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УДК 016 (477.411) 
 
      Київ на сторінках преси : інформ. бюл. Вип. 3 (лип. –верес .) / Публічна 
бібліотека імені Лесі Українки м. Києва ; [уклад. Н. Б. Грищенко; відп. за 
вип. Р. М. Коваленко; ред.: О. М. Трубайчук ]. – Київ, 2019. – 40  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 за липень-вересень 2019 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. 
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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
 

Населення. Переписи 
Дружбинський, В. Переписи населення. Київ / Валерій Дружбинський // 
Дзеркало тижня.  ̶  2019. – 5-11 жовт. (№ 37). –  С. 15. 
Автор статті провів аналіз всіх переписів, що відбувалися в Києві, і починаючи 
з 1897 року та по 2001-го. 

 
Краєзнавчі екскурсії 

Близнецы из разных веков : ищем в центре уникальные столетние фонтаны и 
их молодые копии: рассматриваем удивительный декор и оставляем монетки на 
память / подготовила Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. 2019. –  
19-21 июля (№ 131). – С. 11 : фото. 
 
В гости к Данте и Сизифу : любуемся осенью в обновленном парке 
"Владимирская горка": изучаем необычные скульптуры, наслаждаемся ароматом 
яблок и назначаем свидание у часов / подготовила Наталья Мамчур // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 13 сент. (№ 170). – С. 11 : фото. 
 
Вверх и вниз : изучаем старые и молодые лестницы Киева: поднимаемся по 
железным ступеням на древнюю гору, по каменным гуляем у фуникулера, а по 
деревянным спускаемся по склону у церкви / подготовила Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019.  – 6-8 сент. (№ 165). – С. 11 : фото. 
 
Горская, Д. "Я не только провожу экскурсии, но и развенчиваю мифы туристов. 
Например, что нужно сжигать одежду и обувь после поездки в Чернобыль" :  
30-летний журналист и волонтер Дмитрий Шибалов, "депортированный" из 
родного Донецка главарями "ДНР", стал гидом в Зоне отчуждения : [интервью] / 
Дария Горская // Факты и комментарии. – 2019. – 11-17 авг. (№ 26). – С. 10 : фото. 
 
Малоизвестная Шулявка : узнаем о силе "Гривни всемогущей", вспоминаем о 
больших и маленьких подвигах и рассматриваем необычные учебные здания / 
подготовила Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
9-11 авг. (№ 146). – С. 11 : фото.  
 
Марущак, А. Набережная Днепра стала яркой галереей: прохаживаясь у воды, 
ищем киношника с камерой, Януковича и одноглазого зайца /  
Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
12-14 июля (№ 126). – С. 11 : фото. 
Прогулянка по бетонній набережній річки Дніпро. 
 
Место детства : в Куреневском парке брызгаемся в фонтане, обучаем детей 
правилам дорожного движения и делаем яркие селфи на необычных лавочках и 
под разноцветными зонтиками / подготовила Наталья Мамчур // Сегодня:  
киевский выпуск. – 2019. – 2-4 авг. (№ 141). – С. 11 : фото. 
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От велотрека до Афины : на улице Липинского ищем миниатюрного 
велосипедиста из прошлого, слушаем вальсы у золотого фонтана, рассматриваем 
человека на велобайке и тоскуем в парке вместе с Мавкой / подготовила  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 20-22 сент. (№ 175). –  
С. 11 : фото. 
 
Парк для романтиков : в Голосеевском парке ищем скульптуру и креативные 
мусорные урны, рассматриваем патриотическую клумбу с трезубцем и читаем 
бронзовую книгу Рыльского / подготовила Наталья Мамчур // Сегодня:  
киевский выпуск.   ̶ 2019.   ̶  5-7 июля (№ 121).  ̶   С. 11 : фото. 
 
Парк с морем и играми : в парке им. Шевченко рассматриваем необычные 
скульптуры, освежаемся у фонтанов, отдыхаем на креативных лавочках, ищем 
миниатюрные шахматы и 100-летний туалет / подготовила  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск.    ̶ 2019.  ̶   26-28 июля (№ 136).   ̶  
С. 11 : фото. 
 
Радзієвська, В. Архітектор Городецький у Будинку з химерами тримав корову / 
Валерія Радзієвська // Країна.  ̶   2019.   ̶  № 31.   ̶  С. 35-37 : фото. 
У публікації гід Софія Грабовецька розповіла про свої улюблені місця в столиці. 
 
Трапезнікова, Д. Слідами катастрофи : кореспонденти "Дня" одним з перших 
відвідали екскурсію Києвом за мотивами американського серіалу "Чорнобиль" / 
Дар'я Трапезнікова // День.  ̶   2019.   ̶  19-20 лип. (№ 127-128).  ̶   С. 8-9 : фото. 

 
ІСТОРІЯ КИЄВА 

 
Археологічні знахідки, розкопки, дослідження 

Школы с большой историей : ищем учебное заведение в готическом стиле и 
здание, где училась жена поэта, узнаем, зачем мэр подарил ученикам пеньки, и 
просим хорошую оценку у древних цветков-символов / подготовила  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск.   ̶ 2019.   ̶ 30 авг.-1 сент. (№ 160).   ̶ 
С. 11 : фото. 
Археологічні розкопки, знахідки. 
 
Мамчур, Н. Откопали древнее строение из плинфы : сооружение может быть 
Софийскими воротами с церковью / Наталья Мамчур // Сегодня:  
киевский выпуск.   ̶  2019.    ̶ 1 июля (№ 117).  ̶   С. 17 : фото. 
На території Національного заповідника "Софія Київська" проходять 
археологічні розкопки. Археологи натрапили на монументальну споруду  
ХІІ століття з плінфи  обпаленої цегли. 
 
Михальчук, В.  Нашли послание из прошлого / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск.   ̶ 2019.   ̶ 5 сент. (№ 164).  ̶  С. 8 : фото. 
В Андріївській церкві знайшли послання  складене з 13 рядків  
церковнослов'янською  мовою. 
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Михальчук, В.  Плинфа со звездой и браслеты из стекла : найденный фундамент  
может быть дворцом ХІІ века / Василий Михальчук // Сегодня:  
киевский выпуск.   ̶  2019.  ̶   2-4 авг. (№ 141).  ̶  С. 17 : фото. 
На території Національного заповідника "Софія Київська" тривають 
археологічні розкопки. Археологи натрапили на фундамент унікального об'єкта. 
 
Осипчук, И.  "Рядом с древним Софийским собором рабочие случайно 
наткнулись на остатки строения времен Киевской Руси, аналогов которому  
нет" : в ходе раскопок этого загадочного сооружения археологи нашли в земле 
уже несколько фрагментов фресок из Софийского собора, представляющих 
огромную историческую ценность : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии.  ̶  2019.  ̶  12-18 сент. (№ 35).  ̶  С. 27 : фото. 

 
Будинки 

Засєда, Л. Піратські лекала / Людмила Засєда // День. – 2019. –  
9-10 серп. (№ 142-143).    ̶ С. 10 : фото. 
В статті йдеться про будинок архітектора Карла Шимана. Для багатьох 
корінних киян він запам’ятався будинком, де був ресторан «Лейпціг». 
 

Видатні діячі і Київ 
Водянник, Л. Александр Омельченко: "Нужна не оппозиция - а позиция!" : 
дважды мэр Киева, народный депутат VI созыва, депутат Киевсовета 
баллотируется в народные депутаты. О том, как он собирается укреплять 
дисциплину в парламенте, улучшать жизнь киевлян, он рассказал "КП" в 
Украине" : [интервью] / Людмила Водянник // КП в Украине.   ̶   2019. –  
11-18 июля (№ 103).   ̶  С. 4-5 : фото. 
 

Славетні земляки. Історичні аспекти 
Кльосова, О. Найвідоміший у світі киянин / Олександра Кльосова // День.    ̶ 
2019.   ̶  20-21 верес. (№ 171-172).   ̶  С. 20 : фото. 
В статті йдеться про видатного художника-авангардиста, киянина    ̶
Казимира Малевича. 
 
Родился меценат-просветитель Галаган : 3 августа 1819 года / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск.  ̶  2019.  ̶  1 авг. (№ 140). –  
С. 28 : фото. 
В статті йде розповідь про мецената Григорія Галагана. 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА В ОКРЕМІ ХРОНОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ 
 

Київ у ХІ  ̶ ХІІ ст. 
Рудяченко, О. Беринда. Співкелійник просвіти / Олександр Рудяченко // 
Дзеркало тижня.   ̶  2019.   ̶  17серп. (№ 30).   ̶  С. 11 : фото. 
20 серпня 1627 року вийшов друком перший словник української мови "Лексіконъ 
славенноросскій і именъ тьлкованіє" Памва Беринди. 
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Київ у ХYШ  ̶ ХІХ ст. 
Осипчук, И. "В былые времена товары из Крыма и Молдавии доставляли на 
Бессарабку на верблюдах. И горожане приходили поглазеть на диковинных 
животных" : двести лет назад возникла торговая площадь, на которой сейчас 
находится знаменитый на всю страну Бессарабский рынок : [интервью] /  
Игорь Осипчук // Факты и комментарии.  ̶  2019.   ̶ 8-14 авг. (№ 30).  ̶  С. 12 : фото. 
Відомий києвознавець Аркадій Третьяков розповів про історію Бессарабки. 

 
Київ у ХІХ  ̶ ХХ ст. 

