33). – С. 11 : фото.   
Будинок по вулиці Ярославів Вал, 15-б, де жив і творив авіаконструктор 
Ігор Сікорський, знаходиться в аварійному стані. 
 
Ковальський, В. Негостинна доля Гостинного двору / Валентин Ковальський // 
Вечірній Київ. – 2018. – 20 верес. (№ 38). – С. 6 : фото.   
В наступному році виповнюється 200 років з часу побудови Гостинного двору на 
Контрактовій площі. У роки війни ця історична будівля пережила жорстоке 
бомбардування. А сьогодні руйнується внаслідок людської байдужості та 
безгосподарності. 
 
Трапезнікова, Д. Підйом чи спуск? : чим може стати День народження 
Андріївського узвозу для туристів і локальної спільноти / Дар'я  Трапезнікова // 
День. – 2018. – 11 верес. (№ 162). –  С. 12 : фото. 
Стаття розповідає про історію святкування Дня народження "головної 
туристичної вулиці столиці". 

 
Перейменування вулиць 

Зубенко, П. Полуботка чи Дашкевича? : мешканці Воскресенки обирають нове 
ім'я для своєї вулиці / Петро Зубенко // Вечірній Київ. –  2018. –  5 лип. (№ 27). –  
С. 10 : фото. 

 
Славетні земляки 

При поиске совершивших посадку в тайге Валентины Гризодубовой, 
Полины Осипенко и Марины Расковой разбились два самолета с отрядами 
спасателей на борту : ровно 80 лет назад женский экипаж совершил 
беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток, установив рекорд дальности 
полета / подготовила Светлана Вишневская // Факты и комментарии. – 2018. –  
20-26 сент. (№ 37). – С. 31 : фото. 
 
Рудяченко, О. Принц піаністів : 115 років з дня народження Володимира 
Горовиця / Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня. –  2018. –  
15-21 верес. (№ 34). - С. 10 : фото. 
Володимир Горовиць народився 18 вересня (3 жовтня ) 1903 р. у прибутковому 
будинку по вул. Тимофіївській, 12. Київ завжди відігравав велике значив у його 
житті. 
 
Ферт, С. Наші люди в Голлівуді : українська акторка здобуває популярність на 
"фабриці мрій" / Славко Ферт // Україна молода. –  2018. – 11 лип. (№ 74). –  
С. 16 : фото. 
 У Голлівуді засяяла нова українська зірка - Іванна Сахно. 
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Чередниченко, Е. Авиатор с Большой Подвальной : Игорь Сикорский вошел в 
мировую историю как "гениальный русский авиаконструктор", а основанная им в 
1920-х годах компания в США сегодня входит в число мировых лидеров по 
производству вертолетов / Елена Чередниченко // Viva. – 2018. – № 16. – 
С. 44-49 : фото. 

Видатні діячі і Київ 
Панченко, А. Наш Булгаков : крест и писатель: Святой Подол, киевский герой из 
"Белой гвардии" и затерянная могила / Алекс Панченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 11 июля (№ 120). – С. 8-9 : фото, ил. 
Газета "Сегодня" продовжує літературний проект "Наш Булгаков", де 
розповідає про письменника і місцях пов'язаних з ним. 

Почесні громадяни 
Скупейко, Л. Ігор Понамарчук: "Молодь має відчути велич минулого України і 
повірити в її майбутнє" : "Вечірка" продовжує серію публікацій про Почесних 
громадян Києва. Розповідаємо, коли й за що їм це звання присвоїли, якими діями 
столиця прославлялася / Лідія Скупейко // Вечірній Київ. – 2018. – 
5 лип. (№ 27). – С. 11 : фото.    
Стаття розповідає про відомого мецената, громадського та культурного діяча, 
засновника і генерального директора Київського міського музею “Духовні скарби 
України” - Понамарчука Ігоря Тарасовича. 

Кияни. Захоплення 
Осипчук, И. "Рисуя животных на стенах домов, создаю сказочный зоопарк для 
своей маленькой дочки Лизы" : киевский художник Виталий Гидеван завершил 
работу над новым муралом в центре столицы : [интервью] / Игорь Осипчук // 
Факты и комментарии. –  2018. – 2-8 авг. (№ 30). – С. 29-30 : фото. 
 Столичний художник Віталій Гідеван робить нашу столицю більш яскравою і 
привабливою, створючи  мурали та графіті на стінах будинків. 
 

Серов, И. "В Тувалу меня убеждали, что Украины не существует" : киевлянин, 
побывавший во всех странах мира, рассказал нам о своих курьезах и страхах / 
Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 24 сент.  (№ 172). – С. 5 : фото. 
Киянин Костянтин Симоненко став першим українцем, який відвідав всі 193 
країни світу згідно зі списком ООН. 

Персоналії. Історичні аспекти 
Балабко, О. В. Володимир Винниченко, забута могила у Провансі /  
Олександр Балабко // Пам'ятки України : історія та культура. – 2018. – № 3/4. – 
С. 42-51 : фото, іл.  
У статті автор досліджує паризький період (1925-1935) життя відомого 
українського письменника та громадського діяча. 
 

Двійка за школу : 100 років з дня народження Василя Сухомлинського / 
підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 22 верес. (№ 178). – 
 С. 4 : фото. 
Стаття розповідає про педагогічне новаторство Василя Сухомлинського. 
Запропоновані  ним ідеї лягли в основу нової української школи, що й нині 
впроваджуються в Україні. 
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ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Київ у ХVІІ ст.  
Клименко, В. Невідома нам Академія Київська: що доводять малюнки 
Вестерфельда / Володимир Клименко // День. – 2018. – 30 серп. (№ 154). – 
С. 6-7 : мал.    
Абрагам ван Вестерфельд  - придворний художник литовського гетьмана  
Януша Радзивілла перебуваючи у Києві  в 1651 році зробив чимало замальовок 
архітектури міста. Висновки дослідження його малюнків, зроблених у 1651 році, 
де зображені руїни споруди з різних ракурсів, назвали Київською Академією. 
 

Київ у ХVІІІ ст.  
Олійник, В. Київські угодники / Володимир Олійник // Дзеркало тижня. – 
 2018. –  15-21 верес. (№ 34). – С. 15 : фото. 
В статті йде мова про паломницький рух до Києва в ХVIII на початку ХХ 
століття. Вважалося, що вірянин, який прийняв подвиг покути, зобов'язаний 
бодай раз відвідати київські святині. 

Київ у ХІХ ст. 
Кальницкий, М. На торжество по поводу 900-летия крещения Руси царь вместо 
себя прислал главного идеолога Российской империи : 130 лет назад в Киеве 
впервые официально отпраздновали такой юбилей / Михаил Кальницкий // 
Факты и комментарии. – 2018. – 26 июля-1 авг. (№ 29). – С. 29 : фото. 
На святкування Київ зміг викроїти з свого бюджету 10 000 рублів. 

Київ у ХХ ст. 
Маслаков, А. Свадьбы сто лет назад: в моде шампанское на вокзале и венчания в 
пригородных церквушках / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск.  –
2018. – 18 сент. (№ 135). – С. 10 : фото. 
Стаття присвячена  весільним традиціям  Києва початку ХХ століття. 

 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 
Загальні питання 

 
До 100-річчя проголошення  

Павла Скоропадського  гетьманом  України 
Панченко, В. Скоропадський і Винниченко, або Чому гетьман не втримав 
булаву? / Володимир Панченко // День. – 2018. – 28 лип. (№ 132-133). – 
 С. 20-21 ; 2 серп. (№ 137-138) . – C. 20:  фото.   
Стаття розповідає про драматичне для нашої держави протистояння 
Винниченка й Скоропадського під час революційних подій 1918 року в Києві. 
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Персоналії 
На Голгофу - за Україну : 150 років з дня народження 
Людмили Старицької-Черняхівської / підготував Віктор Шпак //  
Урядовий  кур'єр. – 2018. – 23 серп. (№ 158). – С. 5 : фото. 
Стаття розкриває  життєвий і творчий шлях української письменниці та 
громадської діячки. 
 
Сюндюков, І. Відповідальний за держбезпеку : Ігор Кістяківський: спроба 
політичного портрета / Ігор Сюндюков // День. – 2018. – 
13-14 лип. (№ 122-123). – С. 20 : фото. 
Стаття розповідає про українського державного діяча, міністра внутрішніх 
справ Гетьманського уряду України. 

 

Київ у період Другої світової війни, 1939-1945 рр. 
Киевлянка Ирина Хорошунова в дневнике 1944 года: "Нет радости 
возвращения в свободный Киев, о чем так страстно мечталось" //  
Бульвар Гордона. – 2018. – июль (№ 28). – С. 6-7, 15 : фото.  
Інтернет-видання "Гордон" публікує сторінки із щоденника Ірини Хоршунової,  
корінної киянки, яка пережила окупацію української столиці в роки Другої 
світової війни. 
 
Маслаков, А. Советского резидента Кудрю погубила женщина : на пике лета, в 
середине июля 1942 года, в Киеве были арестованы лидеры разведывательно-
диверсионной группы НКВД Ивана Кудри / Артем Маслаков //  
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 17 июля (№ 100). – С. 10 : фото. 
 
Посканная, Е. Эхо прошедшей войны. Послесловие к дневнику Ирины 
Хорошуновой / Елена Посканная // Бульвар Гордона. – 2018. – июль (№ 30). –  
С. 6-7, 12 : фото.    
Майже три роки інтернет-видання "Гордон" публікувало щоденник корінної 
киянки Ірини Хорошунової, яка пережила окупацію столиці під час Другої 
світової війни. Її щоденник не просто спогади, а опис подій в реальному часі, за 
якими можна прослідкувати, як жив Київ під час німецької окупації. 

 
Роковини трагедії в Бабиному Яру 

Бесперстова, О. Киевлянин Юрий Фукс: "Всю жизнь меня мучает один вопрос: 
о чем думал дедушка, когда вместе со всеми, кто стоял на краю яра, услышал 
приказ раздеться наголо, когда он понял, что это конец..." : 29-30 сентября 1941 
года в Бабьем Яру расстреляли тысячи мирных киевлян, большинство из них были 
евреями / Ольга Бесперстова // Факты и комментарии. – 2018. – 27 сент. (№ 38). – 
С. 6 : фото. 
 
Ковальський, В. Про що мовчить Бабин Яр? : у Сирецькому концтаборі загинуло 
близько 100 тисяч мирних жителів і військовополонених / 
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 27 верес. (№ 39). –  С. 11 : фото.   
Саме тут під час окупації Києва вбивали й мордували євреїв, ромів, партизанів, 
військовополонених і в'язнів Сирецького концтабору. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Хазан, Л. Рыцари Бабьего Яра / Любовь Хазан // Бульвар Гордона. – 2018. –  
сент. (№ 39). –  С. 4-5, 13-15 : фото.  
Тижневик публікує фрагменти із книги киянки Любові Хазан про масові розстріли 
29 вересня 1941 року в Бабиному Яру. 

