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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 січень-березень 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 

 
Зубенко, П. Адреси гарного настрою / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 
18 січня (№ 3). – С. 7 : фото.  
Оновлені освітні, медичні та культурні заклади з'явилися в Голосіївському районі 
столиці за програмою соціально-культурного розвитку міста. "Вечірка" 
дізнавалася, які з проектів, що передбачалося реалізувати у 2017 році коштом 
міського бюджету, вже стали надбанням мешканців району. 

Зубенко, П. Для дітей і дорослих : завдяки фінансуванню з міського бюджету в 
Оболонському районі з'явилися й оновлений парк, і сучасний дитсадок / 
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 6 : фото.  
Оновлені коштом міського бюджету освітні та культурні заклади, з'явилися в 
Оболонському районі столиці за програмою соціально-культурного розвитку 
міста. 

Кириченко, Л. В центре запустили интернет без пароля : бесплатный Wi-Fi 
обещают на улицах и во всем наземном транспорте / Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 11 января (№ 4). – С. 34 : фото.  
Газета "Сегодня" з'ясувала де в Києві можна скористатися безкоштовним Wi-
Fi і які плани у чиновників. 

Коваленко, А. Столиця розширюватиме кордони? : яким має бути формат 
"Київської агломерації" / Андрій Коваленко // Вечірній Київ. – 2018. –  
8 лютого (№ 6). – С. 8 : фото.  
Після ухвалення Київрадою наприкінці минулого року рішення про ініціювання 
створення асоціації "Київська агломерація", у самих жителів Києва і міст-
супутників виникло чимало відкритих запитань. Чи означає це, що Київ 
розширить свої адміністративні межі? "Вечірка" дослідила суть питання. 

Проекти киян, втілені у 2017 році за кошти міського бюджету : у першому 
Громадському бюджеті столиці успішними стали 62 проекти на загальну суму 50 
млн грн. Переважну більшість з них упродовж року було реалізовано. Знайомимо 
з ініціативами, які змінили наше місто на краще завдяки активістам та підтримці 
небайдужих / підготувала Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
11 січня (№ 2). – С. 8-9 : фото.  
"Вечірка" інформує читачів про те, як реалізується перший "громадський 
проект" Бюджет участі. 

Населення 

Мамчур, Н. В Киеве появились Ангел и Мелодия : какие популярные и 
необычные имена давали родители новорожденным малышам в столице / 
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 11 января (№ 4). – С. 33 : 
фото. 
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Мамчур, Н. Столица пережила свадебный бум : количество жителей Киева 
возросло, но разводов стало больше. Эксперты поясняют все причины /  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 февраля (№ 19). –  
С. 8 : ил.  

ІСТОРІЯ МІСТА 
Загальні питання 

 
 

Головко, Т. Чи переміщувався Київ до Новгорода : автор "Короткого курсу історії 
України" Олександр Палій узявся демонтувати те, що насаджували в уми не 
одного покоління людей / Тарас Головко // Урядовий кур'єр. – 2018. –  
23 січня (№ 15). – С. 7 : фото.  

Зубенко, П. Як "Вечірка" зустрічала Рік Собаки / Петро Зубенко // 
Вечірній Київ. – 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 15 : фото.  
"Вечірка", звернувшись до власних новорічних номерів, згадала головні події, що 
відбулися у Києві в рік Собаки за останні шість десятиліть. 

Пам’ятники Києва 
Кальницкий, М. Генерала Ватутина похоронили в парке над Днепром, который 
незадолго до его смерти форсировали войска 1-го Украинского фронта, 
освобождая Киев от фашистов : 70 лет назад в Мариинском парке Киева на могиле 
советского военачальника был открыт памятник, созданный скульптором-
монументалистом Евгением Вучетичем / Михаил Кальницкий // 
Факты и комментарии. – 2018. – 1-7 февраля (№ 5). – С. 29 : фото.  

Крючков, О. І вашим і нашим? / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. –   
2018. –  13 січня (№ 8). – С. 3.  
В статті йдеться про пам'ятник Миколі Щорсу. 

Пам’ятні місця Києва. Відкриття 
Трапезнікова, Д. Озброєний усмішкою : у Києві з'явилася меморіальна дошка 
Тарасові Процюку – журналісту, який ненавидів війну і загинув на ній / 
Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 5 : фото.  
Український журналіст, загинув у квітні 2003 року у Багдаді. 

Створення пам’ятника С. Петлюрі 
Здоровило, Т. "Більшовики боялися, що Петлюра повернеться в Україну" : у 
Києві вже давно мав би стояти пам'ятник Головному отаману віськ УНР, вважає 
професор Володимир Сергійчук : [інтерв'ю] / Тарас Здоровило // 
Україна молода. – 2018. – 23-24 лютого (№ 22). – С. 5 : фото.  
Кореспонденти "УМ" звернулися до Володимира Сергійчука - історика, 
професора, академіка, аби почути думку з приводу увіковічнення Симона 
Петлюри та його ролі у становленні незалежної Української держави. 
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Здоровило, Т. Петлюра йде на Київ : коли, нарешті, в столиці України 
встановлять пам'ятник Головному Отаману армії УНР? : [інтерв'ю] / 
Тарас Здоровило // Україна молода. – 2018. – 26-27 січня (№ 10). – С. 13-14 : фото.  
Розповісти про Петлюру й перипетії, пов’язані з його пам’ятником, «УМ» 
попросила Олександра Кучерука, директора Музею української революції 1917–
1921 років. 

Пам’ятні дати. Відзначення 
Вшанування пам’яті Героїв Крут 

Вітич, О. Потяг "Київ - Крути" : в Україні урочисто відзначили 100-річчя 
легендарного бою частин УНР із більшовицькими нападниками / Олена Вітич // 
Україна молода. – 2018. – 30 січня (№ 11). – С. 2 : фото.  
28 січня з Києва до станції Крути на Чернігівщині вирушив "Потяг єднання". 

Мацегора, К. Історія переплітає долі Героїв Крут із сучасністю : у день 
вшанування пам'яті оборонців УНР Президент присвоїв почесне найменування 
Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації / Катерина Мацегора // 
Урядовий кур'єр. – 2018. – 30 січня (№ 20). – С. 2 : фото.  
Заходи з вшанування пам'яті Героїв Крут пройшли у стінах Військового 
інституту телекомунікацій та інформатизації. Закладу присвоєно ім'я Героїв 
Крут.  

Ольшанський, В. Бій, укарбований у вічність : сто років тому юні захисники 
української незалежності у нерівній борні заступили ворогові шлях на Київ, 
ставши легендою / Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. –  
30 січня (№ 11). – С. 1 : фото.  
У столиці відбулися заходи зі вшанування пам'яті Героїв Крут. 
 
Стельмашевська, О. Ми пам'ятаємо! : 28 січня з Києва до станції Крути на 
Чернігівщині вирушив "Потяг єднання"... / Ольга Стельмашевська // День. –  
2018. – 30 січня (№ 15). – С. 6 : фото.  

Архітектурні пам’ятки. Збереження 
Лиховид, І. Пам'ятка змінює імідж : як планують оновити деякі архітектурні 
візитівки Києва / Інна Лиховид // День. – 2018. – 7-8 березня (№ 41-42). – 
С. 16 : фото.  
Стаття розповідає про архітектурні пам'ятки столиці, які чекає оновлення. 
 

Архітектурні пам’ятки. Руйнування 
Гинжул, И. Памятники - в огне : власти предлагают страховать старинные здания 
и поощрять владельцев налоговыми каникулами / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 25 января (№ 14). – С. 8 : фото.  
Історичні погорільці Києва - за три роки "раптовий" вогонь знищив старовинні 
готелі, колишні прибуткові будинки і навіть старий поліцейський відділок у 
центрі міста. 
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Кальницкий, М. Гори они огнем, эти исторические памятники ... : с начала года 
в центре Киева уже дважды загорались старинные постройки, являющиеся 
обьектами культурного наследия страны / Михаил Кальницкий //  
Факты и комментарии. – 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 29-30 : фото. 

Вулиці. Садиби. Будинки 
Гинжул, И. Крещатик может стать всемирным наследием : улицу подадут на 
номинацию в ЮНЕСКО. Эксперты: "Шансы очень велики" / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22 февраля (№ 34). – С. 36 : фото.  
Вулиця Хрещатик може потрапити в список об'єктів всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. 

Пацера, М. "Літаюча тарілка" прикрасить Ocean Mall / Микола Пацера // 
Вечірній Київ. – 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 19 : фото. 
Будівля на Либідській площі, відома як "літаюча тарілка", може незабаром 
стати частиною нового торгового центру. Нещодавно одна із столичних арт-
студій оприлюднила у ЗМІ проект реставрації споруди Інституту науково-
технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ). 

Видатні діячі і Київ 
Кальницкий, М. Проведя в Киеве молодые годы, позже Демьян Бедный, уже 
сотрудничавший с большевиками, написал стихотворение в защиту памяти 
Тараса Шевченко : о столичных адресах знаменитых поэтов "Фактам" рассказал 
известный исследователь киевской старины / Михаил Кальницкий // 
Факты и комментарии. – 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 29 : фото.  
Києвознавець розповідає про перебування в Києві відомих поетів. 

Капсамун, І. Тарас і Київ / Іван Капсамун // День. – 2018. – 7 березня (№ 10). –  
С. 8 : фото.  
Якщо скласти всі дні, які Шевченко провів у нашому місті, вийде близько двох 
років. Проте він завжди мріяв оселитися тут та описував Київ у своїх творах. 

Ларіна, О. Вони були киянками / Олена Ларіна // Вечірній Київ. – 2018. –  
7 березня (№ 10). – С. 19 : фото.  
Із нашою столицею пов'язано чимало біографій славетних жінок, чиї здобутки, 
творчий чи науковий доробок зробили їх знаними у світі. 

Покальчук, Ю. Булгаков - Київ : унікальні чернетки, або Як письменник себе 
цензурував, аби догодити кремлівському вождю / Юрко Покальчук // День. – 
2018. – 2-3 лютого (№ 18-19). – С. 22-23 : фото.  
Стаття подає авторське бачення і осмислення творчості Михайла Булгакова. 

Славетні земляки 
Гордон, Д. Леонид Броневой: "Это удивительно: в Киеве родиться - и через 80 с 
лишним лет с инфарктом сюда же попасть." : 9 декабря 2017-го, на 89-м году 
жизни, скончался выдающийся артист театра и кино Леонид Броневой. 
Предлагаем вашему вниманию интервью, которое Дмитрий Гордон взял у 
Леонида Сергеевича в 2013 году : [интервью] / Дмитрий Гордон // 
Бульвар Гордона. – 2018. – февраль (№ 6). – С. 8-11 : фото.  
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Спогади 
Ковальова, В. Повернувся у космос назавжди : минає дев'ять днів, як пішов з 
життя перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк / 
Вікторія Ковальова // Урядовий кур'єр. – 2018. – 8 лютого (№ 27). – С. 3 : фото.  
Стаття подає спогади про Леоніда Каденюка його друга, Героя України, 
заслуженого льотчика-випробувача Олександра Галуненка. 

Прокопенко, М. "Якби я не був романтиком, я б не був космонавтом..." :  
Леонід Каденюк. Розповідають колеги та друзі / Марія Прокопенко,  
Ольга Харченко // День. – 2018. – 1 лютого (№ 17). – С. 11 : фото.  
В останній день січня Леонід Костянтинович раптово помер під час пробіжки у 
київському парку. Колеги і друзі згадують, якою людиною він був. 

Осипчук, И. "Когда мою маму выпустили из сталинских лагерей и она вернулась 
в Киев, отец нес ее домой на руках" : в субботу исполняется 120 лет со дня 
рождения автора стихотворения "Любіть Україну!" одного из самых лирических 
украинских поэтов ХХ века Владимира Сосюры. Его сын рассказал "Фактам" о 
жизни и творчестве отца : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 
2018. – 4-10 января (№ 1). – С. 5 : фото.  