Ганзій, О. "Слухай-но, Ґалаґан, кажуть, що ти  ̶ українофіл" /  
Олександр Ганзій // Країна.  ̶  2019.   ̶ № 32.  ̶  С. 46-50 : фото. 
У статті розповідається про громадського діяча Григорія Павловича- 
українофіла, мецената, великого поміщика на Полтавщині і Чернігівщині, 
представника відомого старшинсько   ̶дворянського роду Ґалаґанів. 
 
Історична довідка : [про найвідоміших київських меценатів і  
благодійників] //Дзеркало тижня.  ̶  2019.    ̶ 7-13 верес. (№ 33).   ̶ С. 9 : фото. 
Для багатьох заможних мешканців Києва другої половини ХІХ століття 
благодійність була одним із пріоритетів і обов'язковою справою. 
 
Кальницкий, М. До революции в университетах Киева, как и сейчас, на 
бюджетное обучение принимали по результатам вступительных испытаний : в 
начале ХХ века в городе было всего шесть высших учебных заведений /  
Михаил Кальницкий // Факты и комментарии.  ̶  2019. – 29 авг.-4 сент. (№ 33). – 
С. 29 : фото. 
 
Кальницкий, М. "Некрасивое здание сидит посреди площади, как громадная 
неуклюжая черепаха", - писали об оперном театре сразу после его возведения : 
многие новые здания, памятники и аллеи, ставшие впоследствии визитной 
карточкой Киева, изначально подвергались критике и были встречены 
горожанами без восторга / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. –  
2019.   ̶ 27 июня-3 июля (№ 24).    ̶ С. 29 : фото. 
 
Кальницкий, М. После того как следствие о громадных хищениях из 
магистратской кассы Киева собрало достаточно материалов, Николай I отменил 
для города магдебурское право : киевляне получили право избирать своего мэра 
всеобщим голосованием только в 1997 году / Михаил Кальницкий //  
Факты и комментарии.  ̶  2019. – 26 сент.-2 окт. (№ 37).  ̶  С. 29 : фото. 
 
Маслаков, А. Их называют нашими Пуаро, Фандориным и Холмсом: чем 
прославились знаменитые сыщики Киева / Артем Маслаков // КП в Украине.   ̶  
2019.   ̶  2 июля (№ 97).    ̶ С. 10 : фото. 
До Дня слідчого "КП в Украине" прослідкувала життєві шляхи найвідоміших 
київських слідчих, які розкривали найрезонансніші злочини свого часу ХІХ   ̶ХХ ст. 
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Тарас Шевченко получил должность преподавателя рисования Киевского 
университета, но из-за ареста так и не смог приступить к работе : ровно 185 лет 
назад состоялось открытие Университета святого Владимира - нынешнего 
Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко / подготовила 
Светлана Вишневская // Факты и комментарии.   ̶  2019. – 25-31 июля (№ 28). – 
С. 31 : фото. 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 
 

Історичні аспекти 
Власенко, В. Таємниці київських дворів / Вікторія Власенко //  
Урядовий кур'єр.    ̶ 2019.    ̶ 1 серп. (№ 145).   ̶  С. 3. 
Історія будинку на вулиці Січових Стрільців. 
 
Кальницкий, М. Свидетелями обрушения в самом центре Киева портала 
Главпочтамта, под обломками которого погибли 11 человек, стали тысячи  
людей : прежний фасад здания на главной площади столицы до сих пор не 
восстановлен / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии.   ̶  2019. –  
25-31 июля (№ 28).   ̶ С. 29 : фото. 
 
Кожушко, Л. Сенсації навчання музикуванню : у Києві 105 років тому Микола 
Лисенко відкрив першу українську музичну школу / Лариса Кожушко //  
Україна молода.  ̶  2019.  ̶  26-27 лип. (№ 82).  ̶  С. 14 : фото. 
 
Маслаков, А. Шахматы в начале ХХ века: скандалы, вызовы на дуэль и 
договорные игры / Артем Маслаков // КП в Украине.   ̶ 2019. –  
23 июля (№ 109).    ̶ С. 10 : фото. 
До Міжнародного дня шахів "КП в Украине" згадали, як велика гра прийшла у 
Київ. 
 
Осипчук, И. "Для защиты от радиации мы крепили ниже пояса самодельные 
свинцовые накладки в форме треугольника" : в сентябре 1986 года для 
проведения уникальной операции по очистке от радиоактивных обломков 
вентиляционной трубы Чернобыльской АЭС были направлены курсанты-
пожарные из Львова и Харькова : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии.  ̶  2019.    ̶ 5-11 сент. (№ 34).    ̶ С. 8 : фото. 
 
От рождения и до смерти : в нашем городе исчезло множество старинных 
традиций. Мы узнали, как 100 лет назад в городе крестили, женили и хоронили 
горожан / подготовил Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск.   ̶  
2019.   ̶ 17 июля (№ 129).   ̶ С. 8-9 : фото. 
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Тищенко, М. Экс-директор "Мистецького Арсеналу" Наталья Заболотная: 
"Украинский дом, если его не "подпереть", может сложиться как карточный 
домик" : [интервью] / Марина Тищенко // КП в Украине.   ̶ 2019. –  
6 авг. (№ 117).   ̶ С. 8-9 : фото. 
Наталія Заболотна розповіла про те,  чи підходить Державне підприємство 
Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український 
дім»  для переїзду Офісу президента, що робити з будівлею на Банковій і чи 
готова Заболотна знову очолити "Мистецький Арсенал". 

Персоналії 
Буркут, К. Блаженні вигнані за правду... : 45 років тому Віктор Нєкрасов 
назавжди залишив рідний Київ / Костянтин Буркут // День.   ̶  2019.    ̶  
13-14 верес. (№ 166-167).   ̶  С. 14-15 : фото. 
 
Зятьєв , С.  Спалили себе за Україну... : їхні імена впродовж багатьох років 
заборонено було згадувати. Навіть рідним і близьким / Сергій Зятьєв // День.    ̶ 
2019.   ̶  12 верес. (№ 165).    ̶ С. 4-5 : фото. 
 
Лісецький, С. Микола Гордійчук і українське музикознавство : він прагнув 
стежити за новими творами молодих, відгукуватися на прем'єри опер, балетів, 
хорових концертів / Степан Лісецький // Урядовий кур'єр.  ̶ 2019. –  
10 лип. (№ 128).   ̶  С. 6 : фото. 
Представлено творчість українського музикознавця. 
 
Осипчук, И. "Академик Ефремов согласился оговорить себя, когда чекисты 
пригрозили, что арестуют его любимую женщину" : ровно 90 лет назад 
развернулись массовые репрессии против украинской интеллигенции - по 
сфальсифицированному сталинскими карательными органами делу "Спілки 
визволення України" пострадали около трех тысяч человек : [интервью] /  
Игорь Осипчук // Факты и комментарии.  ̶  2019.    ̶  29 авг.- 4 сент. (№ 33). –  
С. 10 : фото. 
 
Осипчук, И. "Когда вскоре после взрыва чернобыльского реактора мы 
подъехали к его руинам, дозиметр показал смертельно опасный уровень 
радиации   ̶  2080 рентген!" : фонды Национального музея "Чернобыль" 
пополнились двумя уникальными экспонатами - картами радиационного 
загрязнения ЧАЭС и города Припяти, сделанными в первые сутки после ядерной 
аварии : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии.   ̶ 2019.   ̶  
8-14 авг. (№ 30).  ̶  С. 8 : фото. 
Полковник у відставці,  киянин Олександр Логачов розповів "Фактам", як він з 
трьома своїми підлеглими, солдатами строкової служби, створювали  карти 
після вибуху атомного реактора. 
 
Родился брат Леси Украинки Михаил Косач : 25 июля 1869 года / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып.   ̶  2019. – 18 июля (№ 130). – С. 28 : 
фото. 
В статті розповідається про вченого-математика, фізика-метеоролога, 
письменника, перекладача, етнографа і старшого брата Лесі Українки. 
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Рудяченко, О. Носов. Чарівник квіткової країни / Олександр Рудяченко // 
Дзеркало тижня.   ̶  2019.   ̶  27 лип. (№ 29).   ̶  С. 11 : фото. 
У статті йдеться про відомого радянського, дитячого письменника  
Миколу Носова, який народився у Києві. 
 
Сліпушко, О. Олексій Русько - ректор Київського університету на зламі епох / 
Оксана Сліпушко // Дзеркало тижня.    ̶ 2019.    ̶ 12 жовт. (№ 38).   ̶  С. 15 : фото. 
Автор статті досліджує життєпис ректора Київського Шевченківського 
університету Олексія Микитовича Руська   ̶ важлива сторінка історії освіти в 
Україні. 
 
Щукіна, І. "Будемо розмовляти по українському" : як Олена Пчілка видавала 
єдиний український дитячий журнал у Російській імперії / Ірина Щукіна // 
Україна молода.   ̶  2019.   ̶  3 лип. (№ 72).  ̶   С. 12 : фото. 
 

Національний університет імени Тараса Шевченка 
Красная дата : в этом году Нацуниверситет имени Тараса Шевченко отмечает 
свое 185-летие. "Сегодня" узнали, как протекала студенческая жизнь сто лет 
назад / подготовил Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск.   ̶2019. –  
19 сент. (№ 174).    ̶ С. 24-25 : фото. 

