
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(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 № 2/3 
 

(березень-вересень 2020 року) 
 
 

 

 
 

 
 

КИЇВ, 2020 



2 

 
УДК 016 (477.411) 
К38 
 

 
Київ на сторінках преси : інформ. бюл. Вип. 2/3 (берез.-верес.) / 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва ; [уклад. Н. Грищенко,  
Л. Гапич ; відп. за вип. Н. Грищенко ; ред. О. Трубайчук, В. Цвєткова]. – Київ, 
2020. – 28 с. 

 
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 з другої половини березня по вересень 2020 року. Статті в бюлетені 
групуються згідно зі схемою 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://lukl.kiev.ua в розділі "Електронна 
бібліотека" – Інформаційно-бібліографічні видання, в 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. 

 
Увага!  
У зв’язку з карантином, запровадженим з метою запобігання поширенню 
вірусу COVID-19, прийнято рішення об’єднати два інформаційні випуски в 
один, враховуючи той факт, що з березня місяця надходження деяких газет 
та журналів було припинено, незважаючи на те, що відділ передплатив їх на 
цілий рік. 
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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА 
 

Історичне середовище. Збереження 
Лиховид, І. Зберегти київські гори... та обличчя : як покласти край нищенню 
історичного середовища і хто візьме на себе відповідальність за його 
відновлення? / Інна Лиховид // День. – 2020. – 7-8 серп. (№ 147-148). –  
С. 8-9 : фото. 
 
Лиховид, І. Зберегти "письменницьке село" : громадськість звертається до 
прем'єра, аби не дозволив забудувати Чкаловський сквер / Інна Лиховид //  
День. – 2020. – 18-19 верес. (№ 176-177). – С. 2 : фото. 
 
Лиховид, І. Спустошена Тургенівська : чому порятунок пам'яток досі не в 
пріоритеті? / Інна Лиховид // День. – 2020. – 15-16 трав. (№ 89-90). – С. 15 : фото. 
У статті йдеться про збереження будівель по вулиці Тургенєвській, зокрема, за 
адресою – вулиця Тургенєвська, 19. 
 
Над прірвою: історична будівля на Ярославовому Валу почала рости углиб // 
Хрещатик. – 2020. – 14 серп. (№ 54). – С. 2 : фото. 
Місцеві мешканці відверто бояться за своє життя, а міська влада займається 
порятунком історичної споруди. 
 
Сова, О. Кондиціонер на історії : зберегти фасади будівель-пам'яток архітектури 
закликали Київраду мешканці столиці / Оксана Сова //  Україна молода. – 2020. – 
2 верес. (№ 82). – С. 2 : фото. 
У Києві можуть заборонити скління балконів і вішання кондиціонерів на 
історичних будівлях. 
 

Пам’ятники Києва 
Крючков, О. Згораю, світло даючи... : у Національному військово-медичному 
клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" урочисто відкрили 
пам'ятник військовим медикам / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. –  
2020. – 2 лип. (№ 123). – С. 5 : фото. 
 

Місцевості Києва 
Костюченко, А. Видубичі / Андрій Костюченко // Історія. Новий погляд. –  
2020. – № 3. – С. 68-73 : фото. 
 
Мед, Е. Змиевы валы / Елизавета Мед // События недели. Итоги и факты. –  
2020. – 21-27 июля (№ 30). – С. 22 : фото. 
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Хоменко, О. Могила богданівців на Замковій: сто років самотності : Перший 
Петлюрівський суботник й урочисте вшанування полеглих у 1917-му відбудеться 
8 серпня у Києві / Олександр Хоменко // Україна молода. –  2020. –   
4 серп. (№ 70). – С. 8 : іл. 
Загублена поміж високими травами і пластами історії могила богданівців – 
козаків 1-го українського полку імені Богдана Хмельницького, які в серпнi 1917 р. 
знайшли свій останній спочинок на Замковій горі. 
 

Славетні земляки. Історичні аспекти 
Сигалов, А. Сходи до неба : Ігор Сікорський шлях авіаконструктора розпочинав 
у Київському політехнічному інституті (до 130-річчя видатного українця) / 
Анатолій Сигалов // Україна молода. – 2020. – 11 серп. (№ 73). – С. 10-11 : фото. 
 

Персоналії 
Терещенко, Ю. Тарас Шевченко і українська аристократія / Юрій Терещенко // 
День. – 2020. – 17-18 лип. (№ 132-133). – С. 20 : фото. 
 

 
ІСТОРІЯ КИЄВА В ОКРЕМІ ХРОНОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ 

 
Київ у ІХ-ХІІІ ст. 

Виноградов, Г. Про нові версії рівноапостольної княгині Ольги /  
Геннадій Виноградов // День. – 2020. – 24-25 лип. (№ 137-138). – С. 19 : фото. 
 
Вікінги і Русь : давні хроніки та літописи зберегли свідчення про участь багатьох 
вихідців зі Скандинавії у житті Київської держави // Історія плюс. – 2020. –  
№ 6. – С. 12 : фото. 
 
Грабар, С. Святополк II Ізяславович. Двадцять років з життя Києва кінця XI – 
початку XII століть : роман-хроніка/ Сергій Грабар // Київ. – 2020. – № 7/8. –  
С. 2-47 : фото. 
 
Сюндюков, І. День Ольги : найвідоміша жінка України: загадки життя, версії, 
"болгарський слід" / Ігор Сюндюков // День. – 2020. – 24-25 лип. (№ 137-138). – 
С. 18 : фото. 

Київ у XVII-XVIIІ ст. 
Кашуба, М. Секрет просування : Стефан Яворський та його шлях нагору /  
Марія Кашуба // День. – 2020. – 26-27 черв. (№ 118-119), 3-4 лип. (№ 122-123). –  
С. 21 (№ 118-119) ; С. 21 (№ 122-123) : фото. 
Стефан Яворський – богослов, церковний і культурний діяч, літератор, теолог, 
письменник, вихованець та викладач Києво-Могилянської академії. 
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Київ у ХІХ ст. 
Галушка, М. "Чорна вдова": Марія Тарновська : врода та чари українки зводили 
чоловіків з розуму, змушуючи писати на її користь заповіти та страхувати життя 
на величезні суми / Меланія Галушка // Історія плюс. – 2020. – № 4. – С. 10-11 : 
фото. 
У Венеції Марію Тарновську судили за вбивство графа Комаровського. Метою 
вбивства було отримання великої суми грошей. Вважалося, що красуня 
неодноразово убивала своїх коханців, нацьковуючи ревнивих чоловіків один на 
одного, з метою заволодіти їх капіталами. 

 
Курган, який досліджував Кобзар : у другій половині 1845 року  
Тарас Шевченко, повернувшись в Україну, долучився до роботи тимчасової 
комісії по розбору давніх актів (т. зв. археографічної комісії) // Історія плюс. – 
2020. – № 5. – С. 24 : фото. 
 
Чудак Фундуклей // Современная жизнь. – 2020. – № 37. – С. 7 : фото. 
Стаття розповідає про київського цивільного губернатора Івана Фундуклея, 
який 13 років прослужив у Києві.  

Київ у ХХ ст. 
Маслаков, А. Дачный отдых 100 лет назад: "Веранда обязательно, балкон 
желателен" : перенимаем опыт киевлян начала ХХ века / Артем Маслаков //  
КП в Украине. – 2020. – 4-11 июня (№ 47-49). – С. 11 : фото. 
 
У кожному дворі мав стояти фонтан. На нього скидалися всі жителі : кияни 
освідчувалися біля "Двох пеліканів" / текст Валерія Радзієвська // Країна. –  
2020. – № 29. – С. 39-41 : фото. 

Київ у 1917-1921 рр. 
Кот, С. Знекровлення духу : як Росія привласнювала культурну спадщину 
України: з історії пограбування та вивезення / Сергій Кот // День. – 2020. –  
24-25 лип. (№ 137-138). – С. 21 : фото. 
 
Кот, С. Знекровлення духу-2 : як Росія привласнювала культурну спадщину 
України: з історії пограбування та вивезення. Під чоботом Москви в умовах 
радянського тоталітаризму / Сергій Кот // День. – 2020. – 3-4 лип. (№ 122-123). – 
С. 20-21 : фото. 
 