Кияни. Захоплення 
Горская, Д. "Вот уже полтора года я постоянно готовлю десерты для компании, 
в которой мой отец работает программистом" : 14-летний киевлянин Женя Иванец 
стал успешным кондитером. В его ближайших планах - выпустить книгу рецептов 
и создать кулинарную школу : [интервью] / Дария Горская // 
Факты и комментарии. – 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 18 : фото, ил.  
Стаття розповідає про захоплення юного киянина. 

Персоналії 
Гордон, Д. Киевлянка Любовь Успенская: "Однажды в американской тюрьме 
вместе с наркоманами и проститутками я оказалась, а потом меня к трем месяцам 
общественных работ приговорили - это был ад" : в этом году исполняется ровно 
25 лет с тех пор, как королева шансона триумфально вернулась из эмиграции : 
[интервью] / Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. – 2018. – март (№ 13). –  
С. 8-12 : фото. 

Зубенко, П. Той самий Устинський : 29 років тому "Вечірка" першою відкрила 
ім'я юного київського винахідника / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 
22 березня (№ 12). – С. 19 : фото.  
Своє перше авторське свідоцтво Максим Устинський отримав у першому класі. 

Копанева, Е. "Среди моих однокурсников - дочь Барака Обамы. Она тоже живет 
в нашем кампусе" : герой "Фактов", киевлянин Георгий Солодко, поступивший 
одновременно в десять престижных американских вузов, рассказал о том, как 
прошел его первый семестр в Гарварде : [интервью] / Екатерина Копанева // 
Факты и комментарии. – 2018. – 22-28 февраля (№84). – С. 21 : фото.  
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Крикуненко, И. Украинец - лучший бариста во всем мире : наш кофейный 
виртуоз Слава Бабич выиграл на чемпионате по приготовлению кофе в джезве / 
Ирина Крикуненко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22 февраля (№ 34). –  
С. 6 : фото.  
У Дубаї пройшов чемпіонат світу з приготування кави в джезві, де здобув 
перемогу киянин бариста Слава Бабич. 

Плохотнюк, Н. "Україна - Висоцькому" : 25 січня відомому барду, поету, актору 
виповнилося б 80 / Наталя Плохотнюк // Хрещатик. – 2018. – 26 січня (№ 10). –  
С. 4 : фото.  
Дід і батько Володимира Висоцького були киянами. У дитинстві Володимир 
часто гостював у бабусі в Києві. 

Втрата 
Макаренко, В. На земле ему хотелось привычно оттолкнуться и полететь : в 
Киеве на 68-м году жизни от сердечного приступа во время традиционной 
утренней пробежки умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк / 
Виктория Макаренко // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  
2 февраля (№ 16). – С. 6 : фото.  

Соснина, И. Леонид Каденюк: "Вид Земли из космоса запомнил на всю жизнь" : 
31 января в Киеве скончался первый космонавт Украины. Леонид Каденюк умер 
неожиданно в парке Царское село в центре Киева. А всего три дня назад 
космонавт отметил свой день рождения ему исполнилось 67 лет : [интервью] / 
Ирина Соснина // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  
1-8 февраля (№ 15). – С. 6 : фото.  
В статті подається одне з останніх інтерв'ю українського космонавта. 
 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Київ у ІХ-ХІІІ ст. 
Ричка, В. День у княжому Києві : грані повсякдення середньовічного міста / 
Володимир Ричка // День. – 2018. – 12-13 січня (№ 3-4); 19-20 січня (№ 8-9). –  
С. 21 (№ 3-4 ; С. 21 (№ 8-9) : іл. 
 Стаття розповідає про те, як виглядав Київ та якими були кияни у ІХ-ХІІІ 
столітті. 

Київ у ХІХ ст. 
Купновицкая, У. Куртизанки старого Киева / Ульяна Купновицкая // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 8-15 февраля (№ 19). – С. 11 : фото.  
Стаття розповідає про злачні місця дореволюційного Києва, їх "працівниць" та 
відвідувачів. 

Мазур, В. Випадок у Скорботній церкві / Володимир Мазур // Дзеркало тижня. – 
2018. – 20 січня (№ 2). – С. 15 : фото.  
Стаття подає курйозні історії з життя київських студентів середини ХІХ ст. 
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Самченко, В. Велике слово - школа! : видатний педагог Софія Русова, членкиня 
Української Центральної Ради, загартовувала проукраїнські погляди у 
патріотичному середивищі Лисенків-Старицьких / Валентина Самченко // 
Україна молода. – 2018. – 6 лютого (№ 14). – С. 11 : фото.  
Стаття розповідає про видатну громадську діячку і педагога. 

Третьяков, А. Киев в ожидании "роскошного электрического освещения": год 
1880-й / Аркадий Третьяков // Зеркало недели. – 2018. –  
24 февраля -2 марта (№ 7). – С. 15 : ил.  
Стаття розповідає про початок епохи електричного освітлення у Києві. 

Третьяков, А. Київський губернатор Фундуклей – "людина освічена, щедра і сам 
письменник" / Аркадій Третьяков // Дзеркало тижня. – 2018. – 20 січня (№ 2). –  
С. 15 : фото.  
Стаття розповідає про київського цивільного губернатора Івана Івановича 
Фундуклея, який за 13 років своєї невтомної праці з розвитку та благоустрою 
нашого міста залишив по собі добру пам'ять. 

Персоналії 
Знавець неорганічної природи України : 160 років з дня народження  
Павла Тутковського / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. –  
24 лютого (№ 39). – С. 5 : фото.  

Осташко, Т. "Буржуй, або навіть феодал" : Євгена Чикаленка без перебільшення 
можна назвати впливовим конструктором українського національно-визвольного 
руху / Тетяна Осташко // День. – 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 9 : фото. 
Стаття розповідає про громадського і культурного діяча, мецената 
Євгена Чикаленка, кращого представника української інтелігенції, який 
присвятив своє життя справі національного відродження України. 

Панченко, В. Київський золотоуст : секрети ораторських тріумфів  
Миколи Зерова / Володимир Панченко // День. – 2018. – 18 січня (№ 7). – 
С. 9 : фото.  
Професор Микола Зеров був неперевершеним лектором і промовцем - це дружно 
відзначають усі мемуаристи. Причому, успіхом користувалися як його публічні 
лекції, так і навчальні курси, які він читав. 

Сметанская, О. Правнучатая племянница Владимира Вернадского  
Мария Любощицкая: "В юности Вернадский хотел уехать в тропики. Но любовь 
изменила его планы" : ровно 155 лет назад родился выдающийся ученый, 
основатель и первый президент украинской Академии наук : [интервью] / 
Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2018. – 7-14 марта (№ 10). – С. 29-
30 : фото.  
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До 135- річчя від дня народження  

Дмитра Григоровича 
В Киеве родился авиагений Дмитрий Григорович / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
19-21 января (№ 10). – С. 26 : фото.  
!35 років тому народився український авіаконструктор, творець першого 
гідроплану. 

У радянських ВПС український батько : 135 років від дня народження 
Дмитра Григоровича / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. –  
3 лютого (№24). – С. 10 : фото. 

 

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 
 
 

Київ в 1917-1920 роках 
Белоусова, А. За что убили Владимира : с чего начались убийства священников в 
ХХ веке / Анастасия Белоусова, Ярослава Корнеева // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2-4 марта (№ 40). – С. 20-21 : фото. 
В статті мова йде про церковного діяча, митрополита Київського і Галицького, 
розстріляного біля стін Києво-Печерської Лаври. 

Белоусова, А. Красный террор в Киеве : "апокалипсис" в Киеве, устроенный 
бандой Муравьева, и расстрел архиерея : [интервью] / Анастасия Белоусова // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 16-18 марта (№ 48). – С. 20-21 : фото.  
"Сегодня" поспілкувалася з істориком, директором Міжнародного інституту 
афонської спадщини Сергієм Шумило, який займався темою червоного терору в 
Києві і шукав загальноісторичні причини вбивства митрополита Володимира. 

Грабовський, С. Як вбивали кращих людей нації : Кремль і Луб'янка: точковий 
терор проти українських достойників / Сергій Грабовський // День. – 2018. – 
26-27 січня (№ 13-14). – С. 20 : фото.  
Стаття розповідає про акти індивідуального терору, які застосвовували 
більшовики для знищення українських діячів науки, культури, громадських лідерів. 

Капсамун, І. "Ми маємо не столітню, а тисячолітню історію" : 100 років тому був 
прийнятий ІV Універсал про незалежність УНР. Що означає цей етап у 
державотворенні України? / Іван Капсамун, Валентин Торба // День. – 2018. –  
23 січня (№ 10). – С. 4 : фото. 
 Стаття подає міркування відомих журналістів та істориків про значення 
ІV Універсалу для сучасної історії України. 
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Ковальський, В. "Два кольори мої..." : навіщо Скоропадському приписали 
перевертання прапора? / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. –  
18 січня (№ 3). – С. 9 : фото, іл.  
Насправді ж такі "свідчення" не мають жодного стосунку до історичних подій. 

Ковальський, В. Подвійне свято України : ІV Універсал та Акт Злуки заклали 
підгрунтя незалежної України / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 
18 січня (№ 3). – С. 9 : фото, іл.  
Наступного року відзначатимуть 100-літній ювілей, пов'язаний із Актом Злуки 
та возз'єднанням двох історичних частин в єдину Україну. 

Кульчицький, С. Ціна однієї ілюзії / Станіслав Кульчицький // День. – 2018. – 
13-24 лютого (№ 33-34). – С. 20 : фото. 
Федераційна грамота, яка була підписана Павлом Скоропадським 14 листопада 
1918 року, виявилася найбільш суперечливою дією голови Гетьманату за весь 
нетривалий період його існування. 

Марущак, А. Сто лет борьбы со снегом : на снег предлагали налог, а убирали его 
арестанты / Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
14 февраля (№ 28). – С. 8. 
 Зі статті дізнаємося, як прибирали сніг у дореволюційному Києві. 

Маслаков, А. Германские "миротворцы": заморозили украинизацию и породили 
"махновщину" / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
13 марта (№ 36). – С. 10 : фото.  
В перші дні березня 1918 року до Києва прибули кадрові німецькі військові з метою 
зупинити просування на Захід військ більшовиків. 

Маслаков, А. Громкие убийства в Киеве: митрополит, немецкий фельдмаршал и 
Друг Николая Второго / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. –
2018. – 6 февраля (№ 17). – С. 10 : фото.  
Протягом року влада в столиці змінювалася три рази. І в кожний новий 
переворот приносилася "сакральна жертва" - гинула людина, від якої в значній 
мірі залежав подальший перебіг історії. 

Маслаков, А. Как мировые державы судьбу Украины в Беларуси решали : 
подписанный в начале 1918 года Брест-Литовский мирный договор означал 
международное признание УНР, за которое Киев должен был заплатить хлебом / 
Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
16 января (№ 3-4). – С. 10 : фото.  
За цим договором Центральними державами визнавався суверенітет УНР. В 
обмін на це УНР зобов'язувалася не вступати ні в які союзи, направлені проти 
Центральних Держав, і поставляти їм продовольчі товари та сировину. 
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Маслаков, А. Киевская тайна самой скромной монаршей свадьбы : последний 
династический брак в истории правления Романовых был заключен в церкви на 
месте, где сейчас стоит здание МИД Украины / Артем Маслаков // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 20 марта (№ 40). – С. 10 : фото.  
Більше ста років тому в Трьохсвятительській церкві в Києві, відбулося вінчання 
Великої княгині Ольги Олександрівни Романової з полковником Ахтирського полку 
Миколою Куликовським. Вона чекала цього моменту 15 років. 

Маслаков, А. Февральская бойня в Киеве: количество жертв так и не смогли 
посчитать / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  
20 февраля (№ 25). – С. 10 : фото. 
Сто років тому в лютому місто захопили більшовики. Масові розстріли, грабежі 
і мародерство - "КП" згадує з чим довелося зіткнутися киянам. 