Законодавчі аспекти 
Клочко, Р. Мова не на часі : становище української мови в радянській  
Україні (1960  ̶ 1970) роки / Роман Клочко // Дзеркало тижня.  ̶  2019. –  
20 лип. (№ 28).   ̶ С. 15 : фото. 

Визвольний рух 1917  ̶ 1921 рр. 
Київ 1919 р. 

Липовецький, С. "Усе, що могло рухатися, потяглося в одному напрямку. Щоб 
бодай здалека подивитися на "золотоверхий" / Святослав Липовецький //  
Країна.  ̶   2019.  ̶   № 33.   ̶  С. 28-29 : фото. 
Стаття розповідає про вступ українського війська до Києва 30 серпня  
1919 року. 
 
Маслаков, А. Кровавый парад 1919 года : попытка белогвардейцев и галичан 
совместно отпраздновать победу над большевиками закончилась резней и новым 
конфликтом / Артем Маслаков // КП в Украине.  ̶  2019. – 23 авг. (№ 128). –  
С. 10 : фото. 
Із публікації дізнаємося, як сто років тому в столиці проходили паради. 
 
Симон Петлюра всячески пытался наладить отношения с Антоном Деникиным, 
чтобы совместно выступить против большевиков, но белый генерал не признавал 
украинского государства : ровно 100 лет назад объединенная армия УНР 
развернула стратегическую операцию, целью которой было освобождение от 
красных Киева и Одессы / подготовила Светлана Вишневская //  
Факты и комментарии.   ̶  2019.   ̶  8-14 авг. (№ 30). – С. 31 : фото. 
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Федянін, В. "Київська катастрофа" : 31 серпня 1919 року / Віктор Федянін // 
День.  ̶   2019.   ̶  3 вересня (№ 158).   ̶  С. 11 : фото. 
Стаття подає хронологію подій, що відбувалися у Києві у серпні 1919 р. 

 
Друга світова війна 

Зятьєв , С. "Зі своїх помешкань вони виходили ще затемна..." : 29 вересня  ̶   День 
вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру / Сергій Зятьєв // День. – 2019.   ̶   
27-28 верес. (№ 176-177).   ̶  С. 13 : фото. 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ  ̶  ХХІ СТОЛІТТІ 
 

Історичні аспекти 
Як тебе не любити, "Київський торт", або Коротко - про кулінарні символи 
столиці / Микола Пацера // Україна молода.   ̶  2019.   ̶  31 лип. (№ 84).   ̶ С. 11 : 
фото. 
У нашого міста є не лише відомі архітектурні, історичні, культурні символи, а 
й не менш знамениті кулінарні. Деякі з них мають досить цікаві історії свого 
виникнення. 

Персоналії 
Береза, Р. Правдиво недосяжний : віртуоз Богодар Которович грав на скрипці 
Паганіні / Роман Береза // Україна молода.   ̶  2019.   ̶  3 лип. (№ 72). – С. 13 : фото. 
Стаття розповідає про життя та творчість віртуоза-скрипаля  
Богодара Которовича. 
 
Береза, Р. Соловій Солов'яненко : таланту тенора з Донецька підкорилися зоряні 
сцени "Ла Скала" і "Метрополітен-опера" / Роман Береза // Україна молода.   ̶  
2019.   ̶  30 лип. (№ 83).   ̶  С. 12 : фото. 
Стаття розповідає про творчу кар'єру відомої української оперної співачки. 
 
Бахарева, Т. Алена Мозговая: "У папы музыка звучала внутри. Он брал листок 
с нотным станом, садился и писал. Инструмент ему был не нужен" : в память об 
известном композиторе и певце его дочь – продюсер Алена Мозговая  ̶   
устраивает концерт : [интервью] / Таисия Бахарева // Факты и комментарии.   ̶  
2019.   ̶  15-21 авг. (№ 31).  ̶  С. 9 : фото. 
 
Осипчук, Н. Ловець душ доброокий : Іван Світличний, засуджений за 
антирадянську діяльність до семи років таборів суворого режиму та п'яти років 
заслання, протестував голодуванням / Наталія Осипчук // Україна молода.   ̶  
2019.   ̶  20-21 верес. (№ 105).  ̶   С. 14 : фото. 
Спогади про легендарну постать у когорті шістдесятників  ̶  Івана Світличного. 
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КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Загальні питання 

Осипчук, И. Александр Мосиюк: "Когда принималось решение о поднятии 
сине-желтого флага над Киевсоветом, депутаты-коммунисты угрожали мне 
снайперской пулей" : ровно 29 лет назад Киевский совет стал первым в 
Украинской ССР органом государственной власти, который принял решение 
поднять сине-желтый флаг : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии.  ̶  2019.  ̶  25-31 июля (№ 28).   ̶  С. 8 : фото. 

 
Пам’ятники і пам’ятні місця Києва 

Марущак, А. Для "Жулян" готовят Сикорского с секретом : бронзовый  
7-метровый памятник конструктору откроют ко Дню авиации /  
Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск.   ̶   2019.   ̶   19 авг. (№ 152).   ̶  
С. 17 : фото. 
"Сегодня" подивилася та розповіла,  як в ливарному цеху під Києвом йде процес 
складання пам'ятника. 
 
Михальчук, В. Памятники истории на капремонте : за два года в городе 
отреставрируют восемь уникальных памятников архитектуры Подола /  
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 18 июля (№ 130). –  
С. 8 : фото. 
У Києві активізувалися роботи по відновленню історичних будівель. 

 
Меморіальні дошки. Відкриття 

Олійник, Л. Ігор Стравинський, Ігор Блажков і нова музика : історія одного 
меморіального знаку / Леся Олійник // День. – 2019. – 23-24 серп. (№ 152-153). – 
С. 15 : фото. 
На фасаді будинку 28/19 по вулиці Лютеранській урочисто відкрили 
меморіальний барельєф генію світової музичної культури ХХ століття  
Ігорю Стравинському. 

 
Втрата 

Чепурко, В. Шпион, который первый нашел "вирус Эбола" / Валерия Чепурко // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2019. – 8-15 авг. (№ 119). – С. 10 : фото. 
У Києві попрощалися з Анатолієм Бароніним, якого називають "легендою 
радянської розвідки". 
 

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА 
 

Зелені зони, міські. Збереження 
Здоровило, Т. Протасів Яр забетонують? : незаконні забудови витискують зелені 
зони з київських круч / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2019. –  
17 верес. (№ 103). – С. 3. 
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Річки 
Лиховид, І. Либідь під бетон : київська влада планує збудувати на місці річки 
автомагістраль / Інна Лиховид // День. – 2019. – 21 серп. (№ 150). – С. 2 : фото. 

 
Екологічні аспекти 

Гаврилова, Ю. Уж осень на дворе, а Днепр все зеленеет : главная река страны в 
самом плохом смысле продолжает "цвести и пахнуть" / Юлия Гаврилова //  
КП в Украине. – 2019. – 10 сент. (№ 137). – С. 8 : фото. 
В публікації підіймається проблема екологічного стану головної водної артерії 
країни. 
 
Лиховид, І. (Не)живий Дніпро : відновити сковану греблями і забруднену  
річку - завдання для нового Міністерства енергетики і захисту довкілля /  
Інна Лиховид // День. – 2019. – 10 верес. (№ 163). – С. 7 : фото. 
 
Михальчук, В. "В реку попадают стоки и отходы" : вода в Днепре испортилась 
из-за массовой "атаки" зеленых водорослей / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 15 июля (№ 127). – С. 17 : фото. 
Кияни стурбовані станом води в Дніпрі. Люди скаржаться, що річка в межах 
Києва сильно позеленіла. 
 
Плахонін, А. Епітафія Либеді: сповідь песиміста / Андрій Плахонін // День. – 
2019. – 23-23 серп. (№ 152-153). – С. 26-27 : фото. 
Сьогодні ця 17-кілометрова річка перетворена в стічну канаву, а київська влада 
планує збудувати на її місці автомагістраль. 

 
Екологія Києва. Об'єкт укриття 

Власенко, В. Арка-укриття зробить довкілля безпечнішим : ЧАЕС прийняла в 
експлуатацію новий об'єкт "Укриття", що постав над зруйнованим вибухом 
четвертим реактором / Вікторія Власенко // Урядовий кур'єр. – 2019. –  
11 лип. (№ 130). – С. 1,2 : фото. 
 
Трапезнікова, Д.  Небезпека - під накриттям : як сьогодні виглядають захисні 
споруд над 4-м енергоблоком ЧАЕС / Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. – 
16 лип. (№ 124). – С. 7 : фото. 
Французька компанія "Новарка" передала зведений нею новий безпечний 
конфаймент над 4-м енергоблоком в управління Чорнобильської АЕС. 
Конфайнмент – це багатофункціональний комплекс із 19 підструктур. 

 
Охорона тварин 

Пацера, М. Чіпу й Дейлу поспішають на допомогу : волонтерська команда у 
столиці рятує життя чотирилапим і пернатим, які потрапляють в біду /  
Микола Пацера // Україна молода. – 2019. – 7 серп. (№ 87). – С. 9 : фото. 
Таку команду створили молоді волонтери, які вже врятували сотні братів 
наших менших. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ 
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Місцеве самоврядування 

Трапезнікова, Д. Контрольована демократія? : яким стане київське 
самоврядування після прийняття нового закону про столицю України /  
Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. – 20-21 верес. (№ 171-172). – С. 18-19 : фото. 
"День" разом з експертами шукав "цілющі" рецепти для місцевого 
самоврядування в столиці. Розглянемо депутатські пропозиції і порівняємо їх   із 
пропозиціями наших експертів. 