Маслаков, А. Киевляне не заметили, что их город захватили : 100 лет назад в 
Киеве прошел парад войск Пилсудского и Петлюры / Артем Маслаков //  
КП в Украине. – 2020. – 14-21 мая (№ 41-42). – С. 12 : фото. 
Століття тому вулицями парадним строєм пройшли частини Війська 
Польського і нечисленні дивізії УНР. До 100-річчя радянсько-польської війни "КП 
в Украине" вирішила згадати, що насправді відбувалося в 1920 році. 
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Київ у період Другої світової війни 1939-1945 рр. 
Кебуладзе, В. Пам'ять про жах : чим є для сьогодення трагедія Бабиного Яру / 
Вахтанг Кебуладзе // Український тиждень. – 2020. – № 10. – С. 52-53 : фото. 
Бабин Яр – це наша спільна трагедія ще й тому, що в той жахливий час німецькі 
нацисти вбивали не лише євреїв, а й українців, які публічно виступали проти 
окупантів в Києві та в Україні й чинили їм спротив. 
 

КИЇВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. 
Київ у 1980-х рр. 

Маслаков, А. Благодаря "Олимпиаде-80" киевляне впервые попробовали 
кубинский ром : 40 лет назад в столице Украины на 7 дней зажгли олимпийский 
огонь / Артем Маслаков // КП в Украине. – 2020. – 30 июля-6 авг. (№ 107-110). –  
С. 30 : фото. 

 
Чорнобильська аварія. Спогади 

Княжик, О. Досі стоїть у вухах мертва тиша в селах : де-не-де бігали голодні 
собаки з облізлою шерстю. Пташки літали, але жодна не щебетала /  
Оксана Княжик, Тетяна Сарахан, Наталія Соколан // Країна. – 2020. – № 16. –  
С. 30-36 : фото. 
Бортовий технік Андрій Кульчицький, офтальмолог В'ячеслав Печак і хімік 
Всеволод Смеречинський розповідають, як ліквідовували наслідки аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції. 
 

КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Загальні питання 

 
Таран, С. Бойня возле "Святой Софии" в Киеве: "Говорили, ОМОН накачали 
наркотиками. Но было гораздо хуже" : 25 лет назад на похоронах патриарха 
Владимира произошло столкновение верующих и милиции / Серафима Таран // 
КП в Украине. – 2020. – 23-30 июля (№ 103-106). – С. 11 : фото. 
У статті подано біографічну довідку про патріарха Володимира. 
 

Революція Гідності 
Жук, О. Як розвивалися ініціативи, народжені під час Революції гідності : що 
відбулося з організаціями, які народилися на Євромайдані у 2015 році /  
Ольга Жук // Україна молода. – 2020. – 29 лип. (№ 68). – С. 4-5 : фото. 
Ця стаття мала вийти влітку 2015 року. Пройшов понад рiк після Євромайдану, 
який змінив багатьох людей. Під час Революції гідності зародилося багато 
ініціатив, які до певної міри стали одними з символів Майдану. Що з ними 
сталося через рік, у 2015 році? 
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Кияни. Персоналії 
Кулиш, Я. Вера Каденюк: Каждую неделю езжу убирать могилу мужа. На 
большее нет денег : вдова первого украинского космонавта рассказала о 
малоизвестных фактах его жизни : [интервью] / Ярослав Кулиш //  
КП в Украине. – 2020. – 18-25 июня (№ 66-75). – С. 6-7 : фото. 
"КП в Украине" поспілкувалася з вдовою Леоніда Костянтиновича  
Вірою Каденюк. Вона розповіла багато про життя першого українського 
космонавта, поглядах на світ і шляхи до зірок. 
 
Осипчук, И. "Ежедневно в Киеве используется около трех миллионов бумажных 
стаканчиков. Часть из них я научилась превращать в альбомы и блокноты" : 
киевлянка Виктория Норенко открыла экологический бизнес - производство 
канцтоваров из вторсырья : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии. – 2020. – 12-18 марта (№ 10). – С. 9 : фото. 
 
Соколан, Н. У 48 почав віджиматися від підлоги стільки разів, скільки мені років 
/ Наталія Соколан, Ірина Шевченко // Країна. – 2020. – № 9. – С. 43-45 : фото. 
У статті йдеться про першого Київського міського голову Леоніда 
Косаківського. 

Кияни – учасники операції об’єднаних сил 
Крючков, О. Як гартувалася мужність : герої серед нас. Багатьом українським 
добробатівцям 2014 року довелося пройти Іловайськ / Олександр Крючков // 
Урядовий кур'єр. – 2020. – 29 серп. (№ 167). – С. 3 : фото. 
Киянин Олександр Дейнега розповідає правду про Іловайськ, добровольчі 
батальони. 

 
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА 

 
Зелені зони, міські. Збереження 

Нове життя Труханового острова : триває облаштування центрального входу на 
Труханів острів // Хрещатик. – 2020. – 18 верес. (№ 60). – С. 2 : фото. 
У статті йдеться про ремонтні роботи на Трухановому острові задля його 
оновлення. 
 
Стуканова, М. Поверніть природу в місто! : світом шириться тенденція зелених 
зупинок, злакових садів та фітобудинків, а Україна досі косить газони та робить 
клумби з шин – чому? / Марія Стуканова // День. – 2020. –  
19-20 черв. (№ 113-114). – С. 9 : фото. 
Що може допомогти Києву й іншим містам України підхопити світову 
тенденцію у відтворенні максимально природних ландшафтів, висаджуванні в 
місті диких рослин? 
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Хто шкодить лісам біля Києва : [інтерв'ю]  // Хрещатик. – 2020. –  
17 лип. (№ 49). – С. 3 : фото. 
З директором Михайлом Явним та головним лісничим Юрієм Дубівим 
Дарницького лісопаркового господарства поговоримо про: чому важко 
доглядати за лісами; чому всихають ділянки лісу і що з цим робити; про пожежі, 
рослинність та звірів у міській смузі; чим хворіє ліс та чому висихає. 
 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ 
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Загальні питання 
Київська міська рада 

Бачинська, К. Мавпочко, ти вільна : Київрада вирішила обмежити жорстке 
поводження з тваринами у столиці і використання їх для фото- та  
відеопослуг / Катерина Бачинська // Україна молода. – 2020. –  
31 лип.-1 серп. (№ 69). –  С. 3 : фото. 
 
Врятувати Протасів Яр: як Київрада та громадскість захищають урочище від 
забудов // Хрещатик. – 2020. – 7 серп. (№ 52). –  С. 2 : фото. 
 
Гнаткевич, Ю. Любов до глибини кишені : у Києві розпочали онлайн-
голосування за сквер імені Євгена Чикаленка / Юрій Гнаткевич //  
Україна молода. – 2020. – 11 серп. (№ 73). – С. 12 : фото. 
Комісія Київради з питань найменувань винесла на громадське обговорення своє 
рішення про перейменування скверу Валерія Чкалова на сквер Євгена Чикаленка. 
 
Плахонін, А. Roshen Plaza: Світла пляма календаря / Андрій Плахонін // День. – 
2020. – 7-8 серп. (№ 147-148). – С. 8-9 : фото. 
Про київську міську владу і як вона розв'язує проблеми району та про нову 
невідому культуру бізнесу. 

Вибори мера 
Бачинська, К. Як тебе не любити, Києве мій : життя в столиці комфортніше, але 
не ідеальне / Катерина Бачинська // Україна молода. – 2020. – 5 серп. (№ 71). – 
С. 2. 
Група "Рейтинг" опублікувала найсвіжіші дані рейтингів кандидатів у мери 
столиці. 
 
Иванов, А. Избиратели выдвинули Андрея Пальчевского в мэры столицы : лидер 
политической силы "Перемога Пальчевського" идет на выборы. Определиться 
помогли избиратели / Александр Иванов // КП в Украине. –  
2020. – 17-24 сент. (№ 134-137). – С. 5 : фото. 
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Иванов, А. Кличко и Пальчевский сойдутся в решающем бою за Киев : почему 
грядущие киевские выборы будут иметь влияние на всю страну /  
Александр Иванов // КП в Украине. –  2020. – 6-13 авг. (№ 111-114). – С. 4 : фото. 
 