 

Київ у 1959-1991 роках 
Купновицкая, У. Первый рейс Каунас – Киев – Симферополь : пассажиры не 
поняли, что приземлились на киевское болото / Ульяна Купновицкая //  
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 3 авг. (№ 111). – С. 9 : фото. 
Стаття розповідає  про те, як в 1976 році в болото на Осокорках приземлився 
пасажирський літак. 
 
Купновицкая, У. По улицам слона ловили? : "КП" в Украине" заинтересовалась 
историей одной киевской фотографии / Ульяна Купновицкая // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 27 сент. – 4 окт. (№ 141). – С. 11 : фото. 
У статті розповідається про те, звідки взявся слон на проспекті Перемоги на 
фото 80-х років минулого століття. 

 Персоналії 
Еннанов, В. "Ще не вмерла Україна, ще її не вбито" : Георгія Москаленка, 
тодішнього студента Київського інституту народного господарства, 1967 року 
засудили до позбавлення волі за вивішення національного прапора /  
Володимир Еннанов // Урядовий кур'єр. – 2018. – 23 серп. (№ 158). – С. 3 : фото. 
Йдеться про жителя Бучі, колишнього депутата Бучанської селищної ради 
Георгія Москаленка, який вироком Київського обласного суду від 31 травня 
1967 р. був засуджений до трьох років позбавлення волі в таборах суворого 
режиму за спробу вивісити 1 травня 1966 р. на будівлі Київського інституту 
народного господарства національний прапор України. Зазначено, що указом 
Президента України від 18 серпня 2006 р. Георгія Москаленка удостоєно ордена 
”За мужність” I ступеня, а 24 серпня 2006 р. нагороджено медаллю від 
Бучанської селищної ради ”15 років незалежності”. 

 
 

КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Загальні питання 
Персоналії 

Марущак, А. Омельченко – 80 лет: книги и поцелуи : экс-градоначальник 
отпразднует свой день рождения в здании Киеврады / Александр Марущак // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  9 авг. (№ 141). – С. 9 : фото. 

Топачевський, А. У пошуках недобитої духовності / Андрій Топачевський // 
Дзеркало тижня. – 2018. –  8-14 верес. (№ 33). – С. 15 : фото. 
Стаття розповідає про історика, дослідника, публіциста 
Сергія Івановича Білоконя. 
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До 90-річчя від дня народження  
Левка Лук’яненка 

Патріот із камери смертників : 90 років з дня народження Левка Лук'яненка / 
підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 18 серп. (№ 155). –  С. 6 : 
фото. 

Тесленко, Л. "Доки нація бореться – вона живе" : 24 серпня "вічному 
революціонеру" Левку Лук'яненку виповнилося б 90 років / Ліна Тесленко // 
Україна молода. –  2018. – 21 серп. (№ 90). – С. 6 : фото. 
 Дещо з життя, ідей і думок Левка Лук'яненка. 

Втрата 
Капсамун, І. Вістовий з Гетьманщини : у вівторок Україна прощатиметься з 
Левком Лук'яненком... / Іван Капсамун // День. – 2018. – 10 лип. (№ 119). –  
С. 4-5 : фото.    
Яким був Левко Григорович розповідають друзі та колеги : Леонід Кравчук, Юрій 
Щербак, Сергій Жижко, Лариса Івшина. 
 

 
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА 

 
Охорона  природи 

Гуцул, Н. Арбористи б'ють на сполох / Ніна Гуцул // Вечірній Київ. – 2018. – 
 6 верес. (№ 36). – С. 6.    
Стаття підіймає проблему безжального знищення дерев у місті. 

Колесникова, Ю. Синє озеро отримає парк / Юлія Колесникова //  
Вечірній Київ. – 2018. – 30 серп. (№ 35). – С. 13 : фото.    
З Київського міського фонду охорони навколишнього середовища виділено 850 
тисяч гривень на розробку та реалізацію проекту розчищення та благоустрою 
Синього озера на Виноградарі. 

Водні ресурси 
Лиховид, І. Атака на озера : як врятувати від забудов цінні київські водойми / 
Інна Лиховид // День. –  2018. –   26 лип. (№ 131). –  С. 10 : фото.   
Стаття підіймає проблему збереження озера Небреж на Осокорках, озера 
Качиного на Позняках, Совських озер біля проспекту Лобановського та озера 
Трипільського в мікрорайоні Теремки-2.  

Заказники. Заповідники. Парки 
Лиховид, І. "Прощавай, урочище Покол..." : Києву загрожує чергова забудова у 
зеленій зоні / Інна Лиховид // День. – 2018. – 18 верес. (№ 167). – С. 2 : фото. 
На місці урочища Покол у Голосіївському районі столиці планується будівництво  
житлового комплексу. 
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Лиховид, І. Як "виселяють" парки : до чого веде бездумна вирубка дерев у 
Києві / Інна Лиховид // День. – 2018. – 28 серп. (№ 152). –  С. 6 : фото.   
У парку Національного технічного університету "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського" комунальники КО "Київзеленбуд" вирубали 13 
віковічних дерев. 

Екологія Києва 
Ковальський, В. Як врятувати Дніпро : про сильне забруднення річки свідчить 
поява медуз / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. –  2018. –  2 серп. (№ 31). –   
С. 6 : фото.   
Стаття підіймає  проблеми екологічного стану головної водної артерії столиці. 

Зона відчуження сьогодні 
Ковальський, В. Незагоєна рана Чорнобиля : довгоочікувана арка й досі не 
захищає зруйнований енергоблок / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 
 2018. – 19 лип. (№ 29). – С. 12 : фото.   
Навіть у тому випадку, коли арку здадуть в експлуатацію, "атомні" питання не 
будуть зняті з порядку денного. 

 Рослинний світ Києва 
Марущак, А. Лысый Крещатик : каштаны снова хотят заменить, а скандал с 
"Бриоти" до сих пор не решен / Александр Марущак //  
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 18 июля (№ 125). – С. 14 : фото. 
На Хрещатику вздовж проїжджої частини повністю засохли каштани. 
"Сегодня" дізнавалася, що сталося з деревами і як планують їх рятувати. 

 
Охорона тварин 

Гуцул, Н. Брати наші менші : є така служба KARG / Ніна Гуцул // 
Вечірній Київ. – 2018. – 27 верес. (№ 39). – С. 12 : фото.  
Стаття розповідає про те, як працює служба порятунку тварин міста Києва. 

Князьская-Ханова, Л. Как спасают животных: от игуаны до питона : 
корреспондент "Сегодня" вместе с командой спасения помогал собаке, вороне и 
двум милым котикам / Людмила Князьская-Ханова //  
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 17-19 авг. (№ 147). – С. 12-13 : фото. 
 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. 
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Київська міська рада 
Ковальський, В. "Новий Статут має стати "конституцією" столиці / 
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 5 лип. (№ 27). – С. 1, 5 : фото.    
Новий Статут територіальної громади міста має стати засадничим 
документом у діяльності Київради. Про це розповідає депутат Ігор Опадчий - 
секретар постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики. 
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Київська міська державна адміністрація 
Кириченко, Л. В киевской мэрии – глобальный ремонт : в КГГА уже работает 
медпункт, а вскоре появится и детская комната / Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2 авг. (№ 136). – С. 9 : фото. 
Газета "Сегодня" дізналася, як просуваються роботи в КМДА, де облаштовують 
сучасний публічний простір,  та  що новенького готують для відвідувачів. 

 

Київський міський голова 
Калюжный, А. Виталий Кличко: "За четыре года в Киеве построено или 
полностью реконструировано шесть школ и 19 детсадов" : в интервью "Фактам" 
мэр столицы рассказал о подготовке города ко Дню знаний, ремонте дорог и 
прошедшем в столице празднике здорового образа жизни Workout fest-2018 : 
[интервью] / Аркадий Калюжный // Факты и комментарии. – 2018. – 
 30 авг.-5 сент. (№ 34). – С. 12 : фото. 

Калюжный, А. Виталий Кличко: "Киев справился с последствиями стихии" : мэр 
столицы также обьяснил, как городу удастся избежать перебоев с 
энергоснабжением : [интервью] / Аркадий Калюжный // Факты и комментарии. – 
2018. – 2-8 авг. (№ 30). – С. 12 : фото. 
Мер Києва розповідає про те, як Київ справився з наслідками аномальних злив, про 
п'ятирічну гарантію на ремонт доріг і про відкриття пам'ятника богатирю Іллі 
Муромцю. 

Купновицкая, У. "Чтобы вы не знали горя и удачи" : мэру Киева стукнуло 
47 лет / Ульяна Купновицкая // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  
20 июля (№ 103). – С. 4 : фото. 
 У день народження мера "КП" зібрала всі його розмовні "перли". 

Панаева, М. Виталий Кличко: "Ремонт большинства ключевых магистралей мы 
планируем закончить в летний период" : мэр Киева считает ремонт дорог одим из 
основных направлений работы столичной власти : [интервью] / Мария Панаева // 
Факты и комментарии. – 2018. –  5-11 июля (№ 26). – С. 10 : фото. 

 

Соціальний захист 
Ковальов, О. Пріоритет – захист, підтримка, допомога / Олег Ковальов //  
Вечірній Київ. – 2018. – 26 лип. (№ 30). – С. 10 : фото.   
Стаття розповідає про діяльність Управління праці та соціального захисту 
населення Шевченківського району столиці. 

Соціальний захист працюючих // Вечірній Київ. – 2018. –  5 лип. (№ 27). – 
 С. 12 : іл.  
У статті в. о. начальника управління Фонду соціального страхування України у 
м. Києві Вадим Храпчун  розповідає читачам, що управлінням Фонду виконуються 
всі завдання, передбачені законодавством та постійно проводиться 
інформування застрахованих осіб щодо їх прав у сфері соціального страхування. 
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Соціальна політика 
Катаєва, М. "Воїни" завітали до "Братислави" / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 
2018. – 12 лип. (№ 28). – С. 5.    
На Оболоні в кінотеатрі "Братислава" стартував інтерактивний проект 
"Воїни". Відвідувачі мають змогу подивитися фотографії із передової, а 
ветерани АТО - отримати фотопортрет від Олександра Ктиторчука. 

Команда міста Києва позмагалася на VI Всеукраїнській спартакіаді серед 
потерпілих на виробництві "Сила духу" / Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України у м. Києві // Хрещатик. – 2018. –  
1 верес. (№ 102). – С. 4 : фото. 
Уже шостий рік поспіль за ініціативи Фонду соціального страхування України 
проводиться Всеукраїнська спартакіада "Сила духу". 
 

Благодійність, меценацтво, спонсорство 
Пацера, М. Буденний героїзм волонтерки Шматко / Микола Пацера // 
Вечірній Київ. – 2018. – 16 серп. (№ 33). – С. 12 : фото.    
Киянка-волонтерка Раїса Шматко бере активну участь у допомозі нашим 
бійцям. 