 
Влада міська. Розподіл владних повноважень 

Ведернікова, І. Київ: переділ чи перебудова? / Інна Ведернікова //  
Дзеркало тижня. – 2019. – 13-19 лип. (№ 27). – С. 3 : фото. 
У статті підіймається проблема розподілу повноважень мера Києва і голови 
столичної адміністрації. 
 
Сергієнко, О. Столиця дежавю / Олександр Сергієнко // Дзеркало тижня. –  
2019. – 17 серп. (№ 30). – С. 2. 
У статті підіймається проблема розподілу владних повноважень у місті Києві. 

 
Київська міська рада 

Мамчур, Н. Битва за Киев: когда выборы : многие столичные депутаты 
проигнорировали сессию, а Кличко заявил о роспуске Киеврады /  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. - 2019. - 13 сентября (№ 170). -  
С. 10 : фото. 
Політична обстановка у столиці накаляється. Депутати зірвали важливе 
засідання, а мер погрожує розпуском. 
 
Мамчур, Н. Не новые лица: кто хочет в Верховную Раду от Киева : ресторатор 
на Святошино, "дракон" на Оболони и старые кадры из КГГА /  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск.  ̶  2019.   ̶  3 июля (№ 119).   ̶  
С. 14 : фото. 
"Сегодня" проаналізували кандидатів по столичним мажоритарним округам і 
знайшли знайомі киянам особи. 
 
Мамчур, Н. Столицу лихорадит : Киеврада осталась без секретаря, а над главой 
КГГА сгустились тучи / Наталья Мамчур, Александр Марущак // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 31 июля (№ 139). – С. 14 : фото. 
Йдеться про заяву секретаря Київради Володимира Прокопіва подати у 
відставку. Наразі обговорюється питання можливого проведення перевиборів 
місцевої ради і призначення на це місце нової людини. Наведено коментар 
політологів про ймовірність проведення виборів міського голови і депутатів 
Київради. 
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Київська міська державна адміністрація 
Бережнюк, О. Другий сорт : столична влада робить чергову спробу запровадити 
роздільний збір відходів / Олена Бережнюк // День. – 2019. – 17 лип. (№ 125). –  
С. 10 : фото. 
 
Лиховид, І. Узаконити беззаконня? : Київська влада черговий раз готує до 
затвердження генеральний план розвитку столиці до 2025 року / Інна Лиховид // 
День. – 2019. – 11 лип. (№ 121). – С. 11 : фото. 
 
Михальчук, В.  "80% всей еды выбрасывают" : в школах города внедряют 
шведский стол. Власти: нужно три года, чтобы обеспечить всех /  
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 5 сент. (№ 164). –  
С. 9 : фото. 
У цьому навчальному півріччі міська влада планує ввести харчування по типу  
шведського столу в 27 школах столиці. 
 
Михальчук, В.  Дачники получат дома и озера : десятки людей с Русановских 
садов ждут обещанных дач 9 лет. Деньги на нашли / Василий Михальчук // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 10 июля (№ 124). – С. 14 : фото. 
Влада Києва виділила з бюджету гроші на добудову будинків для дачників 
Русанівських садів, чиї ділянки потрапляють в зону будівництва  
Подільсько-Воскресенського моста. "Сегодня" з'ясували, на що вистачить 
грошей. 

Київський міський голова 
Трапезнікова, Д. Порядний менеджер : паралізована двовладдям столиця чи 
підсилення міського голови: що дасть призначення нового очільника КМДА? / 
Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. – 6-7 верес. (№ 161-162). – С. 18 : фото. 
Центральна влада намагається підсилити Кличка, як обраного киянами мера 
професійним і порядним менеджером, який займатиметься справами міста. 

 
Політичні скандали 

Торба, В. В Офісі Президента зробили гучну заяву щодо Віталія Кличка. Мер 
відповів / Валентин Торба // День. – 2019. – 31 лип. (№ 135). – С. 2 : фото. 
Подано інформацію, що на прес-конференції в Києві голова Офісу Президента 
Андрій Богдан заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко втратив 
контроль над столицею. Зазначено, що в свою чергу через мережу ”Фейсбук” 
Віталій Кличко назвав висловлювання керівника Офісу Президента Андрія 
Богдана підбіркою пліток і маніпулятивних домислів. 
 
Трапезнікова, Д.  Хто в Києві господар? : які рішення та механізми потрібні для 
того, щоб київська влада стала по-справжньому самоврядною /  
Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. – 1 серп. (№ 136). – С. 4-5 : фото. 
Розглядається конфлікт між Офісом Президента України та Київським 
міським головою Віталієм Кличком. Акцентовано увагу на намаганнях з боку 
центральної влади усунути з посади столичного очільника. 
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Кияни, учасники ООС 
Крючков, О. З Майдану - на фронт : як колишній учитель фізики та астрономії 
став воїном-добровольцем / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
29 серп. (№ 164). – С. 5 : фото. 

 
Охорона  громадського порядку 

Мамчур, Н. Как аферисты усадьбы и квартиры присваивают : дом Миллера 
пытались продать по поддельным документам / Наталья Мамчур // Сегодня: 
киевский выпуск. - 2019. – 29 авг. (№ 159). – С. 8 : фото. 
"Сегодня" з'ясувала, як саме аферисти незаконно заволодівають квартирами, 
нежитловими приміщеннями та садибами. 

Злочинність. Дослідження 
Копанева, Е. "Выпив немного вина, которым меня угостила компания за 
соседним столиком, я потеряла сознание. Преступники украли у меня не только 
деньги и украшения, но и автомобиль" : в Киеве задержали банду 
"клофелинщиков", среди которых была 15-летняя девушка : [интервью] / 
Екатерина Копанева // Факты и комментарии. – 2019. – 15-21 авг. (№ 31). –  
С. 21 : фото. 

Суди 
Лиховид, І. Перша перемога у Протасовому Яру : суд заборонив забудовнику 
вирубувати дерева і зводити житловий комплекс / Інна Лиховид // День. –  
2019. – 16-17 серп. (№ 147-148). – С. 2 : фото. 
Шостий апеляційний адміністративний суд заборонив ТОВ "Дайтона груп" 
проводити будівельні та підготовчі роботи в київському Протасовому Яру. 
 
Медведчук проти "України молодої" : Солом'янський райсуд Києва вирішив, що 
кум Путіна не був агентом КДБ на псевдо "Соколовський" // Україна молода. – 
2019. – 28 серп. (№ 95). – С. 8 : фото. 

 
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Громадська спільнота.  Активність 
Лиховид, І. "Гроші витратять даремно" : зоозахисники просять Київраду не 
схвалювати нову програму захисту безпритульних тварин без детального звіту 
про результати попереднього проєкту / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
6-7 верес. (№ 161-162). – С. 19 : фото. 
У Києві планують затвердити нову "Програму контролю за утриманням 
домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 
методами на 2020-2022 роки". Зоозахисники - проти. 
 
Лиховид, І.  Київська Амазонія в небезпеці : як громада відбиває в забудовника 
унікальне урочище Горбачиху / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
23-24 серп. (№ 152-153). - С. 24 : фото. 



16 
 

Лиховид, І.  5 кроків до гуманності : зоозахисники пропонують майбутнім 
парламентарям включити в екологічний порядок денний ідеї, які давно пропагує 
"День" / Інна Лиховид // День. – 2019. – 3 лип. (№ 115). – С. 11 : фото. 
 
Михальчук, В. Судьба Протасова Яра пока не решена : акции протеста временно 
остановили возведение трех 40-этажек / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 2 июля (№ 118). – С. 14 : фото. 
Кияни, які живуть в околицях Протасова Яру, борються з приватним 
забудовником, який має намір звести три 40-поверхових будинки. Міська влада 
звернулася до забудовника з проханням припинити роботи на ділянці до 
врегулювання конфлікту з місцевими жителями і активістами. 
 
Поліщук, Т. Асоціації "Український незалежний театр" бути! : новий творчий 
рух ініційований Владою Бєлозоренко вже підтримали 40 колективів – 
аматорських, народних та студій / Тетяна Поліщук // День. – 2019. –  
9-10 серп. (№ 142-143). – С. 19 : фото. 

 
Свята, державні 

Галаджий, В. День Независимости Ураины: шел на парад, а попал на шоу / 
Виктор Тмофеев, Елена Галаджий // КП в Украине: киевский выпуск. – 2019. –  
21 авг. (№ 126). – С. 4 : фото. 
В Офисе президента пообещали народу "новый формат" праздника: военным - 
премии, а народу – "шествие достоинства"" "в европейском стиле". Но парад 
все-таки будет. Его организовывают ветераны АТО и ООС. 
 
Мамчур, Н. Празднуем пешком : готовимся к масштабным перекрытиям: где 
столичные водители не смогут проехать из-за праздничных и памятных 
мероприятий / Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
21 авг. (№ 154). – С. 14 : фото. 
 