Иванов, А. Кличко – не расслабляться. Пальчевский набирает рейтинг : 
социологи и букмекеры уже прикинули предварительный результат выборов мэра 
столицы / Александр Иванов // КП в Украине. – 2020. –  
30 июля-6 авг. (№ 107-110). – С. 4 : фото. 
  
Иванов, А. "Перемога Пальчевського" способна объединить недовольных 
властью по всей стране : политологи оценили сильные стороны кандидата в мэры 
столицы Андрея Пальчевского / Александр Иванов // КП в Украине. – 2020. –  
24 сент.-1 окт. (№ 138-141). – С. 5 : фото. 
 
Казанський, Д. На підступах до столиці : хто претендує на посаду мера Києва і 
які партії мають шанси потрапити до Київради / Денис Казанський // Український 
тиждень. – 2020. – № 23. – С. 12-13 : фото. 
 
Лелич, М. Вызов Кличко : кто поборется за пост мэра Киева? / Милан Лелич // 
События недели. Итоги и факты. – 2020. – 2-8 июня (№ 23). –  
С. 9 : фото. 
Про те, як відбувається підготовка до столичних виборів і хто може стати 
головним конкурентом Кличка. 
 
Пархомчук, Т. Мерський заколот : чи може центр протистояти ймовірному 
м'якому сепаратизму? / Тетяна Пархомчук // Україна молода. – 2020. –  
13 трав. (№ 40). – С. 4 : фото. 
Владна столиця продовжує розгадувати ребуси гіпотетичної "партії мерів". 
 
Сохар, О. Виталий Кличко: О Зеленском, Порошенко, поездке в США и 
мостах : [интервью] / Орест Сохар // События недели. Итоги и факты. – 2020. – 
17-23 марта (№ 12). – С. 6 : фото. 
 Шеф-редактор Орест Сохар спілкувався з Віталієм Кличком, найголовніша 
частина розмови стосувалася столиці і її проблем. 
 

ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  
МІСТА КИЄВА 

Окремі галузі промисловості 
Бережнюк, О. "Берегиня" для війська : ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Корольова та 
студент Київської політехніки створили український дрон-розвідник :  
[інтерв'ю] / Олена Бережнюк // День. – 2020. – 13-14 берез. (№ 46-47). – С. 9 : фото.  
У ексклюзивному інтерв'ю "Дню" Максим Шеремет розповів про власний шлях до 
конструкторської роботи та особливості нового безпілотника. 
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ДП "Антонов" 
Вітович, І. Воскресла "Мрія" : літаки авіакорпорації "Антонов" в умовах 
карантину опинилися на хвилі міжнародної затребуваності / Ігор Вітович // 
Україна молода. – 2020. – 14 квіт. (№ 33). – С. 7 : фото. 
Найбільший транспортник світу Ан-225 "Мрія" розпочав свою боротьбу з 
коронавірусом, здійснивши після річної модернізації перший рейс до Китаю. 
 
Ковальова, В. Крилата доля : київському авіазаводу виповнилося сто років / 
Вікторія Ковальова // Україна молода. – 2020. –11-12 верес. (№ 86). – С. 13 : фото. 
Київський авіазавод є фактичним засновником авіаційної промисловості в Києві, 
бо саме після його створення почали організовувати й інші авіапідприємства. 
 
Шуневич, В. Командир "Мрії" Дмитрий Антонов : из-за карантина мы жили в 
самолете несколько дней : [интервью] / Владимир Шуневич // КП в Украине. – 
2020. – 3-10 сент. (№ 126-129). – С. 11 : фото. 
Дмитро Антонов, командир екіпажу "Мрії", заступник директора з льотної 
роботи авіакомпанії "Авіалінії Антонова" державного підприємства "Антонов", 
розповідає про роботу в період карантину. 

 
Соціальна допомога. Проєкт 

Соціальне таксі: транспортні послуги для киян із інвалідністю : місто Київ 
виходить на фінішну пряму у підготовці пілотного проєкту "Соціальне таксі", що 
має на меті забезпечити транспортними послугами осіб із інвалідністю //  
КП в Украине. – 2020. – 27 авг.-3 сент. (№ 123-125). – С. 11 : іл. 

 
Незаконне будівництво 

Лиховид, І. "Мародери" в місті : Київ обростає новими будівельними 
конфліктами – чи може їхнє вирішення стати тестом для нинішньої та майбутньої 
столичної влади? / Інна Лиховид // День. – 2020. – 10-11 лип. (№ 127-128). –  
С. 16-17 : фото. 

Міський транспорт 
Задорожный, М. В Украине опять ввели систему автофиксации нарушений 
правил дорожного движения : "Факты" публикуют перечень мест в Киеве, где 
заработали первые 20 камер / Максим Задорожный // Факты и комментарии. – 
2020. – 19-25 марта (№ 11). – С. 7 : фото. 
 
Здоровило, Т. Пільги – "за пропискою" : київський мер анонсував зміни умов 
проїзду у муніципальному транспорті / Тарас Здоровило // Україна молода. –  
2020. – 17 черв. (№ 52). – С. 3. 
Мер Києва Віталій Кличко зробив гучну заяву під час онлайн прес-конференції, 
повідомивши, що з 1 липня в місті вимушено змінюються умови надання 
пільгового проїзду в громадському транспорті. 
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Паркування  
Здоровило, Т. Як позбутися корків не лише в пляшках : шість перехоплюючих 
паркінгів невдовзі облаштують у столиці / Тарас Здоровило // Україна молода. – 
2020. – 29 лип. (№ 68). – С. 2. 
Перехоплюючі паркінги зменшать навантаження на вулично-дорожню мережу і 
дадуть змогу власнику залишити авто біля кінцевої станції метрополітену та 
продовжити рух до центральної частини міста громадським транспортом. 
 

Транспортні розв’язки. Будівництво 
Здоровило, Т. Навколо Києва, транзитом : упродовж наступних п'яти років 
прокладатимуть столичну об'їзну дорогу / Тарас Здоровило // Україна молода. – 
2020. – 11 серп. (№ 73). – С. 3 : фото. 
Оприлюднено проєкт будівництва нової Київської обхiдної дороги (КОД), яка 
пролягатиме навколо столиці. Його планують реалізувати до 2025 року в межах 
програми "Велике будівництво". 

 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Загальні питання 
 
Здоровило, Т. "Дніпро" з молотка : відомий столичний готель продали за 1,1 млрд 
гривень / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2020. – 17-18 лип. (№ 64). – С. 3 : 
фото. 
Знаменитий чотиризірковий готель "Дніпро", що розташований на самому 
початку столичного Хрещатика, змінив власника. 
 
Таран, С. Продается киевский почтамт. Призраки в придачу : когда-то здесь на 
Крещатике стоял самый роскошный и мистический отель в городе /  
Серафима Таран // КП в Украине. – 2020. – 25 июня-2 июля (№ 76-92). – С. 11 : 
фото. 
Глава Укрпошти Ігор Смілянський пояснив журналістам, чому хоче продати 
головний будинок Головпоштамту на Хрещатику за мільярд гривень. За його 
словами, Майдан – центр демонстрацій історичних подій, і багатотисячному 
виробництву важко працювати в такому місці. 
 
Тітамир, О. Ризикуємо! : минає п'ятий рік відтоді, як Україна отримала 1,1 
мільярда доларів від японських партнерів на переробку небезпечних відходів 
Бортницької станції аерації, а на об'єкті досі не розпочалися роботи /  
Олег Тітамир // День. – 2020. – 28-29 серп. (№ 161-162). – С. 10-11 : фото. 
Оголошено новий тендер з дедлайном подання заявок до 6 листопада. 
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Крематорії 
Майстренко, В. "Коли відкрили труну – в одного не було половини черепа, в 
другого – голова окремо від тіла" : після кремації від людини лишається 2,5 літра 
праху / Вікторія Майстренко // Країна. – 2020. – № 9. – С. 33-37 : фото. 
У статті йдеться про спеціалізоване комунальне підприємство "Київський 
крематорій". 
 