Пацера, М. Дім, що зігріває серця / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 
30 серп. (№ 35). – С. 12 : фото.   
В Києві за  благодійні кошти  на житловому масиві "Совки" створили будинок 
для сімей з онкохворими дітьми, які проходять лікування в Інституті раку. 

Пацера, М. "Кошики добра" чекають на волонтерів / Микола Пацера // 
Вечірній Київ. – 2018. – 6 верес. (№ 36). – С. 12.   
Киянин Олександр Кайдаш створив благодійний фонд по збору речей "Кошик 
добра" та встановив контейнери для збору речей. 
 

Кияни, учасники антитерористичної операції 
Пацера, М. Історія не за підручником : Андрій Мельник – єдиний у Києві 
директор школи, який брав участь в Антитерористичній операції / 
Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 26 лип. (№ 30). – С. 11 : фото.    

Горская, Д. "Во время обстрела в Зайцево подумал: "Выживу - научусь танцевать 
танго" : ветеран АТО открыл в Киеве школу аргентинского танго, где 
вернувшиеся с фронта бойцы бесплатно тренируются, справляются с 
поствоенным синдромом и даже находят свою любовь : [интервью] /  
Дария Горская // Факты и комментарии. – 2018. – 13-19 сент. (№ 36). – С. 6 : фото. 
Стаття присвячена  киянину, учаснику АТО Олексію Гаврисю. 
 

Охорона громадського порядку 
Мамчур, Н. Сезон: на вокзале воруют все чаще : кражи и грабежи у Центрального 
ж/д вокзала: как пассажирам не стать жертвой преступников / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 16 июля (№ 123). – С. 17 : фото. 
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Суди 
Кириченко, Л. Суд идет долг растет : киевляне "экономят" на квартплате, а по 
тарифам идут судебные тяжбы / Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 31 июля (№ 134). – С. 14 : фото. 
У Києві стало більше боржників за комунальні послуги, а підвищені тарифи на 
утримання будинків і прибудинкових територій оскаржують в суді. 

Органи юстиції 
Лиховид, І. "Мін'юст став на бік рейдерів у рясах" : чому ніяк не можуть вирішити 
долю скандальної церкви-МАФу в центрі Києва / Інна Лиховид // День. – 2018. – 
12 верес. (№ 162). – С. 11 : фото.  
На території Національного музею історії України уже 12 років незаконно діє 
капличка Української православної церкви Московського патріархату. 

 
  

ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  
МІСТА 

Інноваційна діяльність 
Прокопенко, М. Польоти "Космічних козаків" : як розробка українських аматорів 
із дроном  на повітряній кулі зацікавила Європу / Марія Прокопенко // День. – 
2018. – 11 лип. (№ 120). – С. 10-11 : фото.   
В статті розповідається про інноваційну розробку українських програмістів та 
авіаційних інженерів. 

Чиж, Д. Модно бути на "еко" та "смарт" : репортаж із київського ярмарку, який 
об'єднав винахідників, старперів та свідомих "стиляг" / Дар'я Чиж // День. – 
 2018. – 11 верес. (№ 162). – С. 9 : фото.   
У київському "Експоцентрі" відбувся Mini Maker Faire - інноваційний ярмарок, що 
пропагує екотренди. 

Підприємництво 
Колесникова, Ю. Столичний експорт розправляє крила : у Києві реалізують 
програми фінансової підтримки підприємств-експортерів / Юлія Колесникова // 
Вечірній Київ. – 2018. – 2 серп. (№ 31). – С. 11 : фото.     
Завдяки програмам фінансової підтримки столичні підприємства нарощують 
обсяги експорту своєї продукції. 

Енергетичний комплекс 
Бойко, Т. Загадка боргів "Київенерго", або Коли кияни матимуть гарячу воду? / 
Тетяна Бойко // Дзеркало тижня. – 2018. –  11-17 серп. (№ 29). – С. 9 : фото. 
Стаття розповідає про суперечки, що виникли між  між КП "Київтеплоенерго" 
та НАК "Нафтогаз України" та забезпечення киян теплом і гарячою водою. 

Лебідь, Н. Варимо воду : як Київ страждає через борги, зроблені раніше 
компанією "Київенерго" / Наталія Лебідь // Україна молода. – 2018.  – 
11 верес. (№ 98). – С. 9 : фото. 
Стаття розповідає про борги ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України". 
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Петренко, О. ТЕЦ - не місце для ігор : кому вигідно, аби головні енергетичні 
об'єкти Києва, що належать до критичної інфраструктури держави, зупинилися? / 
Олег Петренко // Вечірній Київ. – 2018. – 9 серп. (№ 32). – С. 5 : фото.    
В останні дні липня і в перші дні серпня, коли дві київські ТЕЦ переходили з 
приватних рук у підпорядкування міської влади, довкола цього творилося чимало 
дивних речей. 

Окремі галузі промисловості 
Будувати літаки - справа для найкращих : глава держави віддав шану тим, чия 
продукція боронить наші небо і землю // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
10 лип. (№ 126). – С. 3 : фото. 
Державному підприємству "Завод 410 ЦА" виповнилось 70 років. 

 
ДП "Антонов" 

Ковальова, В. "Антонов" співпрацюватиме з Боїнгом / Вікторія Ковальова // 
Урядовий кур'єр. –  2018. – 24 лип. (№ 136). – С. 3 : фото. 
У статті висвітлюється діяльність ДП "Антонов". 

Міський транспорт 
Лиховид, І. "Все одно виходить МАФ" : Київ визначився з новою формою 
зупинок – і торгівля знову витісняє пасажирів / Інна Лиховид // День. – 2018. – 
 13-14 лип. (№ 122-123). – С. 9 : фото.   
Майже тисячу зупинок громадського транспорту столиці можуть знову 
перетворити на купу нових МАФів. 
 
Лиховид, І. Тарифний "затор" : як Київ переживає підвищення цін за проїзд у 
комунальному транспорті / Інна Лиховид // День. – 2018. –  19 лип. (№ 126). – 
 С. 11 : фото.  
 
Мамчур, Н. Рост цен на проезд: как экономить : в КГГА потвердили: с 14 июля 
тарифы в транспорте вырастут / Наталья  Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 10 июля (№ 119). – С. 14 : фото., табл. 
 
Ольшанський, В. Тарифи – поза політикою : транспортна галузь столиці може 
не вижити без підвищення плати за проїзд / Валентин Ольшанський //  
Хрещатик. – 2018. –  13 лип. (№ 74). – С. 1 : фото. 
Отримані від підвищення тарифів у громадському транспорті кошти підуть на 
розвиток транспортної інфраструктури, на ремонт і закупівлю рухомого 
складу, підвищення заробітних плат працівникам комунальних транспортних 
підприємств. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради. 
 
Петренко, О. Дорогий наш транспорт / Олег Петренко // Вечірній Київ. – 2018. –  
12 лип. (№ 28). – С. 5 : фото.     
"Вечірка" подає суперечки в Київраді та КМДА стосовно цієї проблеми. 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Дубовик-Рохова, А. Без "Енергії" / Алла Дубовик-Рохова // День. – 2018.  – 
25 лип. (№ 130). – С. 8.    
З 1 серпня унікальний для України завод з переробки побутових відходів 
переходить в управління київської міської влади як об'єкт комунальної власності. 

Петренко, О. Як вижити столичному крематорію? : його "серце" може 
зупинитися: печі пропустили вже п'ять технологічних капремонтів / 
Олег Петренко // Вечірній Київ. – 2018. – 5 лип. (№ 27). – С. 6 : фото.   
Будівлі не знали капремонту з моменту відкриття - 43 роки тому, а самі печі 
востаннє капітально ремонтувалися 1998-2002 роках. 

Благоустрій 
Гинжул, И. Спуск с узорами, но без пандусов : лестницу на Пейзажной аллее 
обещают открыть на этой неделе / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 9 июля (№ 118). – С. 8 : фото. 
Закінчити будівництво нових сходинок, від Пейзажної алеї до урочища 
Гончарі-Кожум'яки, обіцяють до кінця цього тижня. 

Зубенко, П. Прощавай, літо! : майже три мільйони киян відпочили теплої пори 
року на столичних пляжах / Петро Зубенко // Вечірній Київ. –  2018. – 
20 верес. (№ 38). – С. 12 : фото.   
Стаття розповідає про стан та відповідність до міжнародних стандартів 
київських пляжів. 

Лиховид, І. Маршрут для столиці : що заважає Києву стати по-справжньому 
європейським містом / Інна Лиховид // День. – 2018. – 12 верес. (№ 162). –  
Газета "День" вказує на проблеми в облаштуванні міста. 

Лиховид, І. "Рекламна гідра" : понад рік Київ скорочує кількість незаконних 
вивісок. Чому проблема не зникає? / Інна Лиховид // День. – 2018. – 
22 серп. (№ 150). - С. 11 : фото.   
Стаття підіймає проблему розміщення зовнішньої реклами на вулицях  столиці. 

Лиховид, І. Сходи з обмеженими можливостями : новий спуск із Пейзажної алеї 
урочисто відкрили, але про інклюзивний простір забули / Інна Лиховид // День.  –
2018. – 8 серп. (№ 140).  – С. 12 : фото. 

Лиховид, І. Чому Київ пливе? : після чергової негоди рятувальники перевірять 
ливнівки і торговельні центри / Інна Лиховид // День. – 2018. –  
21 серп. (№ 149). – С. 7 : фото.   
Київрада має терміново розглянути проблему дощової каналізації, надати гроші 
й негайно почати реалізовувати програму її розбудови та модернізації. 
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Ольшанський, В. Пейзажна запрошує до Подолу : одне з найулюбленіших місць 
відпочинку киян стало ще комфортнішим і привабливішим для гостей міста / 
Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. –  18 лип. (№ 76). – С. 1 : фото. 
Учора мер столиці Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до 
урочища Гончарі-Кожум'яки та частину великого туристичного маршруту, який 
в майбутньому з'єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів. 

 

Ринки. Історичні аспекти 
Гинжул, И. Оркестр, слоган и сало : угощали вкусностями, а торговцы 
вспоминали Ван Дамма и вечерние визиты Кличко за цветами / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  5 июля (№ 116). – С. 9 : фото. 
Легендарному Бесарабському ринку 106 років. 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

Організація охорони здоров’я 
Горностаєв, П. Понад мільйон мешканців столиці вже мають свого сімейного 
лікаря : в Департаменті охорони здоров'я закликають киян активізуватися щодо 
обрання лікаря / Павло Горностаєв // Хрещатик. – 2018. – 14 верес. (№ 99). – 
С. 4 : фото. 
 
Скрипник, О. Екстренно чи невідкладно? : як у Києві надаватимуть медичну 
допомогу / Ольга Скрипник // Дзеркало тижня. – 2018. – 1-7 верес. (№ 32). – 
С. 12 : фото. 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

Спортивні споруди 
Мамчур, Н. От льва до олимпа : "Олимпийскому" – 95! Вспоминаем самые яркие 
события в истории арены / Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 
 2018. –  3-5 авг. (№ 137). – С. 12-13 : фото. 
 