Подарки для столицы : к памятным датам в Киеве любят открывать станции 
метро, музеи, монументы и фонтаны. "Сегодня" вспомнили самые знаменитые 
подарки к главному празднику страны / подготовил Василий Михальчук // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 22 авг. (№ 159). – С. 9 : фото. 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

 
Історичні аспекти 

Белоусова, А. Флоровская тишь : во Флоровской обители - чудотворные иконы 
из жемчуга и золотых нитей, колокола из Австрии и шапочка с цигейкой 
смирения / Анастасия Белоусова // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
30 авг.–1 сент. (№ 160). – С. 20-21 : фото. 
31 серпня Свято-Вознесенський Флорівський монастир відзначив своє 
престольне свято святих Флора і Лавра. 
 



17 
 

Шаріпов, О. "Доторкнутися до 900-річної історії" : чим вразила учасників 
Літньої школи журналістики "Дня" Кирилівська церква / Олександр Шаріпов // 
День. – 2019. – 9 лип. (№ 119). – С. 6 : фото. 

 
Персоналії 

Мазур, В. Скандал навколо торгівлі каблучками святої Варвари /  
Володимир Мазур // Дзеркало тижня. – 2019. – 13 лип. (№ 27). – С. 15 : фото. 
З-поміж багатьох київських святих прочани споконвіку особливо виокремлюють 
мощі великомучениці Варвари. Вважається, що не тільки самі мощі, а й навіть 
предмети поблизу них набувають чудодійних властивостей. 

 
Вшанування пам'яті 

Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский : память 6 августа / 
подготовила Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
2-4 авг. (№ 141). – С. 21 : фото. 
 
Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси : [15 июля] / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
12-14 июля (№ 126). – С. 21 : фото. 

Свята, релігійні 
Серов, И. Вознесли молитву за мир : на празднование 1031-летия Крещения Руси 
съехались тысячи паломников. Люди молились у стопы апостола  
Андрея Первозванного и мощей князя Владимира / Игорь Серов // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 29 июля (№ 137). – С. 5 : фото. 

 

Монастирі 
Белоусова, А. Мастера красоты : монахини вышивают золотом и создают 
головные уборы XVI века / Анастасия Белоусова // Сегодня: киевский выпуск. – 
2019. – 30 авг. -1 сент. (№ 160). – С. 22 : фото. 
У Флорівському монастирі є своя родзинка в одязі черниць. 

 
Храми. Реставраційні роботи 

Шапіро, О. Нові лики Храми Спаса на Берестові : два роки реставрують 
усипальницю князів роду Мономаховичів, серед яких і засновник Москви Юрій 
Долгорукий / Олена Шапіро // Україна молода. – 2019. – 17 верес. (№ 103). –  
С. 11 : фото. 
Проводяться реставраційні роботи унікального духовного та архітектурного 
скарбу України, що занесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. 

 
Дослідження 

Осипчук, И. "В Софийском соборе я обнаружила портреты великого князя 
Владимира крестителя и его сыновей - Ярослава Мудрого, Бориса и Глеба" : 
научный сотрудник Национального заповедника "София Киевская"  
Ирина Вильчинская, сделавшая это сенсационное открытие, рассказала 
"Фактам", что изображения князей на стенах древнего храма выполнены в XVII 
веке по заказу митрополита Петра Могилы : [интервью] / Игорь Осипчук // 
Факты и комментарии. – 2019. – 11-17 авг. (№ 26). – С. 28 : фото. 
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Культові споруди. Правові аспекти 

Гук, О. "Нет украинской или русской церкви. Есть одна - Христова" : наместник 
Киево-Печерской лавры - о расколе в новой церкви и скандале с Филаретом,  
об автокефалии УПЦ и открытии украинских приходов за границей, а также о 
том, как сам принимает решения и о напутствиях Владимиру Зеленскому : 
[интервью] / Ольга Гук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 8 июля (№ 122). –  
С. 22-23 : фото. 

 
Церковні діячі. Діяльність 

Гук, О. "Не было и речи, чтобы я отказался быть патриархом" : предстоятель - 
об обмане с томосом и контроле греков над ПЦУ, о том, как он был "кандидатом 
от Политбюро" и почему не смог возглавить РПЦ, о предложении Путина и зачем 
просил снять анафему, о возрасте, на который себя ощущает, и слухах о детях : 
[интервью] / Ольга Гук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
19-21 июля (№ 131). – С. 20-22 : фото. 

 
Православна церква України. Проблеми 

Щоткіна, К. Святійші недуги / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. – 2019. –  
13-19 лип. (№ 27). – С. 1, 2 : фото. 
Патріярх Київський Філарет продовжує боротьбу за Київський патріархат. 
 

ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 
КИЄВА 

 
Інноваційна діяльність 

Крючков, О.  "Патріотика на озерах": ризик соціального вибуху : 12 тисяч 
інвесторів – довірителів фонду фінансування будівництва майже 40 
багатоповерхових будинків, де забудовник – АТ АКБ "Аркада", можуть 
залишитися без квартир / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. – 2019. –  
6 верес. (№ 170). – С. 4 : фото. 

Банки 
Панченко, А. Деньги, чтобы смотреть : монету к Евро-2012 не купить за 
миллион, а "Эра..." 6-угольная / Александр Панченко // Сегодня:  
киевский выпуск. – 2019. – 3 июля (№ 119). – С. 8-9 : фото. 
Національний банк України займається випуском "красивих монеток", а 
карбують їх на Банкнотно-монетному дворі в Києві. 

 
Соціальна допомога 

Михальчук, В. Особенные люди остались без работы : в городе закрылась 
пекарня, где работали жители с ограниченными возможностями /  
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 17 сент. (№ 172). –  
С. 13 : фото. 
У столиці тимчасово закрилася пекарня "Хороший хліб від хороших людей" в якій 
працювали люди з інтелектуальною інвалідністю. "Сегодня" дізнавалася, як 
допомогти людям. 
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Петровський, В. Недоступна доступність / Володимир Петровський //  
Дзеркало тижня. – 2019. – 17 серп. (№ 30). – С. 13 : фото. 
У статті підіймаються проблеми доступності людей з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерної 
інфраструктури столиці. 

 
Цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" 

Здоровило, Т. Трохи підтримки пораненій сім'ї : у Києві вперше в країні 
запущено програму матеріального стимулювання дитбудинків сімейного типу / 
Тарас Здоровило // Україна молода. – 2019. – 3 лип. (№ 72). – С. 3. 
В рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", дитячі 
будинки сімейного типу та прийомні родини щоквартально будуть отримувати 
грошові виплати. 

Благодійність, меценатство 
Пацера, М. Не з чужого плеча : "Кошик добра" виручають бідних /  
Микола Пацера // Україна молода. – 2019. – 30-31 серп. (№ 96). – С. 5 : фото. 
Киянин Олександр Кайдаш створив благодійний фонд по збору речей "Кошик 
добра" та встановив контейнери для збору речей. 

 
Учнівський квиток (електронний). Впровадження 

Мамчур, Н. Киевские школьники получат карты с чипами : уже осень 
ученические станут электронными: что известно о новшестве /  
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 15 июля (№ 127). –  
С. 8 : фото. 

Окремі галузі промисловості 
Компанії 

Крючков, О. Мости повинні будувати професіонали / Олександр Крючков // 
Урядовий кур'єр. – 2019. – 7 верес. (№ 171). – С. 5 : фото. 
Розповідь про мостобудівну компанію ТОВ "МП "Мостострой". 
 

Державні підприємства 
Крючков, О. Штучне коліно - як справжнє : ДП "Київський завод "Імпульс" 
випускає унікальні комплектуючі до адаптованих модульних конструкцій, які не 
поступаються провідним світовим аналогам / Олександр Крючков //  
Урядовий кур'єр. – 2019. – 18 верес. (№ 178). – С. 5 : фото. 
Державне підприємство – Київський завод "Імпульс", який виготовляє 
комплектуючі до протезів: його діяльність. 

 
Підприємницька діяльність киян 

Осипчук , И. "За год собираем 150 урожаев" : киевлянин Максим Киричко со 
своим товарищем Александром Кривченковым создали в столице подземную 
ферму по выращиванию экологически чистых руколы, базилика, лолло бионда и 
другой зелени : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2019. –  
8-14 авг. (№ 30). – С. 21 : фото. 
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Будівництво. Нерухомість 
Громов, О. За пів року в Києві було продано майже 330 дворівневих квартир / 
Олег Громов // Урядовий кур'єр. – 2019. – 15 серп. (№ 155). – С. 4 : фото. 
Аналітичне дослідження ринка житла. 
 
Ищенко, А. Почем аренда возле университетов : дороже всего однушки в 
столице, а дешевле – комната в Днепре / Анастасия Ищенко,  
Христина Коновалова // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 15 авг. (№ 150). –  
С. 3 : фото. 
"Сегодня" дізналася, у скільки обійдеться оренда квартири або кімнати біля 
найпопулярніших університетів країни. У тому числі і Києва. 
 
Сімонова, Л. Як купувати квартиру / Людмила Сімонова // Дзеркало тижня. – 
2019. – 20 лип. (№ 28). – С. 9 : фото. 
Автор статті аналізує ринок нерухомості Києва та дає корисні поради, як 
правильно вибрати житло. 

Незаконне будівництво 
Лиховид, І. Лабіринти Протасового Яру : місто радить забудовнику скоригувати 
проект будівництва, а громада вимагає суду через знищення цінної землі /  
Інна Лиховид // День. – 2019. – 3 лип. (№ 115). – С. 10 : фото. 
 