Михайлова, О. З'єднати зв'язок часів, або де має стояти пам'ятник 
Скоропадському : ліберальний проект Гетьманату: відтворити спадковість / 
Ольга Михайлова // День. – 2018. – 19-20 січня (№ 8-9). – С. 6-7 : фото.  
Стаття розповідає про досягнення та помилки Гетьманату 
Петра Скоропадського. 

Сюндюков, І. Наміри, вчинки й наслідки : до 100-річчя юридичного 
проголошення державної незалежності України у ІV Універсалі Центральної  
Ради / Ігор Сюндюков // День. – 2018. – 23 січня (№ 10). – С. 5. 

Терещенко, Ю. 100 років проголошення гетьманства в Україні : про 
народницький гіпноз і конструктивний консерватизм / Юрій Терещенко // День. – 
2018. – 16-17 лютого (№ 28-29). – С. 14 : фото.  

Шахрайська війна проти України : 100 років закону про армію УНР / 
підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 13 січня (№ 8). – С. 10.  
Дослідження - чи потрібно було у 1917 році створювати закон про армію УНР. 

До 100-річчя подій Української революції  
1917-1921 років у Києві 

Колесникова, Ю. День незалежності першої республіки : події січня 1918 року 
коментує завідувач відділу Інституту історії Академії наук України доктор 
історичних наук, професор Владислав Верстюк / Юлія Колесникова // 
Вечірній Київ. – 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 9 : фото.  

Липовецький, С. Винниченко схопився за голову й почав кричати, що ми 
завалили українську справу : Січові стрільці воювали з більшовиками, 
денікінцями, поляками й повстанськими загонами / Святослав Липовецький // 
Країна. – 2018. – № 8. – С. 47-50 : фото.  
Стаття розповідає про формування Січових стрільців, що дислокувалося в Києві 
на початку 1918 року та їх роль в революції 1917-1921 рр. 
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Осипчук, И. "Российские оккупационные войска применили против защитников 
Киева отравляющие газы " : сто лет назад столица пережила кровавую расправу 
большевистской армии под руководством маниакального безпощадного 
революционера Михаила Муравьева. Красные уничтожили за три недели более 
шести тысяч мирных жителей! : [интервью] / Игорь Осипчук // 
Факты и комментарии. – 2018. – 1-6 марта (№ 9). – С. 29 : фото, ил.  
Про події, що відбувалися сто років тому в Києві, розповідає завідувач Музеєм 
Української революції 1917-1921 рр. Олександр Кучерук. 

 
До 100-річчя Бою під Крутами 

Бородюк, Н. Бій під Крутами не завершився / Наталя Бородюк // 
Урядовий кур'єр. – 2018. – 27 січня (№ 19). – С. 5 : фото.  
Українських студентів, які загинули під Крутами, увіковічать у художньому 
кінофільмі "Крути 1918". Показ заплановано на осінь. 
 
Здоровило, Т. До бою під Крутами... : які події передували легендарному 
протистоянню сто років тому та як це вплинуло на подальшу долю України / 
Тарас Здоровило // Україна молода. – 2018. – 20 березня (№ 31). – С. 9 : фото.  
Доктор історичних наук, професор Владислав Верстюк допоміг з'ясувати, що ж 
передувало Крутам і в яких умовах доводилося працювати керманичам першого 
українського парламенту - Центральної Ради. 
 
Кривава ціна помилок політиків : 100 років бою під Крутами / підготував 
Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 27 січня (№ 19). – С. 6 : фото.  
 
Маслаков, А. Правда о битве под Крутами, которую не принято вспоминать : в 
конце января 1918 года немногочисленные части УНР попытались остановить 
войска большевиков, двигающихся на Киев. "КП" в Украине" разбиралась в 
спорных моментах этого противостояния / Артем Маслаков // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 30 января (№ 13). – С. 10 : фото.  
 
Осипчук, И. "Приказ об отходе дошел до юношей, оборонявших станцию Круты, 
с точностью до наоборот. Они бросились в роковую для себя атаку" : на днях 
страна отметит 100-летие легендарного боя под Крутами. Подвиг, совершенный 
тогда киевскими студентами, гимназистами и курсантами воинской школы, стал 
символом несгибаемого стремления Украины к свободе : [интервью] / 
Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2018. – 25-31 января (№ 4). – С. 29 : 
фото, ил. 
 
Платонов, С. Поражение ради победы : в эти дни 100 лет назад киевские 
студенты и гимназисты столкнулись на поступах к Киеву с многотысячным 
войском большевиков и задержали их наступление / Станислав Платонов // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26-28 января (№ 15). – С. 28-29 : фото.  
 
Позняк-Хоменко, Н. Міфи і легенди бою під Крутами : чому легендарний бій 
армії УНР був не жертовною поразкою, а стратегічною перемогою / 
Наталка Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2018. – 30 січня (№ 11). – С. 4-5 : 
фото.  
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Сюндюков, І. Бій під Крутами: легенда і люди : рівно століття минає відтоді, як 
юні вояки - київські курсанти та загін "Вільного козацтва" - зустріли вогнем 
більшовицьких окупантів, що мали численну перевагу в силі / Ігор Сюндюков // 
День. – 2018. – 26-27 січня (№ 13-14). – С. 5. 

Фещенко, Є. Зі славою святих : події бою під Крутами відтворюють у фільмі / 
Євдокія Фещенко // Україна молода. – 2018. – 26-27 січня (№ 10). – С. 2 : фото.  
Українських студентів, які загинули під Крутами, увіковічать у художньому 
кінофільмі "Крути. 1918". Показ заплановано на осінь. 
 
Яворський, І. Їхній перший бій. Останній бій / Ігор Яворський // 
Урядовий кур'єр. – 2018. – 27 січня (№ 19). – С. 3. 
Стаття подає хронологію бою під Крутами. 

Державному гербу України - 100 років 
Головко, О. Тризуб: закодоване повідомлення від наших предків / 
Оксана Головко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 27 лютого (№ 40). – С. 3 : фото.  
25 лютого 2018 року Державному гербу України виповнюється 100 років. 
 
Гречило, А. "Знак неясного значіння, щось вроді трезубця" : 100 років тому 
затвердили державний герб України / Андрій Гречило // Країна. – 2018. – № 11. – 
С. 46-50 : фото, іл.  
Стаття розповідає про те, як 100 років тому, в Києві, затверджували 
державний герб Української Народної Республіки. 
 
[Трезубец стал гербом УНР] / подготовила Елена Гребенникова // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 9 февраля (№ 25). – С. 26.  
 
Шумило, С. Володимирів тризуб із хрестом: забутий сакральний символ   
України : до 100-ліття проголошення тризуба державним гербом України / 
Сергій Шумило // День. – 2018. – 23-24 березня (№ 51-52). – С. 14-15 : фото, іл.  

Спогади 
Сюндюков, І. Його сповідь перед історією : "Спогади" Павла Скоропадського: 
роздуми, здобутки, помилки / Ігор Сюндюков // День. – 2018. – 
19-20 січня (№ 8-9). – С. 20 : фото.  
Стаття подає спогади останнього українського гетьмана 
Павла Скоропадського. 

Персоналії 
Осташко, Т. Справжній полковник : бойовий офіцер Петро Болбочан насамперед 
прагнув розбудови незалежної Української держави з міцною професійною 
армією, здатною захищати національні інтереси / Тетяна Осташко // День. –  
2018. – 23-24 лютого (№ 33-34). – С. 14-15 : фото.  
Стаття розповідає про українського військового діяча, полковника Армії УНР. 
 
Появилась на свет муза Врубеля : 1 апреля 1868 / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 29 марта (№ 57). – 
С. 38 : фото.Стаття розповідає про дружину Михайла Врубеля, українську оперну 
співачку Надію Забілу-Врубель. 
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Київ у період Другої світової війни, 1939-1945 рр. 
Из дневника киевлянки Нины Герасимовой: "Надоело жить, но умирать тоже 
не хочется" // Бульвар Гордона. – 2018. – январь (№ 4). – С. 16 : фото.  
Національний музей історії України частково оцифрував свою колекцію, 
присвячену трагедії Бабиного Яру. Одним із головних експонатів цієї колекції - 
щоденник Ніни Герасимової, яка в 1941 році була студенткою Київського 
політехнічного інституту. "Гордон" представляє читачам другу частину 
щоденника без скорочень. 
 
Из дневника киевлянки Нины Герасимовой: "Не хочется верить, что это война, 
а не сон. Проснешся - и опять все пойдет по-старому. Но, что бы ни было, я 
останусь в Киеве" // Бульвар Гордона. – 2018. – январь (№ 2). – С. 16 : фото.  
"Бульвар" продовжує публікацію щоденника київської студентки Ніни 
Герасимової. 
 
Кальницкий, М. Средние зарплаты в оккупированном Киеве составляли 200-500 
рублей, а килограмм сала стоил семь тысяч : 75 лет назад киевляне встречали 
Новый, 1943 год под призывы немецких властей "трудиться для победы и 
приносить для нее всяческие жертвы" / Михаил Кальницкий // 
Факты и комментарии. – 2018. – 4-9 января (№ 1). – С. 29 : фот., ил.  

 
 

Київ у 1959-1991 роках 
Габович, А. Победа бульдозериста : сага Десятинного переулка, или Один эпизод 
из жизни Михаила Брайчевского / Александр Габович // Зеркало недели. –  
2018. – 24 февраля -2 марта (№ 7). – С. 11 : фото.  
Стаття подає спогади киянина про руйнування пам'яток архітектури в 80-ті 
роки ХХ століття та про те, як відомий український історик та археолог 
Михайло Брайчеський намагався перешкоджати вандалізму. 
 
Махун, С. Венок памяти Городу и Времени : "Киев в 80-х годах. Воспоминания 
старожила": возвращение через столетие / Сергей Махун // Зеркало недели. – 
2018. – 3 февраля (№ 4). – С. 15 : фото, ил.  
Стаття розповідає про книгу "Киев в 80-х годах. Воспоминания старожила", що 
вийшла в 1910 році. 25 розділів книги представляють багаторівневу панораму 
київського життя останніх десятиліть ХІХ ст. 

 
Персоналії 

Маслаков, А. Владимир Щербицкий, человек, не рискнувший спасти СССР : 
17 февраля исполняется 100 лет со дня рождения последнего советского 
руководителя Украины. "КП" в Украине" собрала малоизвестные факты из его 
жизни / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
16 февраля (№ 24). – С. 10 : фото.  
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КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Кириченко, Л. По уровню жизни Киев обогнал Питер : в украинской столице 
живется лучше, чем в Египте и Грузии, но хуже, чем в Уганде и Армении / 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 23-25 марта (№ 53). – 
С. 26 : фото.  
 
Листопад, О. Вислови свою небайдужість / Олег Листопад // Урядовий кур'єр. – 
2018. – 18 січня (№ 12). – С. 4 : фото.  
Аналіз електронних петицій, з якими городяни звертаються до міських рад. 
 
Негода, Т. История в банке : столичные предприниматели выпускают 
легендарное сухое варенье по рецептам XIX века / Татьяна Негода // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14 марта (№ 46). – С. 8-9 : фото.  
Киянин Ярослав Семенець з дружиною відродили легендарне сухе варення. 
 
Торба, В. Кров Майдану як пролог окупації / Валентин Торба // День. – 2018. –  
21 лютого (№ 31). – С. 5 : фото.  
Валентин Наливайченко та Андрій Сенченко пояснюють, чим викликана кволість 
влади у розслідуванні злочинів лютого 2014 року. 
 
Федосєєв І. Дивна річниця : Революція Гідності змінила владу, але не створила 
дієвих механізмів впливу на неї / Ілля Федосєєв // День. – 2018. – 
20 лютого (№ 30). – С. 4 : фото.  
Стаття розповідає про події, що відбувалися в центрі Києва в лютому 2014 року. 