Пирлик, О. "Старт" чекає на відродження / Олександр Пирлик //  
Вечірній Київ.  – 2018. – 27 верес. (№ 39). – С. 6 : фото.    
Саття  розкриває   проблеми реконструкції стадіону "Старт". 

 

Персоналії спортсменів 
Букатий, М. Життя, варте втілення в книзі : до ювілею олімпійської легенди 
Віри Крепкіної / Микола Букатий // День. – 2018. – 17-18 серп. (№ 147-148). –  
С. 13 : фото. 
Стаття розповідає про спортивний  шлях  української радянської  легкоатлетки-
спринтерки, олімпійської чемпіонки. 
 
Липенко, А. Леонид Буряк: "Мое детство пахнет морем и мамиными пирогами с 
рыбой" : знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной Советского 
Союза отметил 65-летний юбилей : [интервью] / Александр Липенко // 
Факты и комментарии. – 2018. – 12-18 июля (№ 27). – С. 21 : фото. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Сай, Ю. Петр Слободян: "После нашего прилета на матч с "Баварией" одна из 
немецких газет вышла с заголовком: "Ура! Немые из Киева уже здесь" : 
обладателю Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" исполнилось  
65 лет : [интервью] / Юрий Сай // Факты и комментарии. – 2018. –  
5-11 июля (№ 26). – С. 18 : фото. 
 
Школьная, А. "Я не захотела себя снова заковывать в кандалы" : украинская 
гимнастка, артистка в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказала о том, 
почему не подписала контракт с Cirque du Soleil, как ей делал массаж сам 
Жан-Клод Ван Дамм, о заработках в спорте и своей любви к гольфу : 
 [интервью] / Анна Школьная // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
4 июля (№ 115). – С. 8-9 : фото. 
Інтерв’ю газеті "Сегодня"  дала гімнастка Надія Андріївна Васіна. 
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Політичні і громадські рухи та акції  
Біла, А. Історія... у коштовностях : у Києві представлені стилізовані реконструкції 
корон Володимира Великого та Анни Візантійської / Андріана Біла // День. –  
2018. – 1 серп. (№ 135). – С. 7 : фото.    
Акцію приурочили до святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України. 

Гинжул, И. Поможем бабушкам! : волонтеры покупают продукты для неимущих 
пенсионеров / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. –  
2018. –  11 сент. (№ 163). –  С. 14 : фото. 
В Києві пройшов флешмоб під назвою "Давайте допоможемо бабусям!". 

Запольська, В. Учителі видатних : хто заклав підвалини успіху Лесі Українки, 
Марії Заньковецької і Павла Тичини / Валерія Запольська // Україна молода. – 
2018. –  4 лип. (№ 71). – С. 11 : фото. 
Громадська спілка "Освіторія" в рамках національної премії для вчителів Global 
Teacher Prize Ukraine організувала акцію "Вчителі видатних". Учителі, які 
сформували українських геніїв, відтепер мають свої відзнаки – меморіальні 
таблички, які встановлені в центрі Києва. 

Зубенко, П. "Джура" йде на канікули / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 
9 серп. (№ 32). –  С. 13 : фото.  
У Києві завершилась десята Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-
патріотична гра "Джура". Переможці та учасники третього всеукраїнського 
етапу пройшли урочистою ходою головною вулицею країни – Хрещатиком. 

Зубенко, П. Пішки по Пушкінській? : долю вулиці вирішать її мешканці /  
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 6 верес. (№ 36). – С. 6 : фото.   
Громадська організація "Квартал Пушкінська-Велика Васильківська" 
представила Громадській раді свій проект по створенню пішохідної вулиці. 
Такою хочуть зробити вулицю Пушкінську. 
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Мамчур, Н. Новая стража для домов и дворов : жители Голосеево вместе с 
полицией начинают следить за порядком / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 7 авг. (№ 139). – С. 14 : фото. 
До столиці добрався проект "Сусідська варта" по взаємодії поліції з населенням. 
"Сегодня" дізналася, як городяни допомагають правоохоронцям. 

Позняк, Н. Криївка для своїх : у столичному Голосієві відшумів патріотичний 
фестиваль / Наталка Позняк // Україна молода. – 2018. – 12 верес. (№ 99). – 
С. 12 : фото. 
Проведення патріотичного фестивалю "Голосіївська Криївка". 

Прокопенко, М. "Виклик імперії" : наша альтернатива чемпіонату в Росії - як за 
Сенцова та інших "бранців Кремля" вболівали на київському стадіоні / 
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 4 лип. (№ 115). – С. 6 : фото.   
Сотні людей прийшли на київський стадіон "Олімпійський", щоб запалити в 
одному з секторів напис "Олег, Україна з тобою" та підтримати ще 71-го "в'язня 
Кремля". 

Прокопенко, М. Мистецтво захоплює! : як художники та активісти відстоюють 
творчий простір у центрі Києва / Марія Прокопенко // День. – 2018. –  
15 серп. (№ 145). – С. 6 : фото.   
Будинок по вулиці Рейтарські, 8-б, в якій розташовуються творчі майстерні та 
галереї, був незаконно проданий. Захисники мистецького простору прагнуть його 
повернути. 

Прокопенко, М. Пригости бабусю! : у Києві провели масштабний флешмоб, під 
час якого літнім людям оплачували покупки / Марія Прокопенко // День. – 
 2018. – 13-14 лип. (№ 122-123). –  С. 8-9 : фото.  
"Давайте допоможемо бабусям". Під таким гаслом у Києві пройшла акція, під 
час якої пенсіонерам в супермаркетах оплачували деякі покупки. 

Савчук, Х. "Диво, що ця жива природа існує" : як порятунок літописної річки 
Либідь об'єднує людей / Христина Савчук // День. – 2018. – 17 лип. (№ 124). –  
С. 6 : фото.   
Відбулося вже друге святкування Дня Либіді. Ініціатором події стала громадська 
організація "Водний рух Київщини". Мета заходу – привернути увагу містян до 
проблем збереження, захисту та відродження водних об'єктів Києва. 

Трапезнікова, Д. Урбаністика з турецьким акцентом : як чиновники, експерти та 
місцеві жителі разом робитимуть київську Русанівку комфортнішою /  
Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 7 серп. (№ 139). – С. 6 : фото.   
Чиновники, урбаністи, місцеві мешканці та підприємці об'єдналися у проекті 
"Безпечний трафік Русанівка" щоб зробити масив безпечним для пішоходів і 
велосипедистів. 
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Шевченко, В. Що сталося того "чорного четверга" – 20 лютого 2014 року? : у 
Києві представили проект віртуальної реальності Aftermath VR: Eromaidan / 
Владислава Шевченко // День. – 2018. – 14-15 верес. (№ 165-166). – С. 6-7 : фото.   
У документальному проекті Aftermath VR: Eromaidan за допомогою VR-окулярів 
глядачі зможуть повторити шлях протестувальників та дізнатися про 
розстріли 20 лютого через оповідь наратора, архівні кадри, 360 інтерв'ю з 
очевидцями та сканованими артефактами часів Євромайдану. 

Штундера, С. Пастор підземного Майдану, або Хто переслідує борців із 
наркоторгівлею? / Семен Штундера // Україна молода. – 2018. –  4 лип. (№ 71). –  
С. 8 : фото. 
Фотограф Ігор Шипіцин став "аксакалом  неформалів" та активним борцем з 
наркоторгівлею в центрі Києва, підняв столичну молодь, серед якої став 
беззаперечним авторитетом. 
 

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі 
Серов, И. Просили урожая и мира с тещей : перед 8 чудотворными 
православными святынями помолились почти четверть миллиона верующих со 
всей Украины, но, как и в прошлые годы, не обошлось без провокаторов /  
Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 30 июля (№ 133). –  С. 3 : фото. 
В столиці  пройшли заходи з відзначенння 1030-річчя хрещення Київської Русі. 

Степанчук, І. "Такої хресної ходи Україна ще не знала" : 1030-річчя хрещення 
Руси в Києві відсвяткували до 150 тисяч вірян / Інна Степанчук // 
Україна молода. – 2018. –  31 лип. (№ 81). – С. 3 : фото. 

 Християнство 
Капсамун, І. Настав час історичного рішення : "Українська православна церква 
готова до повної незалежності - і від Москви, і від Константинополя", – Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет : [інтерв'ю] / Іван Капсамун // День. – 
 2018. – 27-28 лип. (№ 132-133). – С. 4-5 : фото.  
Напередодні знаменної дати 1030 -річчя хрещення Київської України-Руси "День" 
зустрівся із Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України. 

Плахонін, А. Хрещення Русі: 1030-річчя зовнішнього політичного  контролю / 
Андрій Плахонін // День. –  2018. – 3-4 серп. (№ 137-138). – С. 26.  
Духовне, політичне та культурологічне значення християнства для українських 
земель. 

Фінішна пряма повернення до материнського лона : від 1030 річниці 
хрещення Русі-України має розпочатися новий етап в історії довгоочікуваної 
Помісної православної церкви // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
31 лип.  (№ 141). – С. 2 : фото. 
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Персоналії 
Довгайчук, Ю. Таємниці митрополита Сильвестра Косіва : у Національному 
заповіднику "Софія Київська" представили речі з поховання сподвижника 
Богдана Хмельницького / Юлія Довгайчук // День. – 2018. – 17 лип. (№ 124). –  
С. 4 : фото.   

Культові споруди 
Кондратюк, А. Барокові розписи Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської 
лаври / Аліна Кондратюк // Пам'ятки України : історія та культура. – 2018. – 
№ 1/2. – С. 2-12 : фото. 
Відома дослідниця спадщини Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника Аліна Кондратюк розповідає про унікальні розписи 
Троїцької надбрамної церкви. 

Павленко, С. Гетьман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія 
Києво-Печерської лаври ХVII ст. / Сергій Павленко // Пам'ятки України : історія 
та культура. – 2018. – № 1/2. – С. 14-40 : фото.  
Відомий дослідник мазепинської доби український історик і журналіст 
Сергій Павленко розповідає про знайдені прижиттєві раніше невідомі портрети 
славетного гетьмана на іконах та стінописі Троїцької надбрамної церкви Києво-
Печерської лаври. 

Культові споруди. Історичні аспекти 
Белоусова, А. Лавра – Афон – Иерусалим / Анастасия Белоусова // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 27-29 июля (№ 132). – С. 20 : фото. 
Стаття розповідає про відзначення 30-річчя відродження чернецтва в Києво-
Печерській лаврі. 

Белоусова, А. 30 лет возрождения Киево-Печерской лавры : сон с каштанами, 100 
писем правительству и 50 аистов Успенского / Анастасия Белоусова //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  20-22 июля (№ 127). – С. 20-21 : фото. 
23 липня виповнюється 30 років відродження чернечого життя в обителі. 
"Сегодня" приводить спогади найяскравіших цитат про відродження 
Києво-Печерської лаври. 