Михальчук, В.  Обсерваторной горке грозит ЖК : люди обеспокоены судьбой 
Павловского сквера, над которым частник намерен построить высотку /  
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 25 сент. (№ 178). –  
С. 14 : фото. 
Мешканці вулиць навколо Павловського скверу побоюються, що зелена зона 
може бути знищена через спорудження чергового житлового комплексу. 
"Сегодня" дізналася, що відбувається. 
 
Михальчук, В. Уничтожают лес возле подземки : на участке у "Лесной" могут 
построить автовокзал. Власти разбираются / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 20-22 сент. (№ 175). – С. 10 : фото. 
У столиці розгорівся скандал через будівництво ТРЦ біля метро "Лісова". 

 
Міський транспорт 

Лиховид, І. Бар'єр чи безпека? : у Києві облаштовують нові зупинки 
громадського транспорту – без передбачених ДБН захисних стовпчиків /  
Інна Лиховид // День. – 2019. – 10 лип. (№ 120). – С. 11 : фото. 
 
Михальчук, В. Подъемники новые, а проблемы старые : на станции электрички 
лифт включает охрана, а на скоростном они стоят / Василий Михальчук // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 11 июля (№ 125). – С. 8 : фото. 
Кияни скаржаться, що на недавно оновлених станціях громадського 
транспорту не працюють ліфти. "Сегодня" перевірили кілька об'єктів і 
з'ясували, в чому причина. 
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Михальчук, В. "Покидать цех мы не планируем" : велосипедисты недовольны 
дорожкой, а торговцы тут засели надолго / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 23 июля (№ 133). – С. 14 : фото. 
На Шулявці три місяці йде зведення нового моста. Досі не вирішено питання зі 
знесенням цеху заводу "Більшовик". "Сегодня" розбиралася, що ж не так на 
будівництві. 
 
Михальчук, В. Убирают щетками, но без мыла : чиновники уверяют, что 
убирают каждый день, а работники депо в глаза не видели моющих средств / 
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 1 июля (№ 117). –  
С. 8 : фото. 
"Сегодня" розбиралися, як миють громадський транспорт і куди скаржитися 
на його стан. 
 
Трапезнікова, Д. Земний комфорт : нові пішохідні переходи для киян - не просто 
елемент повсякдення, а й привід для свята / Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. – 
9-10 серп. (№ 142-143). – С. 9 : фото. 

 

Система оплати 
Михальчук, В. Как работает Е-автомат : купить и пополнить е-билет - в разных 
разъемах, а на сдачу - чек / Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. - 
2019. –  9-11 авг. (№ 146). – С. 10 : фото. 
У столичних підземках з'явилися автомати з продажу е-квитків. "Сегодня" їх 
протестувала. 
 
Михальчук, В. Люди и Е-билет пока не подружились : не на всех телефонах 
снимает поездки, в метро карту или QR-код не купить / Василий Михальчук // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 29 июля (№ 137). – С. 8 : фото. 
Весь наземний транспорт обладнаний валідаторами, і вже з 31 жовтня місто 
повністю перейде на електронний квиток. "Сегодня" перевірила, як йде 
впровадження нової системи оплати проїзду. 

 
Ремонтні роботи 

Михальчук, В. "Косметика" для путепроводов : с мостов снимают "лишний" 
бетон, но реконструкций будет немного / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 29 авг. (№ 159). – С. 9 : фото. 
У місті масово почали приводити в порядок шляхопроводи. "Сегодня" дізналася, 
як саме рятують мости. 
 
Михальчук, В. Проспект Бандеры: пробки на весь год : рабочие сняли старый 
асфальт, а новый укрепляют специальной сеткой / Василий Михальчук // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 30 июля (№ 138). – С. 14 : фото. 
У Києві розпочався капітальний ремонт проспекту Бандери довжиною 4,5 км. 
"Сегодня" побувала на місці робіт та дізналася, як йде ремонт і чи загрожують 
місту пробки. 
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Проект "Інтегрований розвиток міст в Україні" 
Трапезнікова, Д. Багатогранний розвиток : для Подільського району склали 
"дорожню мапу" трансформацій на найближче десятиліття /  
Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. – 20-21 верес. (№ 171-172). – С. 19 : фото. 
У Києві запустили проект "Інтегрований розвиток міст в Україні". "День" 
ознайомився із проектом і розповідає про його основні положення. 

 
Метрополітен 

Таран, С. Дом забытых вещей : невероятные истории из столичного Бюро 
находок / Серафима Таран // КП в Украине. – 2019. – 8-15 авг. (№ 119). – С. 7 : 
фото. 
Кореспондент "КП" побувала в Бюро знахідок на станції метро "Нивки". 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Благоустрій міста 
Михальчук, В. Баки по требованию и датчик мусора : в Киеве начали 
сортировать отходы. Эксперты: идея устарела / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 1 авг. (№ 140). – С. 8 : фото. 
У Києві стартував пілотний проект із сортування сміття. "Сегодня" дізналася, 
як він працює. 
 
Михальчук, В. Убрал Борщаговку - выучил английский : американец убирает 
улицы города и борется с рекламой наркотиков / Василий Михальчук // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 8 июля (№ 122). – С. 17 : фото. 
Колишній американський військовослужбовець організував в столиці проект з 
наведення порядку на Борщагівці. З однодумцями він затирає рекламу 
наркотиків на стінах будинків і прибирає сміття на дитячих майданчиках. 

 
Байкове кладовище 

Кулиш, Я. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о  
нем : в каком состоянии могилы известных украинцев, похороненных в Киеве / 
Ярослав Кулиш // КП в Украине: киевский выпуск. – 2019. – 23 авг. (№ 128). –  
С. 11 : фото. 
Стаття розповідає про стан могил відомих українців на Байковому кладовищі. 
 
Лиховид, І.  Межа пам'яті : чим обумовлений демонтаж історичної огорожі 
Байкового кладовища / Інна Лиховид // День. – 2019. – 15 серпня (№ 146). –  
С. 10-11 : фото. 
Щодо демонтажу знаменитої  стародавньї огорожі Байкового кладовища.   
 
Михальчук, В. "Кирпичи падают прямо под ноги" : известную красную ограду 
Байкового кладбища, которая рассыпается, заменят за год и 22 млн грн /  
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 12 авг. (№ 147). –  
С. 17 : фото. 
Знамениту стародавню огорожу Байкового кладовища можуть розібрати, а 
замість неї побудувати нову. 
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Побутове обслуговування 
Михальчук, В. Поселиться в метро : на Подоле обустроили хостел в двух 
списанных вагонах метрополитена / Василий Михальчук // Сегодня:  
киевский выпуск. – 2019. – 24 сент. (№ 177). – С. 14 : фото. 
У Києві відкрився перший в світі хостел, облаштований в колишньому вагоні 
метро. "Сегодня" погостила в незвичайних апартаментах. 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
Історія організації охорони здоров’я 

Віленський, Ю. Чим Богомолець "не догодив" Сталіну, чи Як розганяли 
генетиків у Києві / Юрій Віленський // День. – 2019. – 15 серп. (№ 146). – С. 9 : 
фото. 
Сторонники "Павлівської ради" провели перевірку діяльності київських 
генетиків. 

 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 
Історія фізкультури і спорту  

Воронина, В. Вдова легендарного вратаря киевского "Динамо" и сборной СССР 
Виктора Чанова Галина: "Писали, что Витю избили, но причиной его смерти стал 
несчастный случай" : 21 июля Виктору Чанову исполнилось бы 60 лет. Его вдова 
Галина Вадимовна и сын Вадим рассказали в интервью интернет-изданию 
"Гордон" о том, каким Виктор Викторович был в обычной жизни, как проходило 
общение и сотрудничество с Валерием Лобановским, почему Чанов не захотел 
строить карьеру в Израиле и отказался от тренерства в Украине : [интервью] / 
Виктория Воронина // Бульвар Гордона. – 2019. – авг. (№ 32). –  
С. 6-7, 14-15 : фото. 

Чемпіонат світу 
Запольська, О. Боротьба "Драконів" на водах Дніпра : понад 2 тисячі 
спортсменів у Києві змагалися на човнах / Олена Запольська, 
Валерія Запольська // Україна молода. – 2019. – 17 верес. (№ 103). – С. 15 : фото. 
На Київському водному стадіоні відбувся клубний чемпіонат світу з веслування 
на човнах "Дракон". 

Спортсмени. Персоналії 
Макаревская, К. Гибкая философия, якинику и порядок : знаковая страна для 
Белодед принесла ей чемпионский дубль, кумира-депутата и жарку на столе / 
Катерина Макаревская // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 4 сент. (№ 163). – 
С. 15 : фото. 
В Японії 18-річна київська дзюдоїстка Дарина Білодід здобула титул дворазової 
чемпіонки світу. Чим запам'яталася Дарині ця країна, "Сегодня" дізналася у неї 
після приїзду з Токіо. 
 
Хата, Г. Золотий феномен : у столиці майбутньої Олімпіади 18-річна київська 
дзюдоїстка Дарина Білодід здобула титул дворазової чемпіонки світу /  
Григорій Хата // Україна молода. – 2019. – 28 серп. (№ 95). – С. 15 : фото. 
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Динамо Київ 
Кинзерский, Э. "Встряхнет так..." : снова Михайличенко, 15 лет спустя. Фаны в 
гневе. Но ищем плюсы : [интервью] / Эдуард Кинзерский,  
Алексей Пономаренко // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
16-18 авг. (№ 151). – С. 23 : фото. 
Олексія Михайличенка призначили головним тренером "Динамо". 