Побутове обслуговування 
Бережнюк, О. Одягу – друге життя! : чому викидати текстиль небезпечно для 
довкілля і що робити з речами, які ви вже не будете носити /  
Олена Бережнюк // День. – 2020. – 14-15 серп. (№ 152-153). – С. 15 : фото. 
У столиці з 2012 року працює благодійний магазин "Ласка", який приймає одяг на 
переробку. 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 
Історія організації охорони здоров’я 

Дубенко, Д. Банда Ваньки Золотого, или случай в университетской клинике : 
Дмитрий Дубенко – ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии Национального медицинского университета имени Александра 
Богомольца, исследователь истории украинской медицины первой половины ХХ 
века. Совместно с ним начинаем цикл эксклюзивных публикаций, посвященных 
становлению украинской медицины / Дмитрий Дубенко // Бульвар Гордона. – 
2020. – сент. (№ 35). – С. 14 : фото. 
У статті йдеться про Університетську клініку на Бібіковському бульварі – зараз 
це міська клінічна лікарня №18. 
 
Маслаков, А. Первая скорая Украины: помогали бесплатно, но приезжали не ко 
всем : киевская неотложка стала третьей в мире и единственной в Российской 
империи / Артем Маслаков // КП в Украине. – 2020. – 18-25 июня (№ 66-75). –  
С. 12 : фото. 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 
Загальні питання 

 
Тимченко, М. Аншлаг на майданчику : як популяризувати масовий спорт в 
Україні – поради відомого баскетболіста Станіслава Медведенка /  
Микола Тимченко // День. – 2020. – 29-30 трав. (№ 99-100). – С. 24 : фото. 
 

Спортсмени. Персоналії 
Блоков, М. Изгой советского футбола / Михаил Блоков // События недели.  
Итоги и факты. – 2020. – 24-30 марта (№ 13). – С. 11 : фото. 
У статті йдеться про футболіста Віктора Каневського. 
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Пригорницкий, В. Мирча Луческу сбежал со свадьбы на футбол : возглавивший 
киевское "Динамо" Мирча Луческу 29 июля отметил 75-летний юбилей /  
Валерий Пригорницкий // КП в Украине. –  2020. –  30 июля-6 авг. (№ 107-110). –  
С. 30 : фото. 
До роботи з "Динамо" Луческу приступить 30 липня, а ми пронесемося вихором 
по добірним моментам насиченої його біографії. 

 
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Загальні питання 
 

Козлюк, С. Небезпечний закон : чому документ про амністію учасників 
Революції гідності викликає нарікання та чим загрожує його скасування / 
Станіслав Козлюк // Український тиждень. – 2020. – № 10. – С. 10-11 : фото. 
У статті йдеться про Закон "Про недопущення переслідування та покарання 
осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань…". Цей 
закон, хоча і суперечить нормам КПК, використовують для того, щоб закривати 
кримінальні провадження стосовно учасників протестів.  
 

Громадський протест 
Здоровило, Т. Полеглим у Бабиному яру знову неспокійно : на території масових 
поховань почали будівельні роботи попри протести громадськості /  
Тарас Здоровило // Україна молода. – 2020. – 9 верес. (№ 85). – С. 3. 
У соцмережах небайдужі кияни пишуть, що біля станції метро "Дорогожичі" 
почали земляні роботи. 

Дипломатичний корпус 

Думай глобально : як Київ буде розвивати бізнес в умовах пандемії //  
Хрещатик. – 2020. –15 верес. (№59). – С. 1-2 : фото. 
Стаття про Інвестиційний форум, який відбувся минулого тижня в Києві. У 
ньому взяли участь представники дипкорпусу в Україні, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, мери європейських міст і урбаністи. 
 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

 
Культові споруди 

Осипчук, И. "В Софийском соборе удалось открыть из-под слоя краски 
старинную живопись, долгое время считавшуюся утраченной" : композиция, на 
которой изображен Иисус Христос в облачении архиерея, была закрыта 
советскими реставраторами : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии. – 2020. – 12-18 марта (№ 10). – С. 12 : фото. 
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НАУКА І ОСВІТА КИЄВА 
 

НАУКА 
 

Персоналії 
Мазуренко, С. Президент Національної академії наук України академік   
Борис Патон: "Пандемія COVID-19 показала, як неприпустимо багато ресурсів ми 
марнуємо на другорядні потреби і не звертаємо уваги на головне – глобальні 
проблеми" : [інтерв'ю] / Сніжана Мазуренко // Урядовий кур'єр. – 2020. –  
7 лип. (№ 127). – С. 2-3 : фото. 
У квітні мали відбутися вибори президента і президії Національної академії наук 
України, але завадила пандемія коронавірусної хвороби. Проте прізвища 
кандидатів на головну посаду в академії вже відомі, і серед них немає нинішнього 
очільника Бориса Патона. Про рекордне керівництво і майбутнє НАН України ця 
ексклюзивна розмова з ним. 
 

Втрата 
Кирпа, І. Його наука була для нас : у віці 101 рік пішов із життя перший  
Герой України академік Борис Патон / Ірина Кирпа // Україна молода. – 2020. –  
21-22 серп. (№ 78). – С. 3 : фото. 
 
Ровесник академії : президент НАН України академік Борис Патон пішов у 
засвіти на 102-му році життя // Урядовий кур'єр. – 2020. – 21 серп. (№ 161). –  
С. 1,2 : фото. 
 
Сюндюков, І. Людина Справи : відійшов у вічність великий вчений сучасності 
академік Борис Патон / Ігор Сюндюков // День. – 2020. –  
21-22 серп. (№ 157-158). – С. 7 : фото. 
 
Чепурко, В. Академик Сергей Комиссаренко: После Чернобыля Москва хотела 
прикрыть наши исследования. А Патон сказал – продолжайте! : с именем Патона 
ушла эпоха, но академия обязана устоять, считают ученые / Валерия Чепурко // 
КП в Украине. – 2020. – 27 авг.-3 сент. (№ 123-125). – С. 8 : фото. 
Про те, яким знали і пам'ятають Бориса Євгеновича, розповіли його колеги по 
вченому цеху. 

 
ОСВІТА 

 

Гімназії 
Чечель, Л. Ольга Ходацька: Головне для вчителя – ніколи не принижувати  
дітей : педагог із понад 40 роками стажу вчить поважати учнів : [інтерв'ю] / 
Людмила Чечель // Україна молода. – 2020. – 2 черв. (№ 46). – С. 10 : фото. 
Ольга Миколаївна Ходацька: методист гімназії-інтернату №13 м. Києва й 
викладає рідну мову, займається громадською роботою, є заступником голови 
Правління київської "Просвіти" імені Тараса Шевченка. Вона лауреат 
Міжнародної премії імені Володимира Винниченка. 
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Вищі навчальні заклади 
Карнаух, А. "Чекаємо тих, хто хоче будувати правову державу " : яких фахівців 
готує факультет політології і права "драгоманівського" університету :  
[інтерв'ю] / Анна Карнаух // Україна молода. – 2020. – 12 серп. (№ 74). –  С. 9 : 
фото. 
Знайомство читачів із Національним педуніверситетом  
імені М. П. Драгоманова, якому виповнилось 185 років. Про факультет 
політології і права розповідає його декан, доктор історичних наук, професор 
Богдан Андрусишин. 
 
Урись, Т. "Філософія – ядро навчального процесу" : дивовижний факультет 
традицій та іновацій : [інтерв'ю] / Тетяна Урись // Україна молода. – 2020. –  
18 серп. (№ 76). – С. 10 : фото. 
Про підготовку філософів сьогодні та значення цієї науки в сучасному світі 
розповів декан факультету Національного педагогічного університету  
ім. М. П. Драгоманова  Іван Дробот. 

Персоналії 
Балабко, О. Життєва наука Марії Каранської : проза / Олександр Балабко //  
Київ. – 2020. – № 7/8. – С. 68-69. 
У вступному слові до статті "Сестра милосердя у прицілах війни" автор 
розповідає про Марію Каранську - незабутню постать наукового співробітника 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Ліщук, В. Успішний в науці, в галузі лідер : визнання. Київському національному 
університету технологій та дизайну – 90 / Віктор Ліщук // Урядовий кур'єр. –  
2020. – 26 верес. (№ 188). – С. 6 : фото. 
У статті йдеться про складнощі, які доводилося долати при переорієнтації 
виша на європейські стандарти, про здобутки Київського національного 
університету технологій та дизайну за роки незалежності та про лідера виша - 
його ректора Івана Грищенка, економіста-теоретика, здібного організатора та 
далекоглядного антикризового менеджера. 
 