 
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА 

 

Геофізична характеристика  
Кириченко, Л. Склоны ползут вниз : в городе более сотни опасных участков. 
Власть: мониторим постоянно / Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 12 марта (№ 44). – С. 17 : фото.  
У столиці різко зріс ризик зсувів на проблемних схилах, в КМДА розповіли, що 
розробили проектну документацію протизсувних робіт. "Сегодня" з'ясувала у 
скільки обійдеться їх зміцнення. 

Екологія Києва 
Ковальський, В. Совські ставки: екологічна катастрофа відміняється? / 
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 22 березня (№12). – С. 5 : фото.  
Столичні екологи та активісти б'ють на сполох: цього разу під загрозою 
знищення опинилися Совські ставки. На їх місці забудовники планують звести 
паркінги та багатоповерхівки. 
 
Лиховид, І. Дарницька "гарячка" : як знешкодити головного забруднювача 
довкілля Києва / Інна Лиховид // День. – 2018. – 16 січня (№ 5). – С. 6 : фото. 
Дарницька теплоелектроцентраль - головний забруднювач столиці. Про це 
заявили в Державній екологічній інспекції України і Міністерстві екології та 
природних ресурсів. 
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Плахонін, А. Чи підпише мер смертний вирок Совським ставкам: до історії однієї 
афери / Андрій Плахонін // День. – 2018. – 23-24 березня (№ 51-52). – С. 26 : іл.  
Загроза забудови нависла над Совськими ставками. 

 

Зона відчуження сьогодні 
Чепурко, В. Чернобыль: мечты и реальность : украинцев давно волнует вопрос, 
как извлечь пользу из мертвой зоны. Но большинство проектов - из области 
фантастики / Валерия Чепурко // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
18-25 января (№ 7). – С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про те, як хотіли використовувати Чорнобильську зону і що 
вийшло в реальності. 
 
Ярошенко, О. Чорнобильська сонячна : зону відчуження відкрили для 
спорудження сонячних станцій / Оксана Ярошенко // Україна молода. – 2018. –  
21 березня (№ 32). – С. 11 : фото.  
У Києві презентували технічну базу побудови парку наземних сонячних панелей у 
Чорнобильській зоні. 
 

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

 
 

Київська міська рада 
Коваленко, А. Музею на Поштовій бути? : захисники археологічної пам'ятки 
крок за кроком наближаються до мети / Андрій Коваленко // Вечірній Київ. –  
2018. – 1 лютого (№ 5). – С. 6 : фото.  
Комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування 
підтримала проект рішення, що тепер вможливлює створення повноцінного 
історико-археологічного музею на території розкопок прибережного кварталу 
Середньовічного Києва  на Поштовій площі. 
 
Коваленко, А. Столиця стане велосипедним містом? / Андрій Коваленко // 
Вечірній Київ. – 2018. – 22 березня (12). – С. 20 : фото.  
Київрада затвердила концепцію розвитку велосипедної інфраструктури в місті 
Києві. 
 
Коваленко, А. Якою буде "муніципальна Конституція"? : наприкінці минулого 
року Київрада затвердила Концепцію Статуту територіальної громади столиці / 
Андрій Коваленко // Вечірній Київ. – 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 6.  
Наразі місто має документ "Статут територіальної громади міста Києва", 
який врегульовує правила співіснування та взаємодії громадян, влади, бізнесу, їх 
права та обов'язки в територіальних межах міста. 
 
Лиховид, І. Переселення чи опіка : як столична міськрада налякала Музей історії 
міста Києва... / Інна Лиховид // День. – 2018. – 13 березня (№ 43). – С. 7 : фото. 
Музейники хвилюються через рішення Київради, в якому пропонується створити 
музей археології та історії Києва замість підземного торгового центру на 
Поштовій площі, а потім переселити туди заклад. 
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Ольшанський, В. У столиці з'явилися Латвійський сквер і парк "Муромець" : 
Київрадою ухвалено зміни до порядку увічнення відомих осіб та історичних  
подій / Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. – 23 лютого (№ 22). – С. 1 : 
фото.  
На черговій сесії Київради йшлося про внесення змін до Регламенту Київради та 
до Порядку найменування міських об'єктів іменами фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій у столиці. Також було прийнято 
рішення про створення ще одного комунального ДНЗ (ясла-садок) № 179 у 
Святошинському районі. 

Київська міська державна адміністрація 
Вся мэрия может перехать под ЗАГС : новым "домом" для чиновников хотят 
сделать нынешний недострой / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 10 января (№ 3). – С. 14 : фото.  
Київраду і КМДА можуть переселити з Хрещатика у висотну будівлю на 
проспекті Перемоги. 
 
Громадська, Л. Правонаступниця УНР : уроки історії у колонній залі КМДА / 
Лариса Громадська // Україна молода. – 2018. – 23 січня (№ 8). – С. 3 : фото.  
У Колонній залі Київської мерії відзначили сторіччя проголошення української 
державності, де виступили історики, дослідники, учасники АТО.  
 
Кириченко, Л. "Номер обиды" и песня для папы : самые популярные и 
необычные жалобы жителей столицы в знаменитый колл-центр мэрии / 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18 января (№ 9). – С. 34 : 
фото. 
В статті йдеться про роботу контактного центру мерії. "Сегодня" з'ясувала на 
що саме скаржаться жителі столиці. 
 
Кириченко, Л. Чем туристов манит столица : иностранцы едут за архитектурой 
и вкусной едой, но эксперты уверены: о нас еще мало знают / Леся Кириченко, 
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 29 января (№ 16). – С. 8 : 
фото.  
У КМДА склали портрет столичного туриста і оприлюднили статистику: хто 
до нас їде, з якою метою і скільки грошей гості залишають у Києві. 
 
Мамчур, Н. К горпетициям есть претензии : киевляне критикуют сервис 
городских петиций. Власти обещают создать новый портал / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22 марта (№ 52). – С. 8 : фото.  
 

Київський міський голова 
Калюжный, А. Виталий Кличко: "Мы продолжаем работать над продвижением 
имиджа Украины в мире" : [интервью] / Аркадий Калюжный // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 февраля (№ 19). – С. 7 : фото. 
Стаття розповідає про що домовлявся Віталій Кличко в Давосі, про плани 
розвитку Києва і про те, що вже зроблено. 
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Калюжный, А. Виталий Кличко: "Мы создаем все необходимые условия для 
привлечения иностранных инвестиций" : [интервью] / Аркадий Калюжный // 
Факты и комментарии. – 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 12 : фото.  
В інтерв'ю "Фактам" мер столиці розповів про проекти, які планують 
реалізувати в Києві. 
 
Віталій Кличко: "Кожен підрядник, з яким місто підписує контракт на укладку 
асфальтового покриття, дає гарантію п'ять років на експлуатацію цієї дороги..." : 
київський міський голова відповів на запитання журналістів // Вечірній Київ. – 
2018. – 1 березня (№ 9). – С. 4 : іл.  
 
Віталій Кличко: "Ми не опускали рук і, як обіцяли, крок за кроком змінювали 
наше місто" : мер Києва підбив підсумки роботи столичної влади за 2017 рік і 
окреслив плани, які втілюватимуть у Києві цьогоріч // Вечірній Київ. – 2018. –  
15 лютого (№ 7). – С. 6 : іл.  
 
Ольшанський, В. Оновлення столиці: крок за кроком : пріоритетами діяльності 
міської влади були і залишаються ефективність, прозорість, увага до потреб і 
пропозицій киян / Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. –  
9 лютого (№ 16). – С. 1 : фото.  
Мер столиці Віталій Кличко на початку нової сесії Київради підбив підсумки 
роботи столичної влади за 2017-й рік та окреслив плани, які втілюватимуть у 
місті цьогоріч. 
 
Панаева, М. Виталий Кличко: "На Мюнхенской конференции обсуждали 
формулу введения миротворцев на Донбасс и инвестиции в Киев" : мэр столицы 
рассказал "Фактам", о чем говорили в Мюнхене и какие перспективы ожидают 
Украину : [интервью] / Мария Панаева // Факты и комментарии. – 2018. – 
22-28 февраля (№ 8). – С. 10 : фото.  
 
У рік новий - із надією та оптимізмом : міський голова Віталій Кличко назвав 
здобутки міської влади, згадав про проблеми й окреслив плани на найближче 
майбутнє // Вечірній Київ. – 2018. – 4 січня (№ 1). – С. 2 : фото.  

 
Соціальна політика 

Кириченко, Л. В город вернули пункты обогрева : людей спасают от дикого 
мороза чаем и очищают улицы от снега / Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26 февраля (№ 36). – С. 17 : фото.  
 
Кириченко, І. Ціна болю : важливо, щоб сім'я загиблого воїна почувалася 
соціально захищеною і розуміла, що держава її підтримує / Ірина Кириченко // 
Україна молода. – 2018. – 24 січня (№ 9). – С. 7 : фото.  
В статті йдеться про проведення круглого столу щодо обговорення проблем 
захисту родин загиблих учасників АТО. 
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Коваленко, А. Позбутися бар'єрів : чи стане столиця доступною для 
маломобільних громадян? / Андрій Коваленко // Вечірній Київ. – 2018. –  
15 січня (№ 4). – С. 18 : фото.  
За офіційною статистикою в Києві мешкає 155 503 особи з обмеженими 
можливостями. Для переважної більшості таких громадян чимало життєво 
необхідних об'єктів міської інфраструктури є недоступними. 
 
Серов, И. Льготы для активистов Майдана : раненых во время Евромайдана 
людей приравняли к участникам боевых действий. Силовики не в счет / 
Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26 февраля (№ 36). – С. 5 : 
фото.  

Меценатство. Благодійна справа 
Прокопенко, М. "У цих картинах є надія на одужання" : масштабний благодійний 
проект на допомогу дітям з онкологією триває у "Софії Київській" / 
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 27 березня (№ 53). – С. 7 : фото, іл.  
Благодійний арт-проект "Найголовнішого очима не побачиш..." триває у Будинку 
митрополита до 31 березня. 

Кияни, учасники антитерористичної операції 
Камінський, М. Майстер зброярських справ / Михайло Камінський // 
Вечірній Київ. – 2018. – 8 лютого (№ 6). – С. 18 : фото. 
Стаття розповідає про киянина, учасника Революції Гідності та АТО Івана 
Савельєва. 
 
Копанева, Е. "Вернувшись с фронта, я обнаружил, что меня успокаивают музыка 
и кулинария. В этом есть терапевтический эффект" : ветеран АТО 
Роман Набожняк стал участником проекта "Голос країни". А еще занялся 
кулинарией и основал собственный бизнес : [интервью] / Екатерина Копанева // 
Факты и комментарии. – 2018. – 7-14 марта (№ 10). – С. 9 : фото.  

 
Допомога бійцям АТО 

Зубенко, П. Фронтові будні Саліма Караме : з передової повернулися київські 
лікарі, які надавали волонтерську допомогу захисникам України / 
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 22 березня (№ 12). – С. 18 : фото.  
Вже другий рік поспіль Салім Караме, власник однієї з найбільших 
стоматологічних клінік столиці надає стоматологічну допомогу бійцям в зоні 
АТО. 

Суди 
До комунальної власності повернули кінотеатр "Тампере" // Хрещатик. – 
2018. – 27 лют. (№ 23). – С. 4 : фото. 
Київський апеляційний господарський суд визнав право власності на кінотеатр 
"Тампере" за територіальною громадою. 
 
Пацера, М. Шанс Гостинного двору / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 
22 березня (№ 12). – С. 6 : фото.  
Нещодавно міський Окружний адміністративний суд розірвав договір оренди і 
зобов'язав орендарів повернути будівлю у власність держави. 
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Чепурко, В. Суд над Януковичем: новая история Украины. Майдан : свидетели 
по делу утверждают, что "третьей силой" был российский спецназ / 
Валерия Чепурко // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
20 февраля (№ 25). – С. 8 : фото.  
"КП" в Украине" розповідає як проходить судовий процес про державну зраду 
Віктора Януковича, що розглядається в Оболонському суді міста Києва. 
 