Белоусова, А. Чудеса в самом центре Киева : отражение на стекле, 200 роз иконе 
и спасение от бандитов / Анастасия Белоусова // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 6-8 июля (№ 117). – С. 20-21 : фото. 
Стаття розповдає  про Введенський православний чоловічий монастир. 
 

Культові споруди. Реставраційні роботи 
Гинжул, И. Восстановят фрески и мозаики ХІ века : древние росписи в 
Софийском соборе отреставрируют до конца года / Ирина Гинжул //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 24 июля (№ 129). – С. 14 : фото. 
У столиці активно реставрують древні святині. 
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ОСВІТА КИЄВА 
 

Організація освіти. Історичні аспекти 
Кальницкий, М. "На фуражке полагалось сидеть, носить ее в кармане и сбивать 
ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который 
был гордостью настоящего гимназиста" : позволить своим детям среднее 
гимназическое образование могли только обеспеченные семьи. Обучение было 
платным, к тому же приходилось покупать три комплекта униформы и кожаный 
ранец / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. – 2018. – 
30 авг.-5 сент. (№ 34). – С. 29 : фото. 
Для багатьох жителів старого Києва навчання дітей в гімназіях було пов'язане з 
відчутними витратами. 

Організація освіти і виховання 
Мамчур, Н. Индивидуальные парты и "оживающие" полы : в школах готовятся к 
учебному году и сетуют на незарегистрированных / Наталья Мамчур / 
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. –  1 авг. (№ 135). – С. 14 : фото. 
"Сегодня" дізналася, що нового в школах отримають малюки першого вересня за 
новим стандартом. 

Прокопенко, М. Думай, як підприємець! : як у UF Incubator вчать підлітків 
робити інноваційні ідеї реальними / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 
21-22 верес. (№ 170-171). – С. 18 : фото.  
Десять команд старшокласників-інноваторів протягом тижня працювали над 
певними винаходами, а потім представляли їх експертам. 

Початкові та середні школи 
Мамчур, Н. Классные буквы со смыслом : "Сегодня" побывала в киевской школе 
с необычным наименованием классов / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  20 сент. (№ 170). – С. 9 : фото. 
 "Сегодня" побувала у школі №309 Дарницького району. 

 

Будинки дитячої творчості 
Желтов А. Дізнавайся! Обирай! Навчайся! / Андрій Желтов, Оксана Гаврилюк // 
Вечірній Київ. – 2018. – 20 верес. (№ 38). – С. 14 : фото.   
Київський Палац дітей та юнацтва пропонує понад півтисячі різноманітних 
гуртків, спецкурсів, з яких юні кияни зможуть обрати найцікавіші і протягом 
року навчатися в них безкоштовно. 

 

Вищі учбові заклади. Історичні аспекти 
120 лет назад КПИ принял первых студентов : 1 сентября 1898 / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 30 авг. (№ 155). – 
 С. 28 : фото. 
Національний технічний університет України "Київський національний 
інститут імені Ігоря Сікорського". 
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КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 
ЖИТТЯ  МІСТА  КИЄВА 

Загальні питання 

Довгайчук, Ю. В Україні вийде повне факсимільне видання Реймського 
Євангелія : Національний заповідник "Софія Київська" поповниться унікальною 
пам'яткою / Юлія Довгайчук // День. – 2018. – 13 верес. (№ 164). – С. 4 : фото.  
Втілювати проект у життя буде видавництво "Горобець". У світ вийде близько 
тисячі примірників, а видавці планують відтворити навіть хімічний склад 
паперу. 

Мамчур, Н. Левко, яхты  и флаг : можно сходить на выставку цветов и увидеть 
личные вещи диссидента / Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 21 авг. (№ 149). – С. 14 : фото. 
У п'ятницю, в День Незалежності, в Києві, крім військового параду пройдуть 
яскраві фестивалі та незвичайні акції. 

Рябчій, І. Донька Анни Київської повернулася до діда / Іван Рябчій // 
Дзеркало тижня. – 2018. – 14-20 лип. (№ 27). – С. 16 : фото. 
У столиці завершився "Annе de Kyiv Fest"-2018, кульмінацією якого став  
арт-проект про Едігну, доньку Анни Київської та онуку Ярослава Мудрого. 

Трапезнікова, Д. "Арсенал Ідей" – для дітей : в мінливому дорослому світі /  
Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 28-29 верес. (№ 175-176). – С. 14-15 : фото.   
Уже в четверте "Мистецький Арсенал" запрошує гостей різного віку на 
фестиваль експериментів та інновацій. 26 музеїв з усієї України привезли на 
"Арсенал Ідей" розроблені ними ігри та освітні активності. 

Чечель, Л. Як намальований гобелен : на всю Україну залишилося лише чотири 
майстри з самчиківського розпису / Людмила Чечель // Україна молода. – 2018. – 
15 серп. (№ 88). – С. 12 : фото. 
У столиці стартував арт-проект "Мистецтво в кожен дім". 

Преса 
Дубовик-Рохова, А. Не відбирайте у киян газет! : єдина централізована мережа 
розповсюдження друкованої преси в столиці судитиметься з Департаментом 
містобудування й архітектури та Департаментом благоустрою /  
Алла Дубовик-Рохова, Яна Хром'як // День. –  2018. – 20-21 лип.  (№ 127-128). –  
С. 18 : фото.   
У Києві масово закриваються кіоски "Союздруку". 

Марущак, А. В столице начали истреблять прессу : власти принялись сносить 
киоски по продаже газет и журналов / Александр Марущак //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 11 июля (№ 120). – С. 13 : фото. 
Столична влада почала демонтаж кіосків з продажу газет і журналів в Києві. 
 



25 
 

Марущак, А. "Сами идите за газетами!" : издатели и НСЖУ просят поддержать 
прессу и усмирить "Укрпочту" / Александр Марущак //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26 сент. (№ 174). – С. 14 : фото. 
В Національній спілці журналістів України презентували газету-звернення до 
уряду країни із закликом вплинути на монополіста "Укрпошту", яка фактично 
одягла зашморг на редакції українських газет. 

Марущак, А. Читатели: от студентов до врачей : кто сегодня покупает газеты, и 
что думают читатели о решении властей убрать киоски с прессой /  
Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6 сент. (№ 160). –  
С. 8 : фото. 
"Сегодня" склала портрет читаючого городянина, поговоривши з людьми біля 
кіосків. 

Степанчук, І. Пане мере, де купуватимемо пресу? : у Києві незаконно 
демонтують кіоски "Союздруку" / Іван Степанчук // Україна молода. – 2018. – 
18 лип. (№ 77). – С. 4 : фото. 

Книговидання. Історичні аспекти 
Кальницкий, М. Николай Закревский потратил лучшие 35 лет жизни на описание 
истории Киева, которое не принесло ему ни копейки : ровно 150 лет назад вышло 
в свет первое полное сочинение историка-любителя, ставшее настольной книгой 
образованных киевлян / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. – 2018. – 
27 сент.-3 окт. (№ 38). – С. 29 : фото. 

Книговидання 
Коцарев, О. Спроба портрета Віктора Некрасова, або "Ключ" до високої 
російськомовної культури України / Олег Коцарев // День. – 2018. – 
31 серп. -1 верес. (№ 155-156). – С. 31 : фото.   
Юрій Віленський видав документальну працю "Віктор Некрасов. Портрет 
життя". 

Лавра. 4 сезона : осенью выходит уникальный фотоальбом о Киево-Печерской 
лавре. На его создание ушло 2 года, а на печать – 24 тонны бумаги. "Сегодня" 
расскажет, с чего все начиналось / подготовила Анастасия Белоусова //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 3-5 авг. (№ 137). – С. 20-21 : фото. 

 
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 

Загальні питання 
 

Лось, Е. Досуг в любом возрасте : бесплатные театр, спорт, новые друзья и 
профессия / Елена Лось // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 авг. (№ 135). – 
С. 11 : фото. 
"Сегодня" дізналася, як і де пенсіонерам можна безкоштовно відпочити, 
зайнятися спортом, навчитися чогось і знайти нових друзів. 
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Клуби за інтересами 
Прокопенко, М. Відчуття життя : як люди з проблемами зору завдяки 
скандинавській ходьбі вчать зрячих помічати красиве життя /  
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 27-28 лип. (№ 132-133). – С. 8-9 : фото.   
В статті розповідається про учасників клубу скандинавської ходьби для незрячих 
і слабозрячих, що збираються в Гідропарку кожної неділі. 
 

Екскурсійна робота. Прогулянки містом 
Город котиков : на Вознесенском спуске ищем стаю котов на заборе, у Золотых 
ворот проведываем Пантелеймона, на Пейзажке фотографируемся с 
сороконожкой, а возле налоговой ищем героя сказки / подготовила 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. –  2018. –  17-19 авг. (№ 147). –  
С. 11 : фото. 
 
Граффити во двориках : на улице Грушевского вспоминаем Виктора Цоя, на 
Михайловской - Сергея Нигояна, возле Майдана ищем маленькую девочку с 
собачкой и просим защиты у Берегини / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 3-5 авг. (№ 137). – С. 11 : фото. 
 
Криса, О. Штрихи величної історії : під час екскурсії "літньошколярок" "Дня" до 
Музею гетьманства минуле... ожило / Ольга Криса // День. – 2018. –  
10 лип. (№ 119). –  С. 6-7 : фото.  
Стаття розповідає про екскурсію до Музею гетьманства, яку організувала 
газета "День" для літньої школи журналістики. 
 
Марущак, А. Как мы столицу изучали : совместно с "Укрбуд" мы провели 
увлекательные прогулки по центру Киева для 150 человек и посмотрели на город 
с высоты вертолетной площадки, забравшись на крышу нового ЖК /  
Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 17 сент. (№ 167). – 
С. 17 : фото. 
Корпорація "Укрбуд" спільно з газетою "Сегодня" провела в ці вихідні серію 
екскурсій по Києву. 
 
Место веры и права : вспоминаем историю первого киевского памятника, ищем 
барельефы святых на набережной, рассматриваем необычное яблоко и считаем 
ступени на обновленной лестнице / подготовила Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 21-23 сент. (№ 171). – С. 11 : фото. 
 
Оболонь в ритме танца : на Героев Днепра ищем пингвинов из мультика 
"Мадагаскар", на Зои Гайдай - девочку со скрипкой, а на Героев Сталинграда –  
танцующую пару и дом с гигантской шторой / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 13-15 июля (№ 122). – С. 11 : фото. 
  
От гетмана до жирафов : на Саксаганского изучаем историю дома с китом, 
читаем гороскоп от динозавра, узнаем, почему конь ускакал от гетмана 
Хмельницкого, а во дворике на Владимирской ищем радугу / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20-22 июля (№ 127). – 
С. 11 : фото. 
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От Гончара до Франко : в центре столицы ищем печатную машинку журналиста, 
узнаем о месте, где умер Столыпин, рассматриваем страшных грызунов, 
велосипедиста из Канады и синицу с лампочкой / подготовила 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6-8 июля (№ 117). –  
С. 11 : фото. 
 