 
Дитячо-юнацька футбольна  

школа Динамо ім. В. В. Лобановського 
Будерацький, Є. "У нас тут не армія", або Як виховують майбутніх зірок 
київського "Динамо" : перемога молодіжної збірної на чемпіонаті світу повертає 
віру в український футбол / Євген Будерацький, Євген Руденко //  
Україна молода. – 2019. – 13 серп. (№ 89). – С. 12-13 : фото. 

 
Розвиток туризму в Києві 

Серов, И. Чернобыль: катера и улучшенная связь : власти планируют проложить 
водную трассу в зоне отчуждения / Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 
2019. – 12-14 июля (№ 126). – С. 6 : фото. 
Влада вирішила зробити із зони відчуження бренд і хочуть створити 
Стратегію розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта. 

 
Туризм нелегальний 

Серов, И. Бум нелегалов в зоне : полиция Чернобыля лишь за одни сутки 
поймала 17 нелегалов / Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
15 авг. (№ 150). – С. 5 : фото. 

 
НАУКА КИЄВА 

 
Шекет, Ю. 6 українців і українок котрі змінили науку і техніку / Юлія Шекет // 
Жінка. – 2019. – № 7-8. – С. 14-15 : фото. 
Стаття присвячена відомим українським науковцям: Ігор Сікорський ;  
Сергій Корольов ; Євген Патон ; Катерина Ющенко ;  
Олена Казимирчак-Полонська ; Марина В'язовська. 

 
Наукові установи 

Корчинский, А. Охота за фальшивками: секреты и советы профи : гривня после 
стирки, "бунт" принтеров против фальшивок и цвет на пластике /  
Александр Корчинский // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 9 сент. (№ 166). –  
С. 22-23 : фото. 
"Сегодня" продовжує тему незвичайних досліджень, які проводить Київський 
науково-дослідний інститут судових експертиз Мінюсту України. 
 
Прокопенко, М. Зустріч із мирним атомом : як працює дослідницький реактор 
в Інституті ядерних досліджень / Марія Прокопенко // День. – 2019. –  
12-13 лип. (№ 122-123). – С. 16-17 : фото. 
Екскурсія Інститутом ядерних досліджень. 
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ОСВІТА КИЄВА 
 

Загальноосвітні школи 
Бережнюк, О. Куточок для розвантаження : у столичній школі власними силами 
створюють ресурсну кімнату для дітей з особливими потребами /  
Олена Бережнюк  // День. – 2019. – 24 лип. (№ 130). – С. 11 : фото. 
В Київській загальноосвітній школі № 27 організували інклюзивне навчання. 
 

КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 
ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА 

 
Іменні таблички. Відкриття 

В Киеве на "Площади звезд" появились звезды Кузьме Скрябину и группе 
"Друга ріка" // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 8 авг. (№ 145). – С. 9 : фото. 
Біля ТРЦ Gulliver 1 серпня, на "Площі зірок", "загорілися" нові зірки групи  
"Друга ріка" та Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменко). 
 
Кем гордится страна : Площадь звезд - знак качества украинцев // Сегодня:  
киевский выпуск. – 2019. – 26-28 июля (№ 136). – С. 7 : фото. 
Біля ТРЦ Gulliver 3 липня, на "Площі зірок", "загорілися" нові зірки 
баскетболіста Станіслава Медведенка, плавчині Яни Клочкової, легкоатлета 
Валерія Борзова, і плавця Михайла Романчука. 
 
Скрябін і "Друга ріка" отримали заслужені зірки // Урядовий кур'єр. – 2019. –  
3 серп. (№ 147). – С. 2 : фото. 
 

Київській міський фестиваль культури "Булгаков-FEST" 
Чадюк, М. Класик у сучасному контексті : як відбувся перший фестиваль міської 
культури "Булгаков-FEST" / Марія Чадюк // День. – 2019. – 17 верес. (№ 168). – 
С. 7 : фото.  

Засоби масової інформації 
Книговидання. Представлення 

Кохан, Л. Театр - у книжках і на флешках : Богдан Ступка й інші "франківці" у 
видавничому проекті / Людмила Кохан // Україна молода. – 2019. –  
2 жовт. (№ 110). – С. 13. 
20 січня 2020 році столичний Театр імені Івана Франка відзначатиме своє  
100-річчя, але готуватися до знаменної дати почали вже нині видавничим 
проектом "Презентація творчих здобутків", що складається із серії книжок, 
присвячених історії та сьогоденню головної сцени України. 
 
Поліщук, Т. Секрети першої сцени України : Михайло Захаревич, генеральний 
директор - художній керівник Національного театру ім. І. Франка зробив презент 
усім, хто цікавиться тим, що відбувається у царині Мельпомени / 
Тетяна Поліщук // День. – 2019. – 26 верес. (№ 175). – С. 6-7 : фото. 
Презентація  книг  Михайла Васильовича Захаревича "Щоденник директора 
театру". 
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Ятченко, В.  Крізь проминальне - до вічності : про нові грані наших прадавніх 
текстів у книжках Вадима Пепи / Володимир Ятченко // День. – 2019. –  
25 лип. (№ 131). – С. 6 : фото. 
Дві книжки письменника, публіциста й есеїста Вадима Пепи «Щедрик летить 
із Києва» і «Віч-на-віч з вічністю» знайомить з фольклорною спадщиною 
українського етносу. 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
  

Парки відпочинку 
Ковалев, М. Русь. В гости к предкам : здоровье у Велеса, лошадь в 1 тонну и 
крепость с 7-этажный дом / Макс Ковалев // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
26-28 июля (№ 136). – С. 12-13 : фото. 
Напередодні Дня Хрещення Русі "Сегодня" відвідала Стародавній Київ - Парк 
"Київська Русь" в селі Копачів Обухівського району. 

 

Зоопарк 
Марущак, А. Обновки в зоопарке : пополнение у ибисов и лемуров, а для 
медведей увеличили вольер / Александр Марущак // Сегодня: киев. вып. –  
2019. – 25 июля (№ 135). – С. 9 : фото. 
У Київському зоопарку триває масштабна реконструкція, тут облаштовують 
нові вольєри для тварин і радіють новонародженим вихованцям. 

 
Бібліотеки 

Кущ, П. Книжкова територія дитинства / Павло Кущ // Урядовий кур'єр. –  
2019. – 28 верес. (№ 186). – С. 4 : фото. 
Автор статті знайомить з діяльністю   Національної бібліотеки України для 
дітей. 

Правові аспекти 
Лиховид, І. Читальний... підвал : рік тому столична бібліотека імені  
Євгена Плужника відстояла своє приміщення. Але битва починається знову / 
Інна Лиховид // День. – 2019. – 26-27 лип. (№ 132-133). – С. 19 : фото. 

 
Музеї 

Павліченко, Н. "Музей. Століття" : датою заснування Музею Ханенків 
вважалося 23 червня 1919 року. Що стоїть за цією датою і чому її обрали за точку 
відліку? Які події цьому передували? Як це позначилося на подальшій долі 
музею? Де і чому перетинається історія й сьогодення? / Надія Павліченко //  
День. – 2019. – 2 лип. (№ 114). – С. 12 : фото. 
МУЗЕЙ. СТОЛІТТЯ – перший історико-документальний виставковий проект 
Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, що 
розкриває долю музею та його колекції від переламного для країни 1919 року. 
 
Пароваткіна, Г. Сто років любові / Ганна Пароваткіна // Дзеркало тижня. –  
2019. – 26 лип. (№ 26). – С. 14 : фото. 
Музей Ханенків відзначає 100-річчя від дня заснування. 
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Поліщук, Т. Салон для друзів : у Музеї Рильського лунали оповідання 
Паустовського під живу музику Гріга та Моцарта / Тетяна Поліщук // День. – 
2019. – 26 верес. (№ 175). – С. 7 : фото. 
Катерина Рясна, авторка ідеї та організаторка проєкту "Персона" запрошує 
відомих митців, популярних акторів, музикантів, письменників у Київський 
літературно-меморіальний музей М. Рильського, де під час вечорів є 
можливість тет-а-тет поспілкуватися із зірками, подивитись їхні роботи, 
разом почаювати й отримати відповіді на питання, які хвилюють і цікавлять 
гостей. 
 
Чадюк, М. І честь, і виклик : у Києві (Довженко-Центрі) відкрився Музей кіно / 
Марія Чадюк // День. – 2019. – 17 верес. (№ 168). – С. 6-7 : фото. 
12 вересня на території «Довженко-Центру» відкрили перший у Києві Музей 
кіно. 

  Відкриття 
Колюбакін, В. Кому підморгнув Богун : у Києві відкрився музей "Становлення 
української нації", що охоплює період від часів Трипілля до сьогодення / 
Володимир Колюбакін // Урядовий кур'єр. – 2019. – 14 серп. (№ 154). – С. 4 : 
фото. 
 
Михальчук, В. Фигура Богуна подмигивает, а гости уходят со слезами : 110 
фигур из силикона с помощью 5D-технологий и мониторов рассказывают 
историю Украины / Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
5 авг. (№ 142). – С. 17 : фото. 
У Києві, на вул. Лаврська, 27, відкрився новий музей - історії становлення 
української нації. "Сегодня" відвідала його зали і дізналася, що в ньому 
знаходиться. 
 