Військова справа 
Зубенко, П. Професія - боронити Вітчизну / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 
2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20 : фото.  
Більше тисячі киян торік підписали контракт зі Збройними силами України. 
 

ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  
МІСТА 

 
Трудові ресурси 

Князьская-Ханова, Л. Киеву не хватает уборщиц и токарей : в дворники и 
слесари не идут из-за низких зарплат, есть спрос на офисных водителей и 
продавцов / Людмила Князьская-Ханова, Александр Марущак // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 5 февраля (№ 21). – С. 8 : ил. 

Інноваційні парки 
Прокопенко, М. "Це - територія майбутнього" : як створюється перший в Україні 
інноваційний парк / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 
16-17 лютого (№ 28-29). – С. 8-9 : фото. 
На території Київського мотоциклетного заводу хочуть створити інноваційний 
парк Unit.City. У 2017 році здали першу чергу парку. 

Інноваційні технології 
Ромашка, Г. Український стартап обігнав винахід Ілона Маска /  
Ганна Ромашка // Урядовий кур'єр. – 2018. – 3 лютого (№ 24). – С. 16 : фото.  
Українські винаходи підкорюють світ. З семи вітчизняних стартапів, які були 
номіновані на щорічну нагороду Golden Kitty Awards від однієї з найпопулярніших 
платформ Product Hunt, троє стали переможцями. Зокрема, додаток "собача 
няня". 

Енергетичний комплекс 
Гуцул, Н. Трішки сонця в холодний день / Ніна Гуцул // Вечірній Київ. – 2018. – 
8 лютого (№ 6). – С. 17 : фото.  
Стаття розповідає про новітні технології енергозберігання, що 
впроваджуються в столиці. 
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Петренко, О. Де наші гроші з тарифів? : "Вечірка" заглянула у акти ревізорів, 
котрі перевіряли "Київенерго" / Олег Петренко // Вечірній Київ. – 2018. –  
1 березня (№ 9). – С. 6 : фото. 
 У тарифній бухгалтерії "Київенерго" за 2016 рік розбиралися ревізори НКРЕКП 
і виявили чимало "заначок" на десятки і сотні мільйонів гривень. 

 

Окремі галузі промисловості 
Крючков, О. Від одноразових стаканчиків до труб : Київська компанія ТОВ 
"Скай Полімер" забезпечує 1,5 тисячі вітчизняних виробників продукції з 
пластмаси високоякісною сировиною / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. – 
2018. – 27 лютого (№ 40). – С. 7 : фото.  

 
ДП "Антонов". Персоналії 

Шуневич, В. "Своими полетами на "Антее" Юрий Курлин и другие авиаторы 
каждый месяц зарабатывали сумму, достаточную для строительства 
пятиэтажного дома для заводчан..." : девять дней назад на 89-м году ушел из 
жизни ведущий пилот фирмы "Антонов", заслуженный летчик-испытатель СССР, 
Герой Советского Союза Юрий Курлин / Владимир Шуневич // 
Факты и комментарии. – 2018. – 7-14 марта (№ 10). – С. 22 : фото. 
 

Будівництво 
Гардащук, Т. Девелопере, посади парк! : чи відомі нам випадки, щоб будівельний 
бізнес створив у Києві повноцінну рекреаційну територію? / Тетяна Гардащук // 
День. – 2018. – 24 січня (№ 11). – С. 8 : іл.  
Стаття підіймає проблему дбайливого ставлення до зелених насаджень міста з 
боку забудовників. 

Незаконні забудови в столиці 
Лиховид, І. Неймовірно: забудовників змусять дослухатися до громади : 
поверховість скандальної висотки біля Софії Київської таки доведеться знизити / 
Інна Лиховид // День. – 2018. – 28 лютого (№ 36). – С. 11 : фото. 
 

Міський транспорт 
Гинжул, И. Без дверей и с искрами : киевляне жалуются на убитые маршрутки, а 
горвласти ждут отмены моратория на их проверки / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 29 марта (№ 57). – С. 8 : фото.  
 
Кириченко, Л. Как в транспорте охотятся на "зайцев" : контролеры ежедневно 
штрафуют по 200 безбилетников, а за грубость рискуют лишиться премии / 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 марта (№ 39). – С. 34 : 
фото. 
 Газета "Сегодня" з'ясувала за якими правилами працюють контролери і чи 
багато їх. 
 
Кириченко, Л. Куда уходит старый транспорт столицы : списанные вагоны 
продали с аукциона и готовят ревизию для автобусов / Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 25 января (№ 14). – С. 34 : фото.  
Газета "Сегодня" дізнавалася, яка доля чекає на списаний транспорт. 
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Княжанський, В. Як міняють господарів... зупинки : наростити інвестиційний 
потенціал важко, вбити - легко, експерти / Віталій Княжанський // День. – 2018. – 
19-20 січня (№ 8-9). – С. 11 : фото.  
Київські чиновники повинні вирішити долю майже тисячі київських зупинок 
громадського транспорту: чи проводитиметься інвестиційний конкурс щодо їх 
продажу, чи ж з ним дещо почекають або скасують взагалі. "День" розбирався в 
суті проблеми. 
 
Ковальський, В. Як позбавитися "доріг смерті"? : експерти визначили адреси 
найнебезпечніших пішохідних переходів і найпоширеніші причини порушень та 
нещасних випадків у столиці / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. –  
8 лютого (№ 6). – С. 9 : іл.  
Майже 250 пішохідних переходів міста є потенційно небезпечними, а найбільша 
їхня концентрація - в Оболонському та Деснянському районах. Такі результати 
моніторингу, проведеного Українським кризовим медіа-центром "Центр 
розвитку міста". 
 
Мамчур, Н.  Метро "Святошин": лифты и камеры : какой будет через полгода 
одна из популярных станций подземки / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26 февраля (№ 36). – С. 8 : фото.  
Метрополітен розпочав капітальний ремонт станції "Святошин". "Сегодня" 
дізналася, якою буде оновлена станція. 
 
Прокопенко, М. Як "відпочивають" поїзди метро : секретні кнопки в кабіні 
машиніста, "Тесла" в депо та нові рекорди київської підземки / 
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 23-24 березня (№ 51-52). – С. 8-9 : фото. 
Стаття розповідає про відкриття та організацію роботи київського 
метрополітену. 

 
Транспортні розв’язки. Реконструкція 

Гинжул, И. В столице взялись за ремонт дорог : обещают обновить две 
транспортные развязки и Шулявский мост / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 16-18 марта (№ 48). – С. 8 : фото.  

 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Ольшанський, В. ROCHEM: очищення сміття та довкілля : іноземна техніка 
прискорила переробку токсичного фільтрату на полігоні побутових відходів № 5, 
створюючи умови для його подальшої реконструкції / Валентин Ольшанський // 
Хрещатик. – 2018. –  31 січня (№ 12). – С. 1 : фото.  
На полігоні твердих побутових відходів № 5 встановили німецьке обладнання, що 
збільшило добовий обсяг переробки токсичного фільтрату з 200 до 350 
кубометрів на добу. 
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Благоустрій 
Атаманюк, Ю. Як озеленюють Київ? / Юлій Атаманюк // Урядовий кур'єр. – 
2018. – 22 березня (№ 55). – С. 3. 
 
Лиховид, І. Дерева не хочуть "під ніж" : у столиці триває масове кронування. 
Експерти вимагають заборонити процедуру / Інна Лиховид // День. –  2018. – 
29 березня (№ 55). – С. 10 : фото.  
Київзеленбуд щороку проводить санітарну та формувальну обрізку дерев. Чи 
доцільна ця процедура. 
 
Пацера, М. Чим замінити фальшиві "Бріотті"? : зелене намисто для Хрещатика 
обиратимуть кияни / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 1 лютого (№ 5). – 
С. 5 : фото.  
Нещодавно на Хрещатику з'явилося 10 дерев різних видів, один із яких кияни 
мають обрати для прикрашання головної вулиці столиці. Нові рослини замінять 
давно засохлі кінські каштани, висаджені під маркою "Бріотті". 
 
Трапезнікова, Д. Підпиляти "легені" : як врятувати міські дерева від "добрих" 
намірів комунальників / Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 
19-20 січня (№ 8-9). – С. 18 : фото. 
Результати того, що комунальники називають "омоложувальною обрізкою", 
люди охрестили "телеграфними стовпами", але головна проблема не в ображених 
естетичних почуттях громади, а в загибелі дерев. 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

Персоналії. Історичні аспекти 
Віленський, Ю. Феномен Шалімова : 20 січня виповнюється 100 років від дня 
народження видатного хірурга / Юрій Віленський // День. – 2018. – 
17 січня (№ 6). – С. 9 : фото.  

Медичні установи 
Бацман, А. Президент клиники "Борис", советник мэра Киева Виталия Кличко по 
вопросам медицины Михаил Радуцкий: "Официально заявляю: я единственный 
человек, который кинул Дмитрия Гордона" : [интервью] / Алеся Бацман; записал 
Николай Поддубный // Бульвар Гордона. – 2018. – февраль (№ 6). – С. 6-7, 14 : 
фото.  
Президент клініки "Борис" розповідає про історію її створення та діяльність. 

 
Персоналії 

Макаренко, В. Лазерный луч выжигает опухоль головного мозга : в Киеве 
впервые в мире провели уникальную операцию по удалению опухоли головного 
мозга / Виктория Макаренко // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
21 марта (№ 41). – С. 9 : фото.  
Стаття роповідає про заслуженого лікаря України, керівника клініки 
нейроонкології імені А. П. Ромоданова НАМН України, доктора наук, професора 
Володимира Розуменка. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

Окремі види спорту і спортивні ігри 
Матевич, Н. Лига чемпионов по-киевски: в центре перекроют дороги и пустят 
тысячу шаттлов : до финала ЛЧ осталось два месяца - как готовится Киев? / 
Нина Матевич // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 28 марта (№ 45). – 
С. 15 : фото.  
Стаття розповідає як готується Київ до головного футбольного турніру 
Європи. 

Персоналії спортсменів 
Бацман,  А.  Легенда украинского футбола Алексей Михайличенко: "Хочу, чтобы 
президентом Украины был мой сын" : [интервью] / Алеся Бацман; записал 
Николай Поддубный // Бульвар Гордона. – 2018. – март (№ 13). – С. 13-15 : фото. 
Легендарний  футболіст  розповідає  про  свій  спортивний  шлях. 

Пирлик, О. Ірина Дерюгіна: "Гімнастку робить примою не гарна зовнішність" / 
Олександр Пирлик // Вечірній Київ. – 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 21 : фото.  
Ірина Дерюгіна звикла бути першою у спорті й не має наміру поступатися  
лідерством на тренерській ниві. 

Пирлик, О. Марта Костюк: "Відчуваю, що зможу змагатися з найкращими 
тенісистками світу" : у свої п'ятнадцять років киянка Марта Костюк вже встигла 
стати найголовнішою сенсацією тенісного світу / Олександр Пирлик // 
Вечірній Київ. – 2018. – 7 березня (№ 10). – С. 21 : фото. 

Сай, Ю. Владимир Бессонов: "Мой друг Андрей Баль умер фактически у меня на 
руках" : легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной Советского 
Союза отметил 60-летний юбилей : [интервью] / Юрий Сай // 
Факты и комментарии. – 2018. – 7-14 марта (№ 10). – С. 21 : фото 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

Політичні і громадські рухи 
Лиховид, І. "Ставки не залишаться без нагляду" : кияни просять владу 
впорядкувати Совські озера, а таємничий інвестор просуває план їхньої 
забудови / Інна Лиховид // День. – 2018. – 16-17 лютого (№ 28-29). – С. 17 : фото.  
Місцеві активісти вимагають від міста зайнятися облагородженням водойм, а 
не віддавати їх на поталу забудовникам. 
 