По коням! : ищем по Киеву всадников на лошадях: гетманов на Софийской и 
Контрактовой площадях, комиссара на бульваре Шевченко, князя на Пейзажке и 
богатыря на острове Муромец / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 31 авг.-2 сент. (№ 156). – С. 11 : фото.  
 
По следам покровителя : ищем в городе Архангела Михаила: на Харьковском 
массиве - самый большой, в музее на ул. Богдана Хмельницкого – древний, а на 
Большой Васильковской - воинственный / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 28-30 сент. (№ 176). – С. 11 : фото. 
 
Подол с коалой и оленем : на старинных улочках ищем рисунки, которые учат 
беречь природу, узнаем, кто нарисовал мишку с растением, бразильского казака 
и читающих детей возле старинных солнечных часов / подготовила 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 27-29 июля (№ 132). –  
С. 11 : фото. 
 
Привлекаем богатство : денежные места столицы: на Прорезной проверяем 
кошелек у великого слепого, в Крещатом парке узнаем секреты большой лягушки 
и любуемся фасадом здания Нацбанка/ подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14-16 сент. (№ 166). –  
С. 11 : фото. 
 
Разноцветная Шулявка : на территории КПИ ищем мурал с изображением 
легендарного Сергея Королева и Сковороду в очках, на Гарматной изучаем 
сновиденья, а возле НАУ любуемся парнем, смотрящим в небо / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 10-12 авг. (№ 142). – 
 С. 11 : фото. 
 
Трапезнікова, Д. Підземний скарб : на екскурсії розкопками під Поштовою 
площею ми дізналися, як може виглядати майбутній музей /  
Дар'я  Трапезнікова // День. – 2018. – 27-28 лип. (№ 132-133). –  С. 16 : фото.   
Двічі на день мистецтвознавець Ольга Рутковська проводить для всіх охочих 
екскурсії розкопками. 

 

Сади і парки відпочинку 
Пацера, М. "Партизанська слава" в облозі проблем / Микола Пацера // 
Вечірній Київ. – 2018. – 16 серп. (№ 33). – С. 5 : фото.      
В парку "Партизанська слава" повним ходом йде капітальний ремонт. 
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Пирогова, М. Люди хотят мира, хороших дорог и возвращения Крыма : в 
инсталляции Парка коррупции украинцы помечтали о победе над взятками и 
браконьерами / Мария Пирогова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
10 июля (№ 119). – С. 5 : фото. 
У Києві в Ботанічному саду імені Гришка відкрився "Парк корупції".  
"Парк корупції" –  це інтерактивний проект Антикорупційної ініціативи ЄС в 
Україні. 

Бібліотеки 
Кириченко, Л. Страницы на вес золота : сокровища библиотек. От рукописных 
книг до прижизненных изданий писателей / Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18 июля (№ 125). – С. 8-9 : фото. 
 Газета "Сегодня" розповідає про книжкові скарби столичних бібліотек 
(Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Наукової бібліотеки імені  
М. Максимовича). А саме, про стародруки, рідкісні та раритетні книги, що 
зберігаються у їх фондах та оцифровану колекцію рідкісних і раритетних книг 
про Київ, що розміщена на сайті Публічної бібліотеки імені Лесі Українки.  
 
Константинова, К. Чим Плужник завинив? : [інтерв'ю] /  
Катерина Константинова // Дзеркало тижня. –  2018. – 18-22 серп. (№ 30). – 
 С. 14 : фото.   
Центральна районна бібліотека ім. Є. Плужника бореться за читальний зал, 
який хочуть використати "на інші потреби". Як уникнути знищення українських 
бібліотек у теперішній період "захоплення територій"? 
 
Марущак, А. Библиотека во дворце Терещенко : восточные вазы, несгораемый 
сейф, в котором поместятся несколько человек и зеркало / Александр Марущак // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14-16 сент. (№ 166). – С. 12-13 : фото. 
Газета "Сегодня" продовжує знайомити читачів з будівлями, в всередину яких 
складно потрапити через їх режимний статус – особняк по вулиці 
Льва Толстого, 7, Національна наукова медична бібліотека України. 

 

Музеї 
Горішнянська, О. Край багатий, але проклятий : чужинці про Україну XVII-XIX 
століть / Олена Горішнянська // Дзеркало тижня. – 2018. –  8-14 верес. (№ 33).  –
С. 15 : фото. 
В Національному музеї історії України відкрилась виставка, де будуть 
демонструвати унікальні гравюри із зображеннями українських краєвидів, а 
також перші фотографії Києва, зроблені англійцем Джоном Борном у 1853 р. 
 
Петренко, О. Призабуте слово самвидаву / Олег Петренко // Вечірній Київ. – 
2018. – 23 серп. (№ 34). – С. 11 : фото.    
Спогади Михайла Трущенкова про фонди Музею-архіву самвидаву видавництва 
"Смолоскип". 
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Прокопенко, М. Нова історія "дому Ханенків" : як Катерина Чуєва створюватиме 
в музеї вільний простір для критичного мислення : [інтерв'ю] / 
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 7-8 верес. (№ 160-161). – С. 14-15 : іл. 
Нова місія Музею Ханенків, коли можна буде побачити фонди закладу,  як він 
ставатиме доступним для всіх, розповіла Катерина Чуєва – заступник 
генерального директора. 

Музеї. Створення 
Мамчур, Н. Финал: каким будет музей Майдана : музей в память о погибших и 
революции построят по проекту немцев / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2 июля (№ 113). – С. 8 : фото. 
У Києві вибрали кращий проект майбутнього Музею Революції Гідності, який 
розміститься в самому серці Києва на Алеї Героїв Небесної сотні. 
 
Трапезнікова, Д. Храм свободи : як виглядатиме майбутній Музей Революції 
Гідності та простір навколо нього / Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. –  
25 лип. (№ 130). – С. 10-11 : фото.   
Обрано переможців конкурсу проектів. 
 
Хром'як, Я., Піць І. Від трипільської етніки до рицарських гербів : як київські 
музеї заробляють на сувенірній продукції? / Яна Хром'як, Ірина Піць // День. –  
2018. – 19 лип. (№ 126). – С. 9 : фото.   
Сувенірна індустрія може стати вагомою підтримкою бюджетів музеїв. 

 

Виставки  
Катаєва, М. Не більше двадцяти слів... : в столиці демонструють поштові 
листівки сторічної давнини / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –  
12 лип. (№ 28). – С. 14 : фото.   
З чим вітали один одного мешканці міста та як виглядав тодішній Київ можна 
роздивитися на виставці "Київські мотиви. Адреси і адресати" у Центральному 
театральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва. 
 
Трапезнікова, Д. Райський затишок : у Софії Київській відкрилася виставка про 
монастирські сади / Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 
13 -14 лип.   (№ 122-123). – С. 32 : фото, іл.   
Її експонати - від гравюр і раритетних книг до гербаріїв та аптекарського  
посуду – демонструють, що такі насадження мали не тільки естетичне і 
практичне, а й релігійно-філософське значення. 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 

 

Кириченко, Д. Ora et labora : [поезія] / Дмитро Кириченко // Київ. – 2018. –  
№ 7/8. – С. 168-173 : фото. 
 Дебютує у "Києві" учень 11 кл. київської гімназії "Ерудит". Переможець  
олімпіади МАН (секція «Літературна творчість», 2018 р.), підготував до друку 
"Збірку поезій "Ora et Labora". 
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Київ у літературних творах 
Олександр Вертинський: "Києве, батьківщино ніжна!" [Вірші] /  
пер. з рос. О. Балабко // Пам'ятки України : історія та культура. – 2018. – № 3/4. –  
С. 40-41 : іл., портр. 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
Загальні питання 

Катаєва, М. Мистецтво незалежних : напередодні свята "Вечірка" розпитала 
експертів про особливості творчості знакових постатей часів незалежної України 
у сфері літератури та мистецтва / Марія Катаєва // Вечірній Київ. –  2018. – 
23 серп. (№ 34). – С. 14 : фото. 
Доба незалежності суттєво змінила творчу атмосферу країни, з’явилися нові 
імена, напрями, тенденції. Стали відомими багато нових художників, 
літераторів, музикантів. 

Архітектура 
Гинжул, И. Киев в стиле сталинского ампира : фонтан перед зданием мэрии и 
статуя Ленина в проезде / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
12 сент. (№ 164). – С. 8-9 : фото. 
Газета "Сегодня" знайомить киян та гостей міста з різноманітністю 
архітектурних стилів, якими багата столиця. 
 

Гинжул, И. Киев классический : монументальность Октябрьского дворца и 
простота Могилянки / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
2 июля (№ 113). – С. 22-23 : фото. 
Газета "Сегодня" продувжує спецпроект, в якому знайомить киян та гостей 
міста з різноманітністю архітектурних стилей, якими багата столиця. 
 

Гинжул, И. Киев модерновый : в особняке "плачущей вдовы" делали массажи, а 
Дом с химерами не терпит новых жильцов / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 8 авг. (№ 140). – С. 8-9 : фото. 
Газета "Сегодня" знайомить киян та гостей міста з різноманітністю 
архітектурних стилів міста. 

Скульптура. Персоналії 
Пацера, М.  Як створювався монумент для Майдану Незалежності /  
Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 23 серп. (№ 34). – С. 18 : фото.     
На передодні свята "Вечірка" поцікавилася у автора монумента  
Оранта-Україна та пам’ятника засновникам Києва –  Анатолія Куща, як він 
створює свої шедеври. 

Живопис. Персоналії 
Осипчук, И. "Мистическое совпадение": художник Котарбинский изобразил во 
Владимирском соборе лик Христа таким, каким он проявился на Туринской 
плащанице, хотя ни разу не видел эту святыню" : польский родственник 
знаменитого живописца решил передать семейный архив в Украину / 
Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2018. – 5-11 июля (№ 26). – С. 9 : фото. 
В статті розповідається про польського і українського київського художника 
початку ХХ ст. 
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Музика  
Біла, А. "Золоті ворота" – новий формат : студенти "Міжнародної літньої  
музичної академії" влаштували концерт  у... музеї / Андріана Біла // День. – 2018. 
– 10 лип. (№ 119). – С. 7 : фото.    
Щороку влітку Київ (у межах проекту "Міжнародна літня музична академія") 
приймає всіх охочих удосконалити свою професійну майстерність та 
представити свій талант перед поціновувачами високого мистецтва. 
 
Поліщук, Т. Браво "академіки" : хочеш підвищити майстерність – приїжджай до 
Києва / Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 17 лип. (№ 124). – С. 7 : фото. 
"Міжнародна літня музична академія" відзначила своє 18-річчя. 

Втрата 
Тримбач, С. Останні оплески співаку... : Київ прощався з 
 Романом Майбородою / Сергій Тримбач // День. – 2018. –  
7-8 верес. (№ 160-161). – С. 30 : фото.   