Танасійчук, М. Справи в Києві в нас кепські. "Істинно російські люди" підняли 
голови / Михайло Танасійчук // Країна. – 2020. – № 5. – С. 47-50 : фото. 
У статті йдеться про професора кафедри історії російської мови та 
літератури Київського університету Володимира Перетца. 
 

КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 
ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА 

 

Книговидання. Представлення 
Пепа, В. Хто ж автор "Слово про похід Ігоря", або "Слово про антського короля 
Божа" / Вадим Пепа // Україна молода. – 2020. – 29 лип. (№ 68). –  С. 10. 
Хто ж автор "Слова про похід Ігоря"? Відповідь – у щойно виданій книжці 
письменника Вадима Пепи "Слово про антського короля Божа". 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
 

Всеукраїнська акція #СтопКультурнийКарантин 
Сотні променів у небі – за культуру // Україна молода. – 2020. –  
19 трав. (№ 42). – С. 13 : фото. 
12 травня представники української культури і креативної індустрії провели 
всеукраїнську акцію  #СтопКультурнийКарантин, щоб привернути увагу до 
проблем сфери в період карантину. 

 
Музеї 

Бачинська, К. Побачити власний голос : у столиці відкриють перший музей 
науки, де можна буде ознайомитися з найвизначнішими науковими розробками з 
усього світу / Катерина Бачинська // Україна молода. – 2020. – 16 верес. (№ 88). – 
С. 2 . 
 
Бобровський, Т. На основі архівних фото : учений розпізнав понад півсотні 
предметів із Києво-Софійського собору, які зараз експонуються в московському 
музеї / Тимур Бобровський // День. – 2020. – 26-27 черв. (№ 118-119). – С. 8-9 : 
фото. 
Тимур Бобровський ділиться результатами ідентифікації предметів із 
Софійської ризниці – учений зіставив архівні фото зі світлинами експонатів у 
московському музеї. 
 
Войтко, О. "Знахідка століття" : скіфська пектораль – спадщина українських 
предків, яка вражає світ / Оксана Войтко // День. – 2020. –  
19-20 черв. (№ 113-114). – С. 17 : фото. 
 
Войтко, О. Про родинні цінності : директорка Музею гетьманства  
Галина Ярова – про останню гетьманівну Олену Отт-Скоропадську : [інтерв'ю] /  
Оксана Войтко // День. – 2020. – 10-11 лип. (№ 127-128). – С. 29 : фото. 
"День" розпитав директорка Музею гетьманства Галину Ярову про роль 
останньої гетьманівни для підтримки пам’яті батька, її діяльність та про 
значення Музею гетьманства. 
 
Євсеєва, Т. Історичний грабунок Лаври : як із колишнього Всеукраїнського 
музейного городка викрадали церковні цінності? / Тетяна Євсеєва // День. –  
2020. – 26-27 черв. (№ 118-119). – С. 9 : фото. 
Скарби Всеукраїнського музейного городка свого часу вивезли на зберігання до 
Держхрану  (Гохрана) у Москву без згоди музею та Наркомосу України. 
Більшість цих речей були свого часу мистецькими шедеврами, які мали культурну 
та історичну цінність для України. 
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Кучер, Н. Унікальна колекція портретів у музеї літератури. Мандрівна муза 
Миколи Шелеста : [мистецтво ] / Наталя Кучер  // Київ. – 2020. – № 5/6. – 
С. 189-192 : іл. 
Розповідь про Музей літератури України, що зібрав велику колекцію: окрім 
малярських робіт, є сотні графічних аркушів, дружніх шаржів, начерків 
письменників і діячів культури. Музей постійно експонує ці твори, веде 
дослідження, публікує та вводить в широкий обіг. Осібне вагоме місце посідають 
портрети українських письменників, митців, вчених - починаючи від образу 
Нестора Літописця 1912 року пензля Івана Їжакевича і до зображень сучасних 
поетів ХХІ століття. 
 
Лиховид, І. Віртуальний візит до містера Гелікоптера : в Україні досі не існує 
повноцінного музею, присвяченого Ігорю Сікорському: ентузіасти створюють 
альтернативу / Інна Лиховид // День. – 2020. – 11-12 верес. (№ 171-172). – С. 7 : 
фото. 
В Україні не реалізовано ідеї повноцінного музею родини Сікорських. Ентузіасти 
хочуть створити віртуальний музей - Museum Sikor Sky. 
 
Самченко, В. Місія "Коханців" : як повернення з-за кордону картин спонукає 
ухвалити закон про засудження Сталінського режиму як злочинного /  
Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. – 17-18 лип. (№ 64). – С. 14 : фото. 
Майже через 80 років у Музей Ханенків у Київ із США повернулася картина 
французького художника П’єра Гудро, яка має назву "Коханці або Блудний син з 
повією". 

Виставки 
Войтко, О. Маніфест небайдужих... : у Києві відкрили масштабну виставку на 
тему екології / Оксана Войтко // День. – 2020. – 17 берез. (№ 48). – С. 12 : фото. 
Вперше українські художники так масштабно та вражаюче осмислюють тему 
довкілля та відносин людини з ним. 

Проєкт “Музеї. Як це працює”  
Футей, Ю. Залишатися в музеях на роки : ведуча Ольга Носко – про любов до 
артефактів, 11 музеїв Києва та Музейний острів Берліна : [інтерв'ю] /  
Юлія Футей // Україна молода. – 2020. – 29 лип. (№ 68). –  С. 13 : фот. 
На суспільному телеканалі UA: Культура щосуботи вранці виходить єдина на 
українському телебаченні тематична програма “Музеї. Як це працює”. Проєкт 
розвіює міф про те, що музеї — це нудно, і розповідає найцікавіші історії 
вітчизняних закладів. Про телепрограму ми розпитали її співавторку та ведучу 
Ольгу Носко. 

Проєкт Меморіалу Голокосту “Бабин Яр” 
Столиця вшановує 79-ті роковини трагедії у Бабиному Яру : 29 вересня, до  
79-х роковин трагедії, Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” представить 
низку проєктів на території урочища // Хрещатик. – 2020. – 29 верес. (№ 62). –   
С. 3 : фото. 
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Танасійчук, М.  "Вибір є завжди. Якщо з усіх боків кажуть: убивай, грабуй, 
принижуй – треба опиратися" / Михайло Танасійчук // Країна. – 2020. – № 23. – 
С. 47-50 : фото. 
Понад 750 українських інтелектуалів звернулися до президента Володимира 
Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та мера столиці Віталія Кличка 
з вимогою взяти повну державну відповідальність за створення Національного 
меморіального комплексу в Бабиному Яру. З 2016-го цим займається приватний 
проєкт «Меморіал Голокосту “Бабин Яр”. 
 
Хараз, Г. Нове старе протистояння, або Два проєкти над Бабиним Яром /  
Галина Хараз // День. – 2020. – 7-8 серп. (№ 147-148). – С. 30-31 : фото. 
У статті розглядається два проєкти Меморіального центру Голокосту “Бабин 
Яр”. 

 

Прогулянки містом 
Десятерик, Д. Коронний щоденник, спецвипуск : що я бачу на Оболоні /  
Дмитро Десятерик // День. – 2020. – 15-16 трав. (№ 89-90). – С. 16-17 : фото. 
Під заголовком "Коронний щоденник" автор статті на сайті "Дня" публікує 
нотатки про карантинні будні. Прогулянка та фото Оболонським районом. 
 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 
 

Персоналії. Історичні аспекти 
Вітряк, В. "...На вас лежить велика місія" : про шлях Сергія Єфремова до 
українського письменства / Вікторія Вітряк // День. – 2020. –  
5-6 черв. (№ 104-105). – С. 13 : фото. 
 