Ольшанський, В. Кияни створили живий ланцюг Соборності : активісти не лише 
об'єднали береги столиці, а й розгорнули 30-метровий прапор України на мосту 
Патона / Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. – 23 січня (№ 8). – С. 1 : 
фото.  
У столиці відбулися заходи з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя 
проголошення незалежності Української Народної Республіки. 
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Позняк-Хоменко, Н. ...І підозріла зачіска "під оселедець" : знесення наметового 
містечка під Верховною Радою може покласти край мирному протесту / 
Наталка Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 4 : 
фото.  
Реакція народного депутата України, лідера руху ”Визволення” 
Семена Семенченка на знесення наметового містечка протестувальників, яке з 
жовтня 2017 року розгорнулося перед Верховною Радою України. 
 
Уроки трагедії : відкритий лист // День. – 2018. – 26-27 січня (№ 13-14). – 
С. 13 : фото.  
До редакції "Дня" надійшов відкритий лист, адресований керівникам громадських 
організацій, учасникам заходів, проведених у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії 
Бабиного Яру, читачам газети "День", за підписами академіка НАН України 
Сергія Комісаренка та члена-кореспондента НАН, академіка НАМН України 
Ісаака Трахтенберга. 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

 
Культові споруди. Історичні аспекти 

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 історію унікальних 
розписів Троїцької надбрамної церкви. 
 
Мазур, В. Ссора в Кирилловской церкви / Владимир Мазур // Зеркало недели. –  
2018. – 3 февраля (№ 4). – С. 15 : фото, ил.  
В статті подаються цікаві факти з історії Кирилівської церкви, що відбулися в 
результаті секуляризаційної реформи 1786 року. А саме, одна з найдавніших 
церков Києва стала домовим храмом при Інвалідному домі. 
 
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. 
 
Шапіро, О. Піднесена до небес : Андріївській церкві - чверть тисячоліття / 
Олена Шапіро // Україна молода. – 2018. – 23 січня (№ 8). – С. 13 : фото.  
В статті йдеться про історію Андріївської церкви та про виставку, що 
демонструє зібрання артефактів, пов'язаних з історією храму, що розміщено у 
північній частині виставкової зали Софійського собору. 
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Культові споруди. Правові аспекти 
Лиховид, І. Два фронти Десятинки : чому громада стала на захист архітекторів і 
вимагає визнати незаконність споруди біля Музею історії / Інна Лиховид // 
День. – 2018. – 7 лютого (№ 21). – С. 11 : фото.  
"Десятинний монастир", споруджений між національним Музеєм історії 
України та фундаментами Десятинної церкви - побудований незаконно. 
Територія належить до буферної зони Національного заповідника "Софія 
Київська", до того ж знаходиться у пам'ятко-охоронній зоні історичної частини 
Києва. Будувати тут подібні споруди не можна. 

Реставраційні роботи 
Гинжул, И. Как "лечат" иконостас Андреевской церкви : реставраторы тратят 
месяцы на спасение одной картины и оставляют спецпометки для потомков / 
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26-28 января (№ 15). – С. 
30-31 : фото.  
Кореспондентка "Сегодня" побувала в майстерні, де раставрують іконостас, і 
спостерігала за тим, як шедеври, написані в XVIII столітті, отримують друге 
життя. 
 
Шапіро, О. Шедевр Растреллі. Реставрація продовжується... : Андріївській церкві 
250! / Олена Шапіро // День. – 2018. – 16-17 березня (№ 46-47). – С. 32 : фото.  
Про роботу реставраторів розповідає старший науковий співробітник 
Ліна Янченко. 
 

НАУКА КИЄВА 
 

Загальні питання 
 

Послання світовій медицині : київські вчені-мікробіологи видали 
фундаментальну працю "Мікробіом" : [інтерв'ю] / розмовляли Юрій Віленський, 
Вікторія Яснопольська // День. – 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 9 : фото.  
Праця грунтується на основі власних досліджень і вивчення понад 2900 джерел і 
виглядає як енциклопедія мікробіомів, відкрита для цивілізації українською 
мікробіологічною наукою. 

Прокопенко, М. Як сьогодні досліджується Сонце: що знаємо і чого не  
знаємо... : розповідає член-кореспондент НАН України Наталія Щукіна : 
[інтерв'ю] / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 16-17 лютого (№ 28-29). –  
С. 18-19 : фото. 
Наталія Геннадіївна розповідає про досягнення українських "сонячників", про те, 
навколо чого обертаються дослідження нашої зорі і загалом для чого потрібен 
моніторинг Сонця. 
 
Тесленко, Л. Розум на півставки : учені протестують проти непрозорого 
розподілу коштів між установами Національної академії наук / Ліна Тесленко // 
Україна молода. – 2018. – 19-20 січня (№ 7). – С. 5 : фото.  
Науковці кількох інститутів Національної академії наук України пікетували 
приміщення Президії - свого керівного органу через недостатнє фінансування. 
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Втрата 

Бесперстова, О. Мирослав Попович: "Кажется, все у нас есть: дом, богатый стол. 
А такое впечатление, что упала стена дома и мы сидим на ветру..." : исполнилось 
девять дней, как ушел из жизни выдающийся философ, мыслитель и гуманист, 
которого называли "мудрецом с улыбкой ребенка" / Ольга Бесперстова // 
Факты и комментарии. – 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 5-6 : фото.  
Якою людиною був Мирослав Попович розповідає близький друг його сім'ї 
Галина Бондаренко. 
 
Він знав, як "Бути людиною" : світ збіднів без Мирослава Поповича // 
Урядовий кур'єр. –-2018. – 13 лютого (№ 30). – С. 3 : фото. 
 
Капсамун, І. "Він говорив про Головне..." : 13 лютого на Байковому цвинтарі в 
Києві поховають відомого українського вченого Мирослава Поповича / 
Іван Капсамун // День. – 2018. – 13 лютого (№ 25). – С. 4-5 : фото.  
Яким був Мирослав Попович та що залишив по собі, розповідають друзі: 
Тамара Бойко, Юрій Щербак, Сергій Йосипенко. 
 
Сюндюков, І. Слово про українського інтелігента : у вівторок країна 
попрощалася з академіком Мирославом Поповичем / Ігор Сюндюков // День. – 
2018. – 14 лютого (№ 26). – С. 5 : фото.  
 
Тесленко, Л. "Людське життя - красиве і безкінечно цінне" : відійшов у вічність 
філософ і мислитель Мирослав Попович  / Ліна Тесленко // Україна молода. –  
2018. – 13 лютого (№ 17). – С. 3 : фото.  
У Києві провели в останню путь відомого філософа. 
 
 

Наукові установи 
Катаєва, М. 1917-1921: події, долі, імена : Український інститут національної 
пам'яті презентував пізнавальний сайт / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
1 березня (№ 9). – С. 17 : фото.  
Проект називається "100 років боротьби. Українська революція" і доступний в 
Інтернеті за адресою: unr.memori.gov.uа. Він презентує напрацювання 
Інституту національної пам'яті і стане в нагоді тим, хто цікавиться 
Українською революцією, історією нашої держави. 
 
Ковальський, В. Чим завершаться "зоряні" суперечки? : учені не можуть 
увіковічити пам'ять астронома Клима Чурюмова / Валентин Ковальський // 
Хрещатик. – 2018. – 20 лютого (№ 20). – С. 4 : фото.  
Чи присвоять Київському планетарію ім'я видатного українського вченого Клима 
Чурюмова? Позитивну відповідь на це питання у Київраді надали ще торік. 
Проте, незважаючи на позицію столичних депутатів і громадськості, далі 
гучних заяв справа так і не пішла. 
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Вечір пам’яті Клима Чурюмова 
Ковальський, В. Таємниця космічної "Розетти" : український астроном 
спростував теорію про те, що вода на Землі має кометне походження / 
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 22 лютого (№ 8). – С. 7.  
19 лютого у Київському планетарії пройшов вечір пам'яті відомого українського 
астронома Клима Чурюмова. Видатний учений пішов із життя майже півтора 
роки тому, але його наукові дослідження та відкриття залишаються 
актуальними. 
 

 
ОСВІТА КИЄВА 

 

Організація освіти 
Колюбакін, В. Діти як прикриття / Володимир Колюбакін // Урядовий кур'єр. – 
2018. – 11 січня (№ 6). – С. 4 : фото.  
Антимонопольний комітет оскаржив підсумки тендера на закупівлю харчування 
для школярів, проведеного районним управлінням освіти в Оболонському районі. 
 
Миколюк, О. Маленькі інновації для великого міста / Оксана Миколюк // 
День. – 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 7 : фото. 
У столиці пройшов Всеукраїнський дитячий хакатон Techstart Startup Weekend IT 
Teens Kyiv, темою якого обрали технології розумного міста. Діти з навчальних 
закладів технічного профілю пропонували інноваційні рішення важливих проблем, 
що турбують містян. 
 
Прокопенко, М. Ідеї, на вихід! : як працює перший державний бізнес-інкубатор 
для школярів / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 2-3 березня (№ 38-39). –  
С. 8-9 : фото. 
Українські школярі щороку створюють до 500 винаходів. Багато винахідників 
гуртуються у Малій академії наук. Тож з подачі МАН зараз створюється перший 
державний бізнес-інкубатор для старшокласників UF Incubator 
(Майбутнє України). 

 

Початкові та середні школи 
Зубенко, П. Якщо трапиться НП : "Вечірка" з'ясовувала, чому вчать дітей у 
київських школах на заняттях з цивільного захисту / Петро Зубенко //  
Вечірній Київ. – 2018. – 18 січня (№ 3). – С. 19 : фото.  
Чому сьогодні навчають дітей у школі на уроках з "Основ здоров'я" та "Захисту 
Вітчизни"? На це питання "Вечірка шукала відповідь в одному зі столичних 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії 
Карпюк, Г. "Ліцей імені Богуна має повністю стати українським за духом" : 
військових треба вчити думати і знаходити виходи з різноманітних ситуацій 
креативно, колективно та багатоваріантно, вважає генерал Ігор Гордійчук / 
Геннадій Карпюк // Україна молода. – 2018. – 10 січня (№ 3). – С. 4 : фото.  
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Плохотнюк, Н. Під вітрилами самобутніх мелодій : хор столичної дитячої 
музичної школи № 24 відсвяткував ювілей / Наталка Плохотнюк // Хрещатик. – 
2018. – 6 березня (№ 26). – С. 8 : фото.  
45 років хор ДМШ № 24 Деснянського району, який налічує майже сімдесят юних 
дарувань мандрує хвилями любові до музики. 

 
Вищі учбові заклади 

Київському інституту музики імені Глієра - 150 років 
Поліщук, Т. Прелюдія святкувань : Київському інституту музики  
ім. Р. М. Глієра - 150 років / Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 17 січня (№ 6). –  
С. 6 : фото.  
 
Самченко, В. Вчать віртуозно грать : Київському інституту музики імені Глієра - 
150 років / Валентина Самченко // Україна молода. – 2018. – 20 березня (№ 31). – 
С. 13 : фото.  
 

КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 
ЖИТТЯ  МІСТА  КИЄВА 

 

Загальні питання 
 

Дмитрієва, О. У дзеркалі туристичної статистики / Олена Дмитрієва // Вечірній 
Київ. – 2018. – 8 лютого (№ 6). – С. 19 : фото.  
У статті подається аналітичне дослідження туристичної індустрії м. Києва. 

 
Книговидавнича діяльність 

Катаєва, М. Круті ботани і перші почуття : експерти обрали цікаві книжки для 
наймолодших читачів / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 4 січня (№ 1). – 
С. 5.  
Уже третій рік український портал родинного читання "БараБука" нагороджує 
найпомітніші дитячі та підліткові видання року. 
 