Хорове мистецтво 
75 лет назад спелся хор Веревки : 11 сентября 1943 / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6 сент. (№ 160). – 
С. 30 : фото. 

Київський дитячий  хор "Щедрик" 
Антоненко, А. Bravissimi, "Щедрик"! : діти-хористи з Києва отримали Гран-прі у 
Флоренції / Аліса Антоненко // День. – 2018. – 26 лип. (№ 131). –  С. 7 : фото, іл.  
Знаний київський дитячий  хор "Щедрик" тріумфально виступив в Італії і здобув 
головний приз Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрових і хорових 
колективів у Флоренції. 
 
Катаєва, М. "Щедрик" підкорив Флоренцію : київський дитячий хор здобув 
головний приз Міжнародного фестивалю / Марія Катаєва // Вечірній Київ. –  
2018. – 2 серп. (№ 31). – С. 14 : фото.   
Авторитетне журі визнало "Щедрик" найкращим хором з-поміж 11 
груп-учасниць Міжнародного фестивалю-конкурсу оркестрових і хорових 
колективів, що проходив у Флоренції. 

Опера. Персоналії 
Тарасенко, Л.  "Хто ж не мріє злетіти на Олімп! Але не ціною втрати голосу" : 
оперний бас Євгена Орлова нині знають по всьому світу, а починав свій шлях у 
Києві / Лариса Тарасенко // День. – 2018. – 8 серп. (№ 140). – С. 6 : фото.  
Наразі співак є солістом Берлінської Дойче опера. Але ж з Києвом підтримує 
тісні зв'язки. 

Хореографія 
Чепалов, О. "Не чекай, коли доля постукає в двері..." : цього року лауреатом 
Премії ім. А. Шекери в галузі хореографічного мистецтва став Сергій Кон : 
[інтерв'ю] / Олександр Чепалов // День. – 2018. – 13-14 лип. (№ 122-123). –  
С. 30 : фото.   
В статті розповідається про балетмейстера-хореографа, соліста трупи "КИЇВ 
МОДЕРН-БАЛЕТ" - Сергія Кона. 
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Київ вшановує Сержа Лифаря 
Асєєва, Н. Серж  Лифар – майстер і людина / Наталія Асєєва //  
Пам'ятки України : історія та культура. – 2018. – № 3/4. – С. 60-63 : фото. 
Стаття присвячена всесвітньо відомому балетмейстеру і хореографу. 
 
Балабко, О. "Київ, вул. Ірининська, Лифарям...". Епістолярна повість / 
Олександр Балабко // Пам'ятки України : історія та культура. – 2018. – № 3/4. –  
С. 52-59 : фото, іл. 
У статті розповідається про те, як жила родина відомого танцівника Сержа 
Лифаря в Києві в 30-х роках минулого століття. 
 
Бутук, А. Балет лишився понад усе : Київ вшановує Сержа Лифаря / 
Альбіна Бутук // Україна молода. – 2018. – 1 серп. (№ 82). – С. 12 : фото. 
Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря підготувала і 
показала в Національній опері України прем’єру одноактного балету 
"Лифар-сюїта". 

Театр. Історичні аспекти 
Маслаков, А. Театральный оттенок революции / Артем Маслаков // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 5 сент. (№ 128). – С. 10 : фото. 
У 1918 році в Києві відкрився Державний український народний театр під 
керівництвом Панаса Саксаганського. 

Персоналії. Спогади 
Поліщук, Т. Життя у стилі джаз... : або Шість років без Богдана Ступки / 
Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 20-21 лип. (№ 127-128). – С. 18-23 : фото. 
Понад півстоліття його ім'я було знаковим для української національної 
культури. Яким запам'ятався Ступка згадують колеги і друзі. 

 
До 80-річчя Леся Танюка 

Корнієнко, Н. Його світ вимірювався вічністю / Неллі Корнієнко //  
Дзеркало тижня. – 2018. – 7 лип. (№ 26). –  С. 11 : фото. 
8 липня виповнилось би 80 років від дня народження Леся Танюка. Стаття 
публікує спогади дружини і друзів про нього. 
 
Корнієнко, Н. "Лицар – шістдесятник" : 8 липня Лесю Танюку виповнилося би 
80! / Неллі Корнієнко // День. – 2018. –  4 лип. (№ 115). – С. 10-11 : фото.   
У переддень ювілею про митця, політичного і громадського діяча згадують його 
рідні, друзі та колеги. 

До 120-річчя від дня народження Наталії Ужвій 
Поліщук, Т. Заручниця часу... / Тетяна Поліщук // День. –  2018. – 
14-15 верес. (№ 165-166). – С. 22-23 : фото.  
Про Наталію Ужвій, якій виповнилось би 120 років, згадують її колеги франківці, 
театрознавці й шанувальники творчості легендарної актриси. 
 
Родилась наша легендарная актриса Наталья Ужвий : 8 сентября 1898 / 
подготовила Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
6 сент. (№ 160). – С. 30 : фото. 
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Трагедія української радянської актриси : 120 років з дня народження  
Наталії Ужвій / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. –  
1 верес. (№ 163). – С. 5 : фото. 

Театр 
Самченко, В. Привіт, Лесь : у виставі-концерті про 100-ліття театру Курбаса 
історію розповідають Ірма Вітовська, Андрій Білоус і Станіслав Боклан / 
Валентина Самченко // Україна молода. – 2018. – 11 верес. (№ 98). – С. 12 : фото. 
Відкриття 40-го театрального сезону у Київському академічному Молодому 
театрі. 

Театр. Персоналії 
Євтушок, М. "Мені запропонували бути міністром оборони" : видатна українська 
артистка Ада Роговцева  про війну і про життєві пріоритети / Марина Євтушок // 
Україна молода. – 2018. –  17 лип. (№ 76). – С. 6 : фото. 
Видатна артистка театру та кіно розповідає про роботу й сім'ю у своєму 
житті. 

Кіномистецтво 
Євромайдан, 20 лютого. Наслідки... : у Нью-Йорку українці представили 
VR-проект про один із найстрашніших днів Революції гідності // День. – 2018. – 
31 лип. (№ 134). – С. 5 : фото.    
Проект Aftermath VR: Evromaidan (Наслідки). VR: Євромайдан") створила 
компанія New Cave Media. Це  інтерактивний документальний фільм про події 
Революції Гідності у Києві 
 
Катаєва, М. "Брама": новий міф Чорнобиля : в прокат вийшла містична драма про 
життя в зоні відчуження / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –  
2 серп. (№ 31). – С. 22 : фото.   
Стаття розповідає про нову українсько-американську стрічку "Брама". 

 

 Персоналії. Історичні аспепкти 
Тримбач, С. Космічна вертикаль : 16 липня виповнюється 125 років від дня 
народження Данила Демуцького / Сергій Тримбач // День. – 2018. –  
12 лип. (№ 121). – С. 7 : фото.  
Стаття присвячена генію візуалізації – кінооператору і фотографу 
Данилу Демуцькому. 

Втрата 
Вергеліс, О. Світла особистість / Олег Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2018. –  
11-17 серп. (№ 29). –  С. 16 : фото. 
Пішов з життя український режисер і актор Ігор Славинський. 
 
Гончарук, О. Игорь Славинский перед смертью работал над спектаклем об 
украинской политической элите : украинский театр потерял замечательного 
режиссера и актера / Оксана Гончарук // КП в Украине: киевский выпуск. – 
2018. –  8 авг. (№ 113). –  С. 14 : фото. 
Пішов з життя відомий український режисер, артист театру і кіно, народний 
артист України Ігор Славинський. 
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Не стало Ігоря Славинського // День. – 2018. –  8 серп. (№ 140). –  С. 2 : фото. 
Пішов з життя народний артист України Ігор Славинський. На його рахунку 
близько 50 ролей у серіалах і фільмах, 4 премії "Київська пектораль", премія  
ім. Амвросія Бучми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ЗМІСТ 
МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
Соціально-економічний розвиток міста…………………………………………….3 
Населення……………………………………………………………………………..3 
ІСТОРІЯ МІСТА 
Загальні питання……………………………………………………………………...3 
Археологічні дослідження…………………………………………………………...3 
Історичне краєзнавство………………………………………………………………4 
Топоніміка…………………………………………………………………….............4 
Геральдика…………………………………………………………………….............4 
Пам’ятники і пам’ятні місця…………………………………………………………4 
Пам’ятник Іллі Муромцю…………………………………………………………….5 
Пам’ятні дати відзначення…………………………………………………………...5 
Архітектурні пам’ятки. Збереження…………………………………………. …….5 
Вулиці. Садиби. Будинки…………………………………………………………….5 
Перейменування вулиць……………………………………………………………...6 
Славетні земляки……………………………………………………………………...6 
Видатні діячі і Київ…………………………………………………………………...7 
Почесні громадяни……………………………………………………………………7 
Кияни. Захоплення……………………………………………………………………7 
Персоналії. Історичні аспекти………………………………………………………..7 
ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ 
Київ у ХVII ст. ………………………………………………………………………..8 
Київ у ХVIIІ ст. ...……………………………………………………………………..8 
Київ у ХIХ ст. .………………………………………………………………………..8 
Київ у ХХ ст. .……..…………………………………………………………………..8 
ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 
Загальні питання………………………………………………………………………8 
До 100-річчя проголошення Павла Скоропадського гетьманом  
України ………………………………………………………………………………..8 
Персоналії……………………………………………………………………………..9 
Київ у період Другої світової війни, 1939-1945 рр. ………………………………..9 
Роковини трагедії в Бабиному Яру…………………………………………………..9 
Київ у 1959-1991 роках……………………………………………………………...10 
Персоналії……………………………………………………………………………10 
КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ 
Загальні питання…………………………………………………………………….10 
Персоналії…………………………………………………………………................10 
До 90-річчя від дня народження Левка Лук’яненка………………………………11 
Втрата………………………………………………………………………………...11 
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА 
Охорона природи ……………………………………………………………………11 
Водні ресурси .………………………………………………………………………11 
Заказники. Заповідники. Парки ..…………………………………………………..11 