Константинівська, О. Майстерність на кінчиках пальців : Леся Українка – уміла 
вишивальниця / Оксана Константинівська // Україна молода. – 2020. –  
31 лип.-1 серп. (№ 69). –  С. 13 : фото. 
 
Константинівська, О. Підкорила Париж і мережила думки : Ольга Косач – перша 
дослідниця української орнаментики, журналістка і критик /  
Оксана Константинівська // Україна молода. – 2020. – 7 лип. (№ 59). – С. 12 : фото. 
 
Максим Рыльский переводил художественные произведения с 17 языков : 
ровно 125 лет назад родился выдающийся украинский поэт, переводчик и 
публицист / подготовила Светлана Вишневская // Факты и комментарии. –  
2020. – 19-25 марта (№ 11). – С. 31 : фото. 
 
Мельничук, А. Олесева берегиня : "Даром повної самовіддачі Валя володіє від 
природи", – писав про свою дружину Олесь Гончар / Андрій Мельничук //  
Україна молода. –  2020. – 28 лип. (№ 67). – С. 10-11 : фото. 
У статті йдеться про Валентину Данилівну Гончар – дружину Олеся Гончара. 
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Наєнко, М. Двічі номінований на Нобелівську премію : за що Івана Драча "пішли" 
з університету, коли "гора Чернеча стала на коліна", і що вона в біса  
за "сива печаль Козерога" / Михайло Наєнко // Україна молода. – 2020. –  
12 серп. (№ 74). – С. 12-13 : фото. 

 
Наєнко, М. Життя з блакиттю і грозою : Максим Рильський: п'ять місяців 
Лук'янівського СІЗО, провина перед Довженком та збірка, яку неможливо знайти 
у жодній бібліотеці / Михайло Наєнко // Україна молода. – 2020. –  
23 черв. (№ 54). – С. 12-13 : фото. 

 
Савченко, А. Згадаємо Володимира Винниченка : він, здається, найбільше в 
житті любив себе і... Україну / Анжела Савченко // День. – 2020. –  
17-18 лип. (№ 132-133). – С. 11 : фото. 

Публіцистика 
Грабар, С. Побачення із Собором : публіцистика / Сергій Грабар // Київ. –  
2020. – № 3/4. – С. 174-182 : фото. – ("Київ" про Київ). 
Про своє "Побачення із собором" розповідає Сергій Грабар. Володимирський 
собор завжди був виявом гордості рідного міста із Храмом на пагорбі. 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Архітектура. Збереження 
Стуканова, М. Про що говорить наша архітектура, або Як вжитися в одному 
просторі новим та класичним будівничим стратегіям? / Марія Стуканова //  
День. – 2020. – 31 лип.-1 серп. (№ 142-143). – С. 8-9 : фото. 
Під час дискусії, приуроченої до Дня архітектора України, яку організував 
історико-культурний туристичний центр "Річкова брама Києва" на Поштовій 
площі. Об’єктами обговорення стали скляний міст Кличка, який сполучив 
Володимирську гірку з Хрещатим парком (2019 рік), і Театр на Подолі (2017), 
споруджений на Андріївському узвозі. 

Проєкт "Шукай" 
Квест на вікенд : авторка проєкту "Шукай" Юлія Бевзенко – про зв'язок 
бронзових скульптурок та нових форматів вивчення Києва : [інтерв'ю] / 
підготувала Марія Чадюк // День. – 2020. – 24-25 лип. (№ 137-138). – С. 8-9 : фото. 
За трохи більше ніж два роки існування проєкту з'явилося вже 26 скульптурок. 
Про деталі проєкту "Дню" розповіла авторка ідеї "Шукай" екскурсовод  
Юлія Бевзенко. 

Фестивалі 
Морозова, Л. Місце зустрічі – національний заповідник "Софія Київська" : третій 
Bouquet Kyiv Stage – єдиний фестиваль, який цього літа ризикнули провести в 
нашій столиці / Любов Морозова // День. – 2020. – 14-15 серп. (№ 152-153). –  
С. 24 : фото. 
Фестиваль, який організовує культурний центр Будинок "Майстер Клас", 
традиційно збере шанувальників музики, літератури, візуального мистецтва та 
театру в саду "Софії Київської". Цьогоріч фест складається з шістьох 
різнопланових програм: музичної, літературної, Visual Art програми, 
театральної, дитячої та традиційної розмови під ясенем. 
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У Гідропарку відбувся фестиваль національностей "Київ: Етногенеза" // 
Хрещатик. – 2020. –19 верес. (№ 61). – С. 56 : фото. 
Культуру своїх національностей презентували вірмени, азербайджанці, поляки, 
євреї, греки та латиноамериканці. 

Скульптура 
Вахній, О. Вершник під червоним знаменом : роздуми довкола монумента Щорсу 
В Києві / Олесь Вахній // Україна молода. – 2020. – 18 серп. (№ 76). –   
С. 6 : фото. 
 
Вишневски, Д. Неизвестные эскизы памятника Леониду Каденюку : но друзья 
семьи первого украинского космонавта уже не верят в то, что мемориал когда-
нибудь появится / Дина Вишневски // КП в Украине. –  2020. –  
13-20 авг. (№ 115-118). – С. 8 : фото. 
 
Кухарук, О. А вдоль дороги князья деревянные стоят : Виктор Апостол превратил 
родное село в музей под открытым небом / Ольга Кухарук //  
КП в Украине. – 2020. – 16-23 июля (№ 99-102). – С. 10 : фото., 
При в'їзді в селище Проців в Київській області красується копія одного із символів 
столиці - князів Кия, Щека, Хорива та їх сестри Либідь. 

Живопис. Персоналії 
Самченко, В. Гіркі фарби Голодомору : у Києві розповідають про художника-
емігранта Віктора Цимбала / Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. –  
18 серп. (№ 76). – С. 9 : фото. 

Музика. Персоналії 
Бахарева, Т. Юрий Рыбчинский: "Я счастливый человек – всю жизнь занимаюсь 
любимым делом" : народному артисту Украины, знаменитому поэту 22 мая 
исполняется 75 лет : [интервью] / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 
2020. – 21-27 мая (№ 20). – С. 7 : фото. 
 

Бондаренко, Б. Дмитро Гнатюк – голос країни : знаменитий співак, якому  
28 березня виповнилося би 95 років, не хотів переїздити до Москви, майже 
сімдесят років прожив зі своєю дружиною та серйозно захоплювався 
садівництвом / Богдан Бондаренко // Історія плюс. – 2020. – № 3. – С. 8-9 : фото. 
 
Бондаренко, Б. Ольга Басистюк – зірка з характером : Народна артистка України 
зачарувала своїм голосом бразильців, двічі виходила заміж і не змогла побороти 
"оперну мафію" / Богдан Бондаренко // Історія плюс. –  2020. – № 8. – С. 8-9 : фото. 
 
Поліщук, Т. "У мистецтві все починається з правди..." : 22 травня поет і 
драматург Юрій Рибчинський святкуватиме ювілей, але через пандемію 
урочистості переніс на осінь / Тетяна Поліщук // День. – 2020. –  
22-23 трав. (№ 94-95). – С. 22-23 : фото. 
Напередодні ювілею "День" поспілкувався з Юрієм Рибчинським — згадали про 
знакові події, співпрацю з майстрами, а також поговорили й про те, що нині 
хвилює поета. 
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Пянтковский, В. Юрий Рыбчинский: Свой главный хит Мозговой называл 
"хорошая песня – и все" : десять лет назад 30 июля скончался знаменитый 
композитор Николай Мозговой / Виталий Пянтковский // КП в Украине. –  
2020. – 30 июля-6 авг. (№ 107-110). – С. 24 : фото. 
 "КП" в Украине розповідає історію головного хіта "Минає день, минає ніч" 
знаменитого композитора. 
 
Самченко, В. Мелодія епохи полинула за небокрай : Мойсей української музики 
Мирослав Скорик – інтелігент, що творив джаз, оперу й симфонії /  
Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. – 3 черв. (№ 47). – С. 12 : фото. 
 

Хореографія. Історичні аспекти 
Серж Лифар – Ікар із Києва : легендарний хореограф мріяв стати піаністом, 
дружив із Коко Шанель і помер від раку // Історія плюс. – 2020. – № 4. – С. 8-9 : 
фото. 