Катаєва, М. Смаколики "літературних гурманів" : стали відомі лауреати 
Всеукраїнського рейтингу / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
15 березня (№ 11). – С. 21 : фото.  
З майже тисячі книжок експерти обрали кращі у семи номінаціях. 

 
Проект "Київ інформаційний" 

Катаєва, М. За кошти міського бюджету видали 13 книг : примірники вже 
отримали столичні бібліотеки / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
25 січня (№ 4). – С. 21 : фото.  
У рамках програми "Київ інформаційний" надруковано 13 книг - це проза, поезія, 
історичні розвідки, твори для дітей. Видані книжки вже можна знайти в 
цифровому каталозі столичних бібліотек. 
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Книговидання. Презентація  

Варто почитати // Вечірній Київ. – 2018. – 1 лютого (№ 5). – С. 23 : іл. 
"Актуальні проблеми діяльності постійних комісій місцевих рад" (видання 2-ге, 
доповнене) - таку назву має книга, яка нещодавно вийшла друком у видавництві 
"Знання України". Автор - начальник відділу аналітичної роботи, контролю за 
виконанням рішень та доручень Київської міської ради В. А. Кулаківський. 
 
Липківська, А. "Прості речі: вісім розмов з Адою Роговцевою" : сьогодні у 
театральній майстерні "Сузір'я" глядачі стануть першими читачами книжки, яка 
вийшла у видавництві "Пабулум", фрагменти з якої пропонуємо вашій увазі / 
Анна Липківська // День. – 2018. – 2-3 березня (№ 38-39). – С. 22-23 : фото.  
Вийшла третя автобіографічна книжка відомої актриси. Це вісім діалогів, які 
відбувалися з літа 2016 року до весни 2017-го. 
 
Марущак, А. "Прогулки" для детей и взрослых : на презентации - аншлаг и 
знаменитости, а студенты-строители получили книгу в подарок / 
Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. - 22 февраля (№ 34). – 
С. 35 : фото.  
У Києві пройшли презентації другого тому книги "Прогулки по Киеву" з газетою 
«Сегодня». 
 
Прості речі" Ади Роговцевої : легендарна акторка презентувала нову книгу / 
підготувала Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 22 : 
фото.  
У виданні народна артистка України ділиться спогадами зі свого життя та 
думками про акторську майстерність. 

 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
 
 

Палаци культури 
Школьная, А. За кулисами главной площадки страны : во Дворце проводят 
afterparty, есть режимный объект и VIP-гримерка / Анна Школьная // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 19-21 января (№ 10). – С. 30-31 : фото.  
"Сегодня" вирушила в Палац "Україна" за куліси і побувала в місцях, куди 
звичайним глядачам доступ закритий. 

Самодіяльна творчість 
Школьная, А. Место рождения юмора : новую программу репетируют две 
недели, идеи для песен берут из жизни, в перерывах играют в пинг-понг и делятся 
своими воспоминаниями, с чего все началось / Анна Школьная // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 30 марта-1 апреля (№ 58). – С. 30-31 : фото.  
"Сегодня" побувала у популярній гумористичній компанії - "Дизель-Студіо". 
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Екскурсійна робота. Прогулянки містом 

Бульварные закоулочки : на бульваре Шевченко любуемся мозаикой и ищем 
улыбчивых шутов, вспоминаем о восстании солдат-саперов и узнаем, что 
находится в доме, где жил известный украинский художник / подготовила 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26-28 января (№ 15). –  
С. 25 : фото. 

Вокруг Южного вокзала : на Стадионном переулке ищем училище, где учат на 
машинистов, молимся в двух храмах, любуемся лабораторией-замком и бежим по 
стадиону "Локомотив", которому уже сто лет / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 23-25 марта (№ 53). – С. 24 : фото. 

Загадочная Демеевка : на Голосеевском проспекте любуемся старинной 
синагогой, ищем самую большую библиотеку в Украине и уникальный храм, где 
венчалась Леся Украинка и пел Александр Вертинский / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 19-21 января (№ 10). – 
С. 24 : фото. 

Окрестности вокзала : смотрим на дом с мудрыми совами, узнаем, куда исчез 
терминал в виде замка, любуемся стариком-ботсадом, жалеем коня Щорса с 
украденной ногой и ищем медальоны под землей / 
подготовила Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
2-4 февраля (№ 20). – С. 24 : фото. 

Пушки старого Печерска : на Мазепы - любуемся домом-"самолетом", на 
Грушевского - узнаем, за что архитектора наградили кожаным пальто, а в 
Крепостном переулке ищем след Пушкина и старые особняки / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 9 февраля (№ 25). – 
С. 24 : фото.  

Святошинские дачники : на улице Львовской смотрим на дачу мэра Киева, 
который приезжал сюда на личном авто, любуемся домиком с обнаженными 
красавицами, а на Крамского ищем "Малыша в капусте" / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
30 марта -1 апреля (№ 58). – С. 24 : фото 

Тихие улочки Печерска : на Лаврской любуемся древним "Арсеналом" и узнаем, 
где ожило усохшее дерево, а на Цитадельной ищем место, где женятся украинские 
знаменитости, и обнимаем чудесного слоника / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 12-14 января (№ 5). – С. 24 : фото. 

Тихо исчезающая Пуща : в поселке-здравнице ищем дом, где жил популярный 
киевский портной, вспоминаем певицу Квитку Цисык, любуемся уцелевшими 
усадьбами и часовней-мавзолеем для банкира / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 16-18 марта (№ 48). – С. 24 : фото. 
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Уголочек для военных : на бульваре Леси Украинки ищем полководца Суворова 
и розового фламинго, на Болбочана - училище инженеров и офис дорожников, а 
на Зверинецком кладбище узнаем о монахах / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2-4 марта (№ 40). – С. 24 : фото. 

Зоопарки 
Пацера, М. "Долина Нілу" в центрі столиці / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 
2018. – 1 лютого (№ 5). – С. 18 : фото.  
Київський зоопарк переживає масштабну реконструкцію, після якої має стати 
закладом європейського рівня. "Вечірка" дізнавалася, що вже зроблено і які 
новації чекають на звірів та відвідувачів у ході цієї перебудови. 

 
Парки відпочинку 

Лиховид, І. Зелений тренд Києва : як оновлять найпопулярніші парки столиці / 
Інна Лиховид // День. – 2018. – 30-31 березня (№ 56-57). – С. 16-17 : фото.  
Стаття розповідає про те, на які парки столиці чекає оновлення. 

Бібліотеки 
Прокопенко, М. Сходження Будди у бібліотеці : як у КПІ оселився 
"Дух Японії" / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 7 лютого (№ 21). – С. 12 : фото.  
Сад каменів "Дух Японії", відкрили у бібліотеці Національного технічного 
університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" до 
Року Японії, що проходив в Україні у 2017 році. 

Музеї 
Гинжул, И. Вернут цвет фасаду и обновят Аполлона : весной Нацмузей на 
Грушевского частично закроют для посетителей / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 8 февраля (№24). – С. 36 : фото.  
Старовинну будівлю Національного художнього музею України 
(вул. Грушевського, 6) цієї весни чекає масштабна реставрація. 

Здоровило, Т. Напад на пам'ять : під час злочинного захоплення приміщення 
Українського фонду культури зникли матеріали, які мали стати основою 
майбутнього музею Бориса Олійника / Тарас Здоровило // Україна молода. –  
2018. – 19-20 січня (№ 7). – С. 13 : фото. 

Здоровило, Т. Під крилом Антонова : Державному музею авіації присвоєно ім'я 
легендарного конструктора / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2018. –  
14 лютого (№ 18). – С. 8. 
Подію приурочено 112-й річниці з дня народження видатного авіаконструктора. 

Івер, І. Директор Музею української діаспори Оксана Підсуха: "Наша пошукова 
робота інколи нагадує детектив" : [інтерв'ю] / Ірина Івер // Урядовий кур'єр. – 
2018. – 11 січня (№ 6). – С. 8 : фото. 
Директор Музею української діаспори Оксана Підсуха розповіла про унікальні 
експонати, що зберігаються в музеї, про видатних діячів культури, науки та 
мистецтва. 
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Лось, Е. Со всей страны - по дому : пенсионерки берегут дома из прошлого, 
хранят советский дефицит и растят огороды / Елена Лось // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2 февраля (№ 20). – С. 30-31 : фото. 
 Стаття розповідає про експозицію "Українське село", що в музеї Пирогово. 

Пацера, М. Врятувати музей Гмирі / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. –  
8 лютого (№ 6). – С. 17 : іл.  
Стаття підіймає проблему збереження творчої спадщини всесвітньо відомого 
співака, народного артиста СРСР. 

Прокопенко, М. "Наші інженери у страшному ХХ столітті були переможцями" : 
Наталія Писаревська - про те, як технічні музеї допомагають суспільству 
розвиватися : [інтерв'ю] / Марія Прокопенко // День. – 2018. –  
19-20 січня (№ 8-9). – С. 8-9 : фото.  
Наталія Писаревська - директорка Державного політехнічного музею розповідає 
про технічні музеї інших країн і про те, як попри складнощі хоче змінювати свій. 

Чадюк, М. "Родинне дерево" тризуба : ... показали на виставці в Національному 
музеї історії України / Марія Чадюк // День. – 2018. – 16-17 березня (№ 46-47). – 
С. 24 : фото.  
Цього року відзначатимемо 100-річчя затвердження тризуба державним гербом 
УНР. 

Проект Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" 
Крамарчук, О. Ізраїль підтримує створення меморіалу "Бабин Яр" / 
Оксана Крамарчук // Урядовий кур'єр. – 2018. – 16 лютого (№ 33). – С. 6 : фото. 
Вже визначено територію майбутнього меморіалу. 

Виставки  
Трапезнікова, Д. "Тут розпочався справжній Бойчук" : єдинні в Києві фрески 
легендарних митців "Розстріляного відродження" - на стінах їхньої альма-матер / 
Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 2-3 лютого (№ 18-19). – С. 8-9 : фото, іл.  
З початку грудня в "Мистецькому Арсеналі" відкрита виставка "Бойчукізм". 
Організатори представили роботи Михайла Бойчука та його учнів, відібрані з 
різних музеїв та фондів. Утім, деякі твори транспортувати до виставкових зал 
неможливо, тому що вони... на інших стінах. 
 

 
АРХІВНА СПРАВА 

 
Історія архівної справи 

Ковальський, В. "Дві діжки питних медів" за гетьманським наказом / 
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 18 : іл.  
У квітні виповниться 166 років з часу заснування архівних сховищ у Києві. Їх 
спадкоємцем вважається Центральний державний історичний архівний 
комплекс (ЦДІАК) на вулиці Солом'янській, 24. 
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 
 
 

Персоналії. Історичні аспекти 
Пацера, М.  Слово, що проросло крізь грати / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 
2018. – 18 січня (№ 3). – С. 18 : іл.  
Днями виповнилося 80 років від дня народження відомого українського поета, 
одного з найактивніших представників культурного руху "шістдесятників", 
лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка Василя Стуса. 

 
До 100-річчя Олеся Гончара 

Романтичний реалізм автора "Прапороносців" : 100 років від дня народження 
Олеся Гончара / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
31 березня (№ 63). – С. 6 : фото. 
100 лет назад родился Олесь Гончар : 3 апреля 1918 / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 29 марта (№ 57). – 
 С. 38 : фото. 

Ювілеї письменників 
"Немає часу на поразку" : кожного року день народження Ліни Костенко - 
привід для загальнонаціонального "флешмобу" // День. – 2018. –  
20 березня (№ 48). – С. 6-7 : фото.  
Сучасники: літератори, громадські діячі, науковці в день народження 
вшановують велику поетесу. 