36 
 

Екологія Києва………………………………………………………………………12 
Зона відчуження сьогодні…………………………………………………………..12 
Рослинний світ Києва……………………………………………………………….12 
Охорона тварин……………………………………………………………………...12 
ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Київська міська рада . ………………………………………………………………12 
Київська міська державна адміністрація…………………………………………..13 
Київський міський голова…………………………………………………………..13 
Соціальний захист…………………………………………………………………...13 
Соціальна політика…………………………………………………………………..14 
Благодійність, меценацтво, спонсорство…………………………………………..14 
Кияни, учасники антитерористичної операції ....…………………………………14 
Охорона громадського порядку ……………………………………………………14 
Суди…………………………………………………………………………………..15 
Органи юстиції………………………………………………………………………15 
ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМЛЕКС МІСТА….……………………….15 
Інноваційна діяльність………………………………………………………………15 
Підприємництво……………………………………………………………………..15 
Енергетичний комлекс ……………………………………………………………...15 
Окремі галузі промисловості ……………………………………………………....16 
ДП "Антонов". ………………………………………………………………………16 
Міський транспорт…………………………………………………………………..16 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО………………………………....17 
Благоустрій…………………………………………………………………………..17 
Ринки. Історичні аспекти……………………………………………………………18 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Організація охорони здоров’я………………………………………………………18 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
Спортивні споруди…………………………………………………………………..18 
Персоналії спортсменів……………………………………………………………..18 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
Політичні і громадські рухи та акції ………………………………………………19 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
Відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі ………………………………..21 
Християнство………………………………………………………………………...21 
Персоналії……………………………………………………………………………22 
Культові споруди …………………………………………………………………...22 
Культові споруди. Історичні аспекти ……………………………………………...22 
Культові споруди. Реставраційні роботи ………………………………………….22 
ОСВІТА КИЄВА  
Організація освіти. Історичні аспекти ……………………………………………..23 
Організація освіти і виховання……………………………………………………..23 
Початкові та середні школи………………………………………………………...23 
Будинки дитячої творчості………………………………………………………….23 



37 
 

Вищі учбові заклади. Історичні аспекти …………………………………………..23 
КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА 
Загальні питання…………………………………………………………………….24 
Преса…………………………………………………………………………………24 
Книговидання. Історичні аспекти………………………………………………….25 
Книговидання ………………………………………………………………………25 
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
Загальні питання…………………………………………………………………….25 
Клуби за інтересами ………………………………………………………………..26 
Екскурсійна робота. Прогулянки містом………………………………………….26 
Сади і парки відпочинку……………………………………………………………27 
Бібліотеки……………………………………………………………………………28 
Музеї…………………………………………………………………………………28 
Музеї. Створення……………………………………………………………………29 
Виставки……………………………………………………………………………...29 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА…………………………………………………...29 
Київ у літературних творах ………………………………………………………...30 
МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
Загальні питання ………………………………………………………………….....30 
Архітектура…………………………………………………………………………..30 
Скульптура. Персоналії …………………………………………………………….30 
Живопис. Персоналії ……………………………………………………………….30 
Музика……………………………………………………………………………….31 
Втрата………………………………………………………………………………...31 
Хорове мистецтво………………………………………………………………….. 31 
Київський дитячий хор "Щедрик" ..……………………………………………….31 
Опера. Персоналії …………………………………………………………………..31 
Хореографія …………………………………………………………………………31 
Київ вшановує Сержа Лифаря……………………………………………………...32 
Театр. Історичні аспекти……………………………………………………………32 
Персоналії. Спогади…………………………………………………………………32 
До 80-річчя Леся Танюка …………………………………………………………...32 
До 120-річчя від дня народження Наталії Ужвій …………………………………32 
Театр …………………………………………………………………………………33 
Театр. Персоналії……………………………………………………………………33 
Кіномистецтво ………………………………………………………………………33 
Персоналії. Історичні аспекти ……………………………………………………...33 
Втрата ………………………………………………………………………………..33 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
	(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
	ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
	м. КИЄВА
	Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії
	К  И  Ї  В
	на сторінках преси
	Інформаційний бюлетень № 3
	КИЇВ, 2018
	Укладач: Н.І. Рижкова, головний бібліограф
	Відповідальні за випуск : Н.Б. Грищенко, завідувач відділу
	О.М. Трубайчук, учений секретар
	На обкладинці використано зображення
	картини К. Кудрявцевої “Осінь. Київ”
	Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії
	м. Київ вул. В. Винниченка, 16
	Соціально-економічний розвиток міста
	ІСТОРІЯ МІСТА
	Загальні питання
	ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ
	Київ у ХVІІ ст.
	Київ у ХVІІІ ст.
	ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ
	Загальні питання
	КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
	Загальні питання
	ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА
	Екологія Києва
	ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ.
	ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
	Київська міська рада
	ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
	МІСТА
	Інноваційна діяльність
	Підприємництво
	Міський транспорт
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
	ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
	Організація охорони здоров’я
	РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА
	Культові споруди
	Культові споруди. Реставраційні роботи
	ОСВІТА КИЄВА
	Організація освіти. Історичні аспекти
	Організація освіти і виховання
	Вищі учбові заклади. Історичні аспекти
	КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ
	ЖИТТЯ  МІСТА  КИЄВА
	Загальні питання
	СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ
	Загальні питання
	Екскурсійна робота. Прогулянки містом
	Сади і парки відпочинку
	Бібліотеки
	Музеї
	Виставки
	ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА
	МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА
	Хореографія
	Театр
	Кіномистецтво
	Проект Aftermath VR: Evromaidan (Наслідки). VR: Євромайдан") створила компанія New Cave Media. Це  інтерактивний документальний фільм про події Революції Гідності у Києві
	Персоналії. Історичні аспепкти
	Соціально-економічний розвиток міста…………………………………………….3
	Населення……………………………………………………………………………..3
	ІСТОРІЯ МІСТА
	Загальні питання……………………………………………………………………...3
	Археологічні дослідження…………………………………………………………...3
	Історичне краєзнавство………………………………………………………………4
	Топоніміка…………………………………………………………………….............4
	Геральдика…………………………………………………………………….............4
	Пам’ятники і пам’ятні місця…………………………………………………………4
	Пам’ятник Іллі Муромцю…………………………………………………………….5
	Пам’ятні дати відзначення…………………………………………………………...5
	Архітектурні пам’ятки. Збереження…………………………………………. …….5
	Вулиці. Садиби. Будинки…………………………………………………………….5
	Перейменування вулиць……………………………………………………………...6
	Славетні земляки……………………………………………………………………...6
	Видатні діячі і Київ…………………………………………………………………...7
	Почесні громадяни……………………………………………………………………7
	Кияни. Захоплення……………………………………………………………………7
	Персоналії. Історичні аспекти………………………………………………………..7
	ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ
	Київ у ХVII ст. ………………………………………………………………………..8
	Київ у ХVIIІ ст. ...……………………………………………………………………..8
	Київ у ХIХ ст. .………………………………………………………………………..8
	Київ у ХХ ст. .……..…………………………………………………………………..8
	ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ
	Загальні питання………………………………………………………………………8
	До 100-річчя проголошення Павла Скоропадського гетьманом
	України ………………………………………………………………………………..8
	Персоналії……………………………………………………………………………..9
	Київ у період Другої світової війни, 1939-1945 рр. ………………………………..9
	Роковини трагедії в Бабиному Яру…………………………………………………..9
	Київ у 1959-1991 роках……………………………………………………………...10
	Персоналії……………………………………………………………………………10
	КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
	Загальні питання…………………………………………………………………….10
	Персоналії…………………………………………………………………................10
	До 90-річчя від дня народження Левка Лук’яненка………………………………11
	Втрата………………………………………………………………………………...11
	ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА
	Охорона природи ……………………………………………………………………11
	Водні ресурси .………………………………………………………………………11
	Заказники. Заповідники. Парки ..…………………………………………………..11
	Екологія Києва………………………………………………………………………12
	Зона відчуження сьогодні…………………………………………………………..12
	Рослинний світ Києва……………………………………………………………….12
	Охорона тварин……………………………………………………………………...12
	ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
	Київська міська рада . ………………………………………………………………12
	Київська міська державна адміністрація…………………………………………..13
	Київський міський голова…………………………………………………………..13
	Соціальний захист…………………………………………………………………...13
	Соціальна політика…………………………………………………………………..14
	Благодійність, меценацтво, спонсорство…………………………………………..14
	Кияни, учасники антитерористичної операції ....…………………………………14
	Охорона громадського порядку ……………………………………………………14
	Суди…………………………………………………………………………………..15
	Органи юстиції………………………………………………………………………15
	ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМЛЕКС МІСТА….……………………….15
	Інноваційна діяльність………………………………………………………………15
	Підприємництво……………………………………………………………………..15
	Енергетичний комлекс ……………………………………………………………...15
	Окремі галузі промисловості ……………………………………………………....16
	ДП "Антонов". ………………………………………………………………………16
	Міський транспорт…………………………………………………………………..16
	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО………………………………....17
	Благоустрій…………………………………………………………………………..17
	Ринки. Історичні аспекти……………………………………………………………18
	ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
	Організація охорони здоров’я………………………………………………………18
	ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
	Спортивні споруди…………………………………………………………………..18
	Персоналії спортсменів……………………………………………………………..18
	СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА
	Політичні і громадські рухи та акції ………………………………………………19
	РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА
	Відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі ………………………………..21
	Християнство………………………………………………………………………...21
	Персоналії……………………………………………………………………………22
	Культові споруди …………………………………………………………………...22
	Культові споруди. Історичні аспекти ……………………………………………...22
	Культові споруди. Реставраційні роботи ………………………………………….22
	ОСВІТА КИЄВА
	Організація освіти. Історичні аспекти ……………………………………………..23
	Організація освіти і виховання……………………………………………………..23
	Початкові та середні школи………………………………………………………...23
	Будинки дитячої творчості………………………………………………………….23
	Вищі учбові заклади. Історичні аспекти …………………………………………..23
	КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА
	Загальні питання…………………………………………………………………….24
	Преса…………………………………………………………………………………24
	Книговидання. Історичні аспекти………………………………………………….25
	Книговидання ………………………………………………………………………25
	СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ
	Загальні питання…………………………………………………………………….25
	Клуби за інтересами ………………………………………………………………..26
	Екскурсійна робота. Прогулянки містом………………………………………….26
	Сади і парки відпочинку……………………………………………………………27
	Бібліотеки……………………………………………………………………………28
	Музеї…………………………………………………………………………………28
	Музеї. Створення……………………………………………………………………29
	Виставки……………………………………………………………………………...29
	ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА…………………………………………………...29
	Київ у літературних творах ………………………………………………………...30
	МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА
	Загальні питання ………………………………………………………………….....30
	Архітектура…………………………………………………………………………..30
	Скульптура. Персоналії …………………………………………………………….30
	Живопис. Персоналії ……………………………………………………………….30
	Музика……………………………………………………………………………….31
	Втрата………………………………………………………………………………...31
	Хорове мистецтво………………………………………………………………….. 31
	Київський дитячий хор "Щедрик" ..……………………………………………….31
	Опера. Персоналії …………………………………………………………………..31
	Хореографія …………………………………………………………………………31
	Київ вшановує Сержа Лифаря……………………………………………………...32
	Театр. Історичні аспекти……………………………………………………………32
	Персоналії. Спогади…………………………………………………………………32
	До 80-річчя Леся Танюка …………………………………………………………...32
	До 120-річчя від дня народження Наталії Ужвій …………………………………32
	Театр …………………………………………………………………………………33
	Театр. Персоналії……………………………………………………………………33
	Кіномистецтво ………………………………………………………………………33
	Персоналії. Історичні аспекти ……………………………………………………...33
	Втрата ………………………………………………………………………………..33