Персоналії 
Гордон, Д. Советский и украинский танцовщик, хореограф, народный артист 
Украины Григорий Чапкис: "У меня было очень тяжелое детство. Голодное, 
холодное. 11 человек в глиняном домике. Меня утром выбрасывали... Давали 
кусок мамалыги или семечек сжатых – макуха называется. Или кусок хлеба, 
натертого чесноком. И на улицу. А вечером забирали" : накануне своего 90-летия 
Григорий Чапкис в авторской программе Дмитрия Гордона рассказал о своем 
детстве, жизни в Киеве времен Второй мировой войны, пластинке, подаренной 
Элвисом Пресли, почему Сталин в действительности оказался страшнее, чем в 
кино, чем запомнился лидер коммунистического Вьетнама Хо Ши Мин, был ли 
известный хореограф Павел Вирский тираном и о многом другом :  
[интервью] / Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. – 2020. – март  (№ 10). –  
С. 8-11 : фото. 
 
Кацун, Ю. Григорий Чапкис влюбился... с одной таблетки : знаменитый танцор в 
четвертый раз женился : [интервью] / Юлия Кацун // КП в Украине. – 2020. –  
24 сент.-1 окт. (№ 138-141). – С. 29 : фото. 

Відомий український танцівник Григорій Чапкіс розповів про історію знайомства 
зі своєю четвертою дружиною. 

Театр  
Поліщук, Т. Коли і як запрацює Національна опера? : Петро Чуприна – про 
глядацькі пріоритети, карантин і надії на 153-й сезон : [інтерв'ю] /  
Тетяна Поліщук // День. – 2020. – 3-4 лип. (№ 122-123). – С. 24 : фото. 
 
Поліщук, Т. "Сьогодні вражає" : під таким амбітним гаслом розпочне новий сезон 
колектив Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра /  
Тетяна Поліщук // День. – 2020. – 21-22 серп. (№ 157-158). – С. 23 : фото. 
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До 100 – річчя від дня заснування  
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка  

Самченко, В. Сто років буває раз : театр імені Франка розпочне сезон  
15 вересня / Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. – 1 верес. (№ 81). –  
С. 12 : фото. 

 

Персоналії 
Богдан Ступка: жизнь коротка, искусство вечно // Современная жизнь. –  
2020. – № 29. – С. 1,2 : фото. 
 
Поліщук, Т. Сумний оптиміст : 19 липня Богдан Струтинський відзначатиме  
50-річчя : [інтерв'ю] / Тетяна Поліщук // День. – 2020. –  
17-18 лип.  (№ 132-133). – С. 14-15 : фото. 
"День" поспілкувалася з художнім керівником Національної оперети Богданом 
Дмитровичем про виклики, які спровокувала пандемія COVID-19, коли і як 
відродиться творче життя колективу, про знакові міжнародні проєкти, 
прем’єри та секрет, як залишатися у формі. 
 
Самченко, В. Богдан Струтинський: Раніше самі заробляли гроші і 
самоінвестувалися, а нині вже втратили понад 10 млн грн : керівник Національної 
оперети й Всеукраїнської театральної спілки – про карантинну паузу, 
реконструкцію в НАТО, взаємини з Мінкультури і законодавчі ініціативи про 
підтримку галузі : [інтерв'ю] / Валентина Самченко, Катерина Мартич //  
Україна молода. – 2020. – 4 серп. (№ 70). – С. 12-13 : фото. 
На 1 жовтня заплановано відкриття Національної академії театру оперети та 
нового сезону, а ще через тиждень — прем’єру довгоочікуваної вистави "Доріан 
Ґрей". 

Кіномистецтво 
Персоналії. Історичні аспекти 

Андрей Харитонов: заложник красоты // Современная жизнь. – 2020. –  № 30. – 
С. 1,2 : фото. 
У статті йдеться про популярного радянського і російського актора театру та 
кіно Андрія Харитонова, який зіграв головну роль у фільмі "Овід". 
 
Бондаренко, Б. Кохання із запахом лілій : легендарний український актор Іван 
Миколайчук одружився під час зйомок "Тіней забутих предків", виховував 
прийомного сина й боровся з онкологією / Богдан Бондаренко // Історія плюс. – 
2020. – № 8. – С. 18-19 : фото. 
 
Про сміх і сльози, кіно й курйози : народний артист України Микола Яковченко, 
який народився 120 років тому, писав вірші, сам виховував двох дітей і був 
нерозлучний із песиком-таксою // Історія плюс. – 2020. – № 6. – С. 8-9 : фото. 
 
Тарасенко, Л. Танок завдовжки в життя : виповнилося 130 років від Дня 
народження артиста німого кіно, колишнього головного балетмейстера 
Київського театру опери і балету (1926-1931 рр.) Леоніда Жукова /  
Лариса Тарасенко // День. – 2020. – 15-16 трав. (№ 89-90). – С. 23 : фото. 
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Чуракова, К. "Зайчик" Быков : правила жизни знаменитого режиссера /  
Кира Чуракова // События недели. Итоги и факты. –  2020. –  4-10 авг. (№ 32). –  
С. 10 : фото. 
У статті йдеться про українського актора, режисера і сценаріста, народного 
артиста УРСР Леоніда Бикова. 

Персоналії 
Десятерик, Д. "Я хочу бути частиною українського кінематографа" : киянка 
Іванна Сахно про кар'єру в Голівуді, героїзм акторської роботи та улюблені 
національні страви : [інтерв'ю] / Дмитро Десятерик // День. – 2020. –   
11-12 верес. (№ 171-172). – С. 22-23 : фото. 
Голівудська акторку українського походження, киянка Іванна Сахно про її зйомки 
в українському англомовному трилері Let It Snow, про роботу в Голівуді та 
життя у Нью-Йорку. 
 
Котенок, В. Римма Зюбіна: Щоб зіграти Медею, не обов'язково вбивати власних 
дітей : актриса – про шлях до професії із загубленою валізою, громадянську 
відповідальність та нову роль дружини добровольця Бішута, який у реальному 
житті протестує під офісом президента : [інтерв'ю] / Вікторія Котенок //  
Україна молода. – 2020. –  24-25 лип. (№ 66). – С. 14-15 : фото. 
"УМ" поговорила з актрисою про ролі на сценах, екранах і в особистому житті. 
 
Поліщук, Т. Без гриму : актор Лесь Задніпровський – про театр, родину і  
політику : [інтерв'ю] / Тетяна Поліщук // День. – 2020. –  
4-5 вересня (№ 166-167). –- С. 22-23 : фото. 
 
Радзієвська, В. "Вагітною відмовлялася озвучувати комп'ютерні ігри та фільми 
жахів" / Валерія Радзієвська // Країна. – 2020. – № 37. – С. 38-40 : фото. 
У статті актриса дубляжу Катерина Сергеєва розповідає про особливості своєї 
роботи. 

Зйомки. Стрічки. Фестивалі 
Десятерик, Д. Від мелодрами до високої трагедії : тема Бабиного Яру в 
українському й світовому кіно / Дмитро Десятерик // День. – 2020. –  
22-23 трав. (№ 94-95). – С. 30-31 : фото. 
Криза навколо Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" пов’язана з 
призначенням російського режисера Іллі Хржановського на посаду арт-
директора Центру, загострила увагу до цієї у всіх відношеннях, непростої 
проблеми. Газета "День" пропонує поглянути на один з аспектів меморіалізації 
злочинів, учинених нацистами в Києві восени 1941, – відображення теми 
Бабиного Яру в кінематографі. 
 
"За двома зайцями": сварки, "ляпи" і шампанське : шістдесят років тому 
розпочалися зйомки культової української комедії. Як це було // Історія плюс. – 
2020. – № 5. – С. 8-9 : фото. 
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Кацун, Ю. Режиссер фильма "Конец каникул": "Больше всего боялся, что Цою не 
понравится сценарий" : [интервью] / Юлия Кацун // КП в Украине. – 2020. –  
20-27 авг. (№ 119-122). – С. 29 : фото. 
Сергій Лисенко згадує, як знімав у Києві стрічку про культову групу "Кіно". 
 