Київ в літературних творах 
Катаєва, М. Що в місті варто знати українцю : постаті, події, будинки, де 
творилася наша державність / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
18 січня (№ 3). – С. 22 : іл.  
Нещодавно у видавництві "Пенмен" вийшла книга історика та культуролога 
Ігоря Гирича "Український Київ кінця ХІХ - початку ХХ століття". Читачі 
дізнаються, яка вулиця міста тоді була "українською" та де знаходяться місця, 
пов'язані з київськими українофілами. 
 
Катаєва, М. Як жінки у Києві вередували / Марія Катаєва // День. – 2018. – 
7 березня (№ 10). - С. 18 : фото.  
Про жіноче свято "брикси", аналогічне 8 березню, яке відзначали у дореволюційну 
добу в Києві, розповідає нова книга Лади Лузіної "Чарівні традиції українок". Це 
був день жіночого непослуху, коли жінкам дозволялося вередувати, а чоловіки 
мали виконувати всі їхні бажання. 
 
Вакулишин, С. Борщагівські та Святошинські околиці Києва в літературному 
дзеркалі / Сергій Вакулишин // Київ. – 2018. – № 1/2. – С. 130-147. 
Автор статті знайомить читачів з відомими людьми, які в своїх літературних 
творах з любов'ю, в різні роки ХХ ст., згадують Київ та його околиці. 
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МОВИ. ФОЛЬКЛОР. ЛІТЕРАТУРА 

Коваленко, А. Коли Київ заговорить українською? : це залежить від спільної дії 
міської влади, громадських організацій і небайдужих киян / Андрій Коваленко // 
Вечірній Київ. – 2018. – 15 березня (№ 11). – С. 7.  
Важливою складовою "українізації" столиці є діяльність проекту "Безкоштовні 
курси української мови", який працює в Україні уже понад 4 роки. 

 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Архітектура. Збереження. Реконструкція 
Гинжул, И. Женщины и змеи станут как новые : инвестор намерен восстановить 
фасад старинного Дома со змеями в его первоначальном виде / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 19-21 января (№10). – С. 8 : фото.  
Будинок зі зміями і каштанами (вул. Велика Житомирська, 32) можуть почати 
реставрувати цієї весни. 

Кириченко, Л. Новые наряды для Мариинки за 23 млн : закупают новые столы, 
сотни стульев из клена и дорогущие шторы / Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 13 февраля (№ 27). – С. 13 : фото. 
"Сегодня" розповідає, які перетворення чекають Маріїнський палац зовсім скоро. 

Конкурси 
Пацера, М. Імена освячені подвигом / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 
1 березня (№ 9). – С. 19 : фото.  
Переможцями Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на кращий 
проект Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні стали 
архітектори Ірина Волинець та Марія Процик. 
 

Декоративно-прикладне мистецтво 
Комікси в мистецтві 

Куренкова, О. "Мікс історії та міфу" : у "Софії Київській" представили 
унікальний проект про Анну Ярославну / Олена Куренкова // День. – 2018. – 
16-17 лютого (№ 28-29). – С. 16-17 : фото, іл.  
Життя княгині Анни представили у форматі мальованої історії, що нагадує 
сучасні комікси у вигляді 14-картин-оповідок про різні віхи її життя - від 
дитинства до останніх днів. 

Персоналії 
Давиденко, В. Гойднеться фіранка на вікні... / Валентина Давиденко // Київ. – 
2018. – № 1/2. – С. 181-186 : іл. 
Розповідь про творчість київських художників Тетяни і Сергія Колечко. 
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Марущак, А. "Людям не хватает добра, поэтому я им его дарю" : популярный 
уличный художник рассказал, как борется с серостью на улицах столицы, рисуя 
на фасадах слонов, собак, ласточек и панд. Автор известных граффити вспомнил, 
как у него едва не украли лестницу, а дети в детсаду спорили, чей он папа : 
[интервью] / Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
21 марта (№ 51). – С. 8-9 : фото. 

Втрата 
Панченко, А. Не стало "музы искусства" : скончалась украинская художница, чьи 
полотна хранятся в музеях по всему миру / Алекс Панченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 12 февраля (№ 26). – С. 19 : фото, ил.  
Стаття розповідає про всесвітньо відому українську художницю 
Тетяну Голембієвську. 

Скульптура 
Колесникова, Ю. Василь Шкляревський: "Шевченко - занадто "бронзовий", і це 
дуже шкодить його пам'яті / Юлія Колесникова // Вечірній Київ. – 2018. – 
29 березня (№ 13). – С. 22 : фото.  
Стаття розповідає про те, наскільки точно скульптор відтворив риси Кобзаря 
при створенні пам'ятника поету у Києві, який був відкритий 6 березня 1938 року 
до 125-річчя від дня народження. 

Живопис. Персоналії 
"Терези долі" Віктора Зарецького : про видатного художника "Дню" розповідає 
мистецтвознавець Олеся Авраменко, яка є автором двох книжок про митця / 
підготувала Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 23-24 лютого (№ 33-34). – С. 8-9 : 
фото, іл. 
Свої монографічні дослідження творчості Віктора Зарецького (1925-1990 рр.) 
вона написала після ґрунтовного аналізу доробку майстра, пригадуючи й 
особисті зустрічі з художником у 1987 - 1990 роках, а також розповідає про 
знахідки в архівах та інтерв’ю з колегами й друзями митця. 

Музика 
Десятерик, Д. "Починали ми через чистий інтерес : у Києві представлено 
антологію "Київський авангард 1960-х: школа Бориса Лятошинського" / 
Дмитро Десятерик // День. – 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 7 : фото, іл.  
Це 4-дисковий сет - п'ять годин музики, добірні фортепіанні твори 
Сильвестрова, Грабовського, Годзяцького, Крутікова, Соловкіна, Загорцева. 
"День" розпитав учасників проекту про значення видання та про групу "Київський 
авангард". 

Кабачок, О. "Гітара супроводжує мене з самого дитинства" : київського барда і 
музиканта Сергія Бондарчука знають і за межами столиці / Олександра Кабачок, 
Наталія Плохотнюк // Хрещатик. – 2018. – 31 січня (№ 12). – С. 4 : фото.  
Сергій Бондарчук - відомий київський бард - найкращий виконавець музичної 
спадщини Володимира Висоцького, розповідає про свою творчість. 
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Чечель, Л. Тарас Петриненко: Я свій шлях пройшов, а пісня йде далі : 
легендарний співак розповідає про 65 літ життя: маму - відому оперну співачку, 
"Сад нерозкурочених пісень, і 30-річчя своєї "України" / Людмила Чечель // 
Україна молода. – 2018. – 16-17 березня (№ 30). – С. 14 : фото.  

Спогади 
Голинська, О. Січень Івана Карабиця : постать легендарного композитора - 
особлива в українському мистецтві, хоча він прожив лише 57 років... : 
[інтерв'ю] / Ольга Голинська // День. – 2018. – 16 січня (№ 5). – С. 7 : фото, іл.  
Про композитора згадує знаний музикознавець, професор Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка Любов Кияновська - автор першої монографії 
"Сад пісень Івана Карабиця", що вийшла у видавництві "Дух і літера". 

Театр 
Плохотнюк, Н. Нейтральна смуга - через сцену, АТО, душі й серця / 
Наталя Плохотнюк // Хрещатик. – 2018. – 23 лютого (№ 22). – С. 4 : фото, іл.  
Вистава "Нейтральна смуга" за творами Володимира Висоцького, поставлена в 
одному з наймолодших театрів Києва - "Театральній майстерні 
Миколи Рушковського" - стала знаковою подією в театральному житті столиці. 
 
Поташній, Ю. Стурбовані несмаком і сексом : із чого регоче більшість глядачів 
у прославленому київському Театрі імені Лесі Українки на виставі з позначкою 
16+ / Юрій Поташній // Україна молода. – 2018. – 13 лютого (№ 17). – С. 12 : фото.  
Журналіст ділиться враженнями від вистави "Слишком женатый таксист". 

 
Премія "Київська пектораль" 

Катаєва, М. "Київська пектораль": нагороди найкращим / Марія Катаєва // 
Вечірній Київ. – 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 8 : фото.  
26-та церемонія нагородження професійною премією "Київська пектораль" 
вперше відбулася на найновішому столичному майданчику - на сцені Театру на 
Подолі. За перемогу у різних номінаціях змагалося 22 спектаклі. Спеціальною 
премією відзначено проект Майстерні Миколи Рушковського та бібліотеки імені 
Лесі України "Театр у бібліотеці". 
 
Ольшанський, В. Святкує театральна столиця : кращим майстрам сцени вручено 
престижну нагороду - "Київську пектораль" / Валентин Ольшанський // 
Хрещатик. – 2018. – 28 березня (№ 34). – С. 1 : фото.  
У столиці відбулося урочисте вручення професійної мистецької премії "Київська 
пектораль" за підсумками 2017 року. Спеціальною премією відзначений проект 
Майстерні Миколи Рушковського та бібліотеки імені Лесі Українки 
"Театр у бібліотеці". 
 
Поліщук, Т. Театр як "кардіограма" суспільства : у столиці відбулася церемонія 
нагородження цьогорічних лауреатів престижної премії "Київська пектораль" / 
Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 27 березня(№ 53). – С. 6 : фото.  
Спеціальною премією відзначено проект Майстерні Миколи Рушковського та 
бібліотеки імені Лесі України "Театр у бібліотеці". 
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Персоналії. Історичні аспекти 
Трагедія корифея театру реалізму : 130 років з дня народження Гната Юри / 
підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 10 : фото. 
 

Ювілей Раїси Недашківської 
Вишневська, М. У Лісової Мавки - ювілей : актриса Раїса Недашківська - про 
першу роль, гру з Іваном Миколайчуком і дружбу з Аллою Горською та 
Віктром Зарецьким : [інтерв'ю] / Марія Вишневська // Україна молода. – 2018. – 
27 лютого (№ 23). – С. 12 : фото.  
 
Тримбач, С. Диво незабуття : 17 лютого Раїса Недашківська святкуватиме  
ювілей / Сергій Тримбач // День. – 2018. – 16-17 лютого (№ 28-29). – С. 23 : фото.  
Стаття розповідає про творчість відомої актриси театру і кіно, народної 
артистки України. 

Естрада 
Вишневська, М. Павло Дворський: Для мене мій дім - те коріння, що живить 
творчість : чим столичні Теремки нагадують народному артисту Чернівці і в чому 
секрети його багаторічного успіху / Марія Вишневська // Україна молода. –  
2018. – 31 січня (№ 12). – С. 12 : фото.  
Учасник легендарної "Смерічки", творчий побратим Назарія Яремчука, 
Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, Павло Ананійович і нині плідно гастролює, 
пише нові пісні. 

Кіномистецтво 
Гинжул, И. Из Киеврады в НКВД : киевскую мерию сняли в британском фильме 
"Смерть Сталина" / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
31 января (№ 18). – С. 14 : фото.  
Фасад будівлі КМДА частково використали в якості декорації, перетворивши 
його на московське НКВД 50-х років. 
 
Катаєва, М. Правда про легендарний бій : у столиці презентували трейлер стрічки 
"КРУТИ. 1918" / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 1 лютого (№ 5). – 
С. 22 : фото.  
До роковин бою відзняли фільм, що показує цю історію через особисті 
переживання юнаків. 

Персоналії. Історичні аспекти 
Маслій, М. "Весела людина з невеселої епохи" : актор Іван Гаврилюк згадує про 
колегу Борислава Брондукова, який 1 березня відмічав би 80-ліття / 
Михайло Маслій // День. – 2018. – 28 лютого (№ 36). – С. 7 : фото.  
 
Тримбач, С. "Мої привиди! Мені з вами краще, аніж з тими, хто живий..." : до 14 
січня в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе триватимуть 
"Дні Сергія Параджанова" / Сергій Тримбач // День. – 2018. – 10 січня (№ 1). –  
С. 11 : фото. 
Стаття розповідає про один із драматичних епізодів біографії митця - історію 
створення сценарію "Сповідь", написаного в Києві ще 1969 року. 
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