Костюченко, А. Київські реалії cinematographe Lumiere : дозвольте запросити вас 
у кіно. Нині це прозвучить або буденно, або старомодно, а от наприкінці ХІХ ст., 
понад 120 років тому, коли синематограф для київського глядача був новинкою... 
Так, у Києві тоді крутили кіно. От тільки яке, де й почім? /  
Андрій Костюченко // Історія. Новий погляд. – 2020. – № 2. – С. 70-75 : фото. 
 
Це специфічна музика, дуже тиха. В якій існують градації тихого /  
текст Марина Непийвода // Країна. – 2020. – № 13. – С. 10-12 : фото. 
На Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays 
UA відбудеться прем'єра фільму "В. Сильвестров" про українського композитора 
82-річного Валентина Сильвестрова. Про роботу над стрічкою розповів режисер 
Сергій Буковський. 

Фестиваль "Молодість"  
Десятерик, Д. Від Чорного хребта до чорної трагедії : в Києві завершився  
49 міжнародний кінофестиваль "Молодість" / Дмитро Десятерик // День. –  
2020. – 4-5 верес. (№ 166-167). – С. 28-29 : фото. 
 

 
 

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

СПИСОК ПРЕДСТАВЛЕНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
Газети 
Бульвар Гордона 
День 
Історія плюс 
КП в Украине 
События недели. Итоги и факты 
Современная жизнь 
Україна молода 
Український тиждень 
Урядовий кур’єр 
Факты и комментарии 
Хрещатик 
 
Журнали 
Історія. Новий погляд 
Київ 
Країна 
 

  
 
 

  



26 

З М І С Т 

 
МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ. ІСТОРІЯ КИЄВА…………………………………...3 
Історичне середовище. Збереження……………………………………………….3 
Пам’ятники Києва…………………………………………………………………..3 
Місцевості Києва…………………………………………………………………….3 
Славетні земляки. Історичні аспекти…………………………………………….4 
Персоналії…………………………………………………………………………….4 
ІСТОРІЯ КИЄВА В ОКРЕМІ ХРОНОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ…………………..4 
Київ у ІХ-ХІІІ ст. ……………………………………………………………………4 
Київ у XVII-XVIIІ ст. ……………………………………………………………….4 
Київ у ХІХ ст. ………………………………………………………………………..5 
Київ у ХХ ст. ………………………………………………………………………....5 
Київ у 1917-1921 рр. ………………………………………………………………....5 
Київ у період Другої світової війни 1939-1945 рр. ……………………………....6 
КИЇВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. …………………………………………….6 
Київ у 1980-х рр. ……………………………………………………………………..6 
Чорнобильська аварія. Спогади…………………………………………………..6 

    КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ………………………………………………………..6 

    Загальні питання……………………………………………………………………6 
Революція Гідності………………………………………………………………….6 
Кияни. Персоналії…………………………………………………………………...7 
Кияни – учасники операції об’єднаних сил……………………………………...7 

    ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА……………………………………7 
    Зелені зони, міські. Збереження……………………………………………………7 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. ОРГАНИ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ…………………………………………….8 

    Загальні питання…………………………………………………………………….8 
Київська міська рада………………………………………………………………..8 
Вибори мера…………………………………………………………………………..8 

   ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  
   МІСТА КИЄВА…………………………………………………………...9 

Окремі галузі промисловості………………………………………………………9 
ДП "Антонов"………………………………………………………………………10 
Соціальна допомога. Проєкт……………………………………………………..10 
Незаконне будівництво……………………………………………………………10 
Міський транспорт………………………………………………………………...10 
Паркування…………………………………………………………………………11 
Транспортні розв’язки. Будівництво……………………………………………11 

    ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО……………………………...11 
    Загальні питання…………………………………………………………………...11 



27 

    Крематорії…………………………………………………………………………...12 
Побутове обслуговування…………………………………………………………12 

    ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я…………………………………………………………….12 
Історія організації охорони здоров’я…………………………………………….12 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ………………………………………………..12 
Загальні питання…………………………………………………………………...12 
Спортсмени. Персоналії…………………………………………………………...12 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА……………………..13 
Загальні питання…………………………………………………………………..13 
Громадський протест……………………………………………………………...13 
Дипломатичний корпус…………………………………………………………...13 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА………………………………………...13 
Культові споруди…………………………………………………………………...13 
НАУКА І ОСВІТА КИЄВА…………………………………………....14 
НАУКА…………………………………………………………………...14 
Персоналії…………………………………………………………………………...14 
Втрата………………………………………………………………………………..14 
ОСВІТА…………………………………………………………………..14 
Гімназії……………………………………………………………………………....14 
Вищі навчальні заклади…………………………………………………………..15 
Персоналії…………………………………………………………………………...15 

   КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 
ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА……………………………………………....15 
Книговидання. Представлення…………………………………………………..15 
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ………………………..16 
Всеукраїнська акція #СтопКультурнийКарантин…………………………….16 
Музеї……………………………………………………………………………….....16 
Виставки…………………………………………………………………………….17 
Проєкт “Музеї. Як це працює”…………………………………………………...17 
Проєкт Меморіалу Голокосту “Бабин Яр”……………………………………...17 
Прогулянки містом………………………………………………………………...18 

   ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА……………………………………..18 
   Персоналії. Історичні аспекти…………………………………………………….18 
   Публіцистика………………………………………………………………………..19 
   МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА…………………………………………………...19 
   Архітектура. Збереження…………………………………………………………..19 
   Проєкт “Шукай”…………………………………………………………………….19 
   Фестивалі………………………………………………………………………….....19 
   Скульптура…………………………………………………………………………..20 
   Живопис. Персоналії……………………………………………………………….20 
   Музика. Персоналії…………………………………………………………………20 
    Хореографія. Історичні аспекти………………………………………………….21 

Персоналії…………………………………………………………………………...21 



28 

Театр…………………………………………………………………………………21 
До 100 – річчя від дня заснування  
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка………22 
Персоналії…………………………………………………………………………...22 
Кіномистецтво. Персоналії. Історичні аспекти………………………………...22 
Персоналії…………………………………………………………………………...23 
Зйомки. Стрічки. Фестивалі……………………………………………………...23 
Фестиваль "Молодість"…………………………………………………………...24 
СПИСОК ПРЕДСТАВЛЕНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ………………….25 
 


	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 № 2/3
	КИЇВ, 2020
	Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії
	м. Київ вул. В. Винниченка, 16
	МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ
	КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
	Загальні питання
	ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА
	Зелені зони, міські. Збереження
	ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ
	ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
	Загальні питання
	ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
	МІСТА КИЄВА
	Крематорії
	ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
	РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА
	Культові споруди
	КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ
	ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА
	СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ
	Всеукраїнська акція #СтопКультурнийКарантин
	Музеї
	Виставки
	ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА
	Персоналії. Історичні аспекти
	МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА
	Фестивалі
	Театр
	МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ. ІСТОРІЯ КИЄВА…………………………………...3
	КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ
	УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ………………………………………………………..6
	Загальні питання……………………………………………………………………6
	ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА……………………………………7
	Зелені зони, міські. Збереження……………………………………………………7
	ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. ОРГАНИ
	МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ…………………………………………….8
	Загальні питання…………………………………………………………………….8
	ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
	МІСТА КИЄВА…………………………………………………………...9
	Крематорії…………………………………………………………………………...12
	ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я…………………………………………………………….12
	Культові споруди…………………………………………………………………...13
	КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ
	ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА……………………………………………....15
	СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ………………………..16
	Всеукраїнська акція #СтопКультурнийКарантин…………………………….16
	Музеї……………………………………………………………………………….....16
	Виставки…………………………………………………………………………….17
	ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА……………………………………..18
	Персоналії. Історичні аспекти…………………………………………………….18
	Публіцистика………………………………………………………………………..19
	МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА…………………………………………………...19
	Архітектура. Збереження…………………………………………………………..19
	Проєкт “Шукай”…………………………………………………………………….19
	Фестивалі………………………………………………………………………….....19
	Скульптура…………………………………………………………………………..20
	Живопис. Персоналії……………………………………………………………….20
	Музика. Персоналії…………………………………………………………………20
	Хореографія. Історичні аспекти………………………………………………….21