Осипчук, И. "Важнейшие события в истории Украины мы воссоздали вплоть до 
запахов" : в субботу, 3 августа, в Киеве в здании, расположенном под 
монументальной скульптурой "Родина-мать", откроется уникальный "Музей 
становлення української нації", в экспозиции которого представлены 100 фигур 
выдающихся украинцев от княгини Ольги до Джамалы : [интервью] /  
Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2019. – 1-7 авг. (№ 29). – С. 11 : фото. 

 
  Проекти 

Михальчук, В. Музей под стеклом и спасение речвокзала : хотят вернуть 
трамвай на набережную и создать подземный музей / Василий Михальчук // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 25 июля (№ 135). – С. 8 : фото. 
У Києві презентували новий варіант реконструкції Поштової площі під назвою 
"Річкові ворота тисячолітнього Києва". "Сегодня" дізналася, як може 
змінитися площа. 

  Правові аспекти 
Лиховид, І. Наступ на Пирогів : понад 100 гектарів охоронної зони 
Національного музею народної архітектури та побуту можуть забудувати /  
Інна Лиховид // День. – 2019. – 9-10 серп. (№ 142-143). – С. 11 : фото. 
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Дегтярьов, М. Велосипедом по "Магдебурському праву" /  
Михайло Дегтярьов // Дзеркало тижня. – 2019. – 5-11 жовт. (№ 37). – С. 14 : фото. 
У статті розглядається реальна загроза існування музею у зв'язку з 
масштабними роботами з реконструкції, що розгорнулися на Поштовій площі. 
 
Дегтярьов, М. Колона вольностей на шляху до Майдану : чому все ще актуальні 
спогади про Музей історії київського самоврядування / Михайло Дегтярьов // 
Україна молода. – 2019. – 11 верес. (№ 101). – С. 13 : фото. 
У Києві варварство щодо історичних пам’яток чинять за згоди столичних 
чиновників: про знищення Музею Магдебургського права у Подільському районі 
столиці. 

Виставки 
Горішнянська, О. Загадки Ярослава - дипломата і бунтівника : до тисячоліття 
вокняжіння в Києві Великого князя Київського проходить масштабна виставка / 
Олена Горішнянська // Україна молода. – 2019. – 13 серп. (№ 89). – С. 7 : фото. 
Шлях Ярослава до Києва ; Чи відомий убивця Бориса і Гліба? ; Чи довіряють 
літописам? ; Детектив із саркофагом.1 липня 2019 року в Національному музеї 
історії України до огляду відкриється виставка "Ярослав Мудрий: два образи" 
(до 1000-річчя вокняжіння в Києві). Серед експонатів - печатка князя Ярослава, 
зразки і фрагменти тогочасної зброї і захисного спорядження, монети, зливки 
срібла, які правили за гроші, релігійна атрибутика. 
 
Малолєткова, О. Серпень 1937-го: ліміт на знищення : у заповіднику 
"Биківнянські могили" відкрито виставку, присвячену репресованим селянам 
Київщини / Оксана Малолєткова // Урядовий кур'єр. – 2019. – 7 серп. (№ 149). – 
С. 2 : фото. 
 
Михальчук, В. Почерк митрополита и царские грамоты : в Софии Киевской 
показывают уникальные документы, хранившиеся в запасниках заповедника / 
Василий Михальчук // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 26 сент. (№ 179). –  
С. 9 : фото. 
Виставка "Раритети із бібліотеки Софії Київської XVI-XVIII століть". 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 
 

Київ в літературних творах 
Мастєрова, В.  Тобі скажу : фрагмент роману / Валентина Мастєрова // Київ. – 
2019. – № 7/8. – С. 64-99 : фото. 
Роман «Тобі скажу» для читача – подорож у далеке минуле, коли не тільки 
честь і славу добували мечем, а й відстоювали своє право жити на отчій землі, 
множити її і боронити. Перед вами розкривається панорама далекої історії, 
слави й безслав’я не лише окремих героїв твору, а й усієї руської землі. Ви більше 
дізнаєтеся про відомі історичні постаті й маловідомі, загублені у 
тисячолітньому часовому просторі. Шановні друзі, ви відкриєте для себе 
багатющий пласт історії і дізнаєтесь, якою була наша земля, коли вона ще не 
ділилася на українців, білорусів і росіян, а була одна велика Русь, з центром у 
Києві, і сягала від Азовського моря аж до Білоозера. 
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Поліщук, Я. Мрія про вічне місто / Ярослав Поліщук // Київ. –  2019. – № 7/8. – 
С. 173-178. – ("Київ" про Київ). 
За умов новітньої епохи зазнав численних і доволі радикальних трансформацій 
культурний образ Києва. 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Історія Києва у фотографіях 
Украина 90-х глазами "Сегодня" : доллар по 5, таксофоны, видеопрокат, 
кожаные косухи с рынка и квас из бочки // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
9-11 авг. (№ 146). – С. 12-13 : фото. 
 
Украина 90-х глазами "Сегодня" : к празднику вспомним гулянья: новогодние, 
цыганские и, конечно, парады // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
23-25 авг. (№ 156). – С. 12-13 : фото. 
 
Украина 90-х глазами "Сегодня" : праздники отгуляли - вспомним протесты. Их 
в Украине хватало // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
30 авг.-1 сент. (№ 160). – С. 6-7 : фото. 
 
Украина 90-х глазами "Сегодня" : сравним Верховную Раду: лица, привычки, 
эмоции и переговоры // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
6-8 сент. (№ 165). – С. 6 : фото. 
 
Украина 90-х глазами "Сегодня" : стиль 90-х - это лосины, "мерсы", мобильные 
"кирпичи" и "леопард" // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
16-18 авг. (№ 151). – С. 14-15 : фото. 
Разом з "Сегодня" згадуємо як змінювалася країна після незалежності. 

 
Персоналії 

Дружбинський, В. Тарапуньці і Штепселю – по 100 років /  
Валерій Дружбинський // Дзеркало тижня. – 2019. – 17 серп. (№30). – С. 16 : фото. 
Стаття розповідає про творчу діяльність комічного дуету Юрія Тимошенка і 
Юхима Березіна. 
 
Куріцин, Б. Планета на ім'я "Маля" : 19 серпня відома актриса Національного 
театру ім. Лесі Українки Мальвіна Швідлер відзначила б 100-річний ювілей / 
Борис Куріцин // День. – 2019. – 15 серп. (№ 146). – С. 6 : фото. 
Мальвіна Зіновіївна була улюбленицею публіки, актрисою неповторної 
чарівності, приголомшливої сценічної майстерності, а також жінкою з 
дивовижним почуттям гумору. 
 
Поліщук, Т. Відомий і невідомий Богдан Ступка : 27 серпня день народження 
геніального актора, якому виповнилося б 78  років... / Тетяна Поліщук // День. – 
2019. – 23-24 серп. (№ 152-153). – С. 22-23 : фото. 
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Тримбач, С. Іван Миколайчук і смерть : він полишив нас 32 роки тому /  
Сергій Тримбач // День. – 2019. – 6 серп. (№ 139). – С. 6-7 : фото. 
 
Тримбач, С. Чорні мітки польоту білого птаха : сім літ без Богдана Ступки / 
Сергій Тримбач // День. – 2019. – 23 лип. (№ 129). – С. 7 : фото. 

 

Спогади. 
Актори. Персоналії 

Кузьменко, С. "Мой Гитлер бегает в шортах и ловит бабочек" : народный артист 
Украины рассказал о своей роли в мюзикле "Весна для Гитлера", об отце, 
семейных отношениях, о том, как опоздал на свой дипломный спектакль, о своем  
опыте на телевидении и совместной работе с Владимиром Зеленским : 
[интервью] / Светлана Кузьменко // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
20-22 сент. (№ 175). – С. 8-9 : фото. 
Народний артист України Остап Богданович Ступка розповідає про свою 
творчість. 
 
Майстренко, В. Солдати пили пиво, а батько рвав квіти і носив до пам'ятників 
Моцарту і Штраусу / Вікторія Майстренко // Країна. – 2019. – № 26. – С. 43-44 : 
фото. 
Стаття розповідає про народного артиста України Леся Задніпровського. 

 
Виставки, мистецькі 

Пароваткіна, Г. "Ні горілки, ні вина - радіація одна..." / Ганна Пароваткіна // 
Дзеркало тижня. – 2019. – 5 - 11 жовт. (№37). – С. 16 : фото. 
Розповідь про Медія-арт на "чорнобильську" - тему - "ARTEFAKT: Chernobil 33", 
що "захопив" будівлю київського Річкового вокзалу. 

 
Декоративно-прикладне мистецтво 

Монументально-декоративний мистецтво. Реставрація Марущак, А. 
Восстановят панно : реставрацию профинансирует ФК "Шахтер". Ждут добро от 
инспекции / Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2019. –  
3 сент. (№ 162). – С. 14 : фото. 
"Сегодня" дізналася, як рятуватимуть унікальне панно "Українська пісня", 
створене 1967 року на стіні будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 26. 

 
Персоналії 

Пацера, М. Велике переселення : майстриня "розсаджує" пернатих та пухнастих 
жителів київських парків на лавочки, поближче до людей / Микола Пацера // 
Україна молода. – 2019. – 2 жовт. (№ 110). – С. 11 : фото. 
Молода київська художниця Яна Хачикян використовує досить неординарні 
види мистецтва - вона розмальовує... морські камінці, а також прикрашає 
лавочки у міських парках столиці "портретами" птахів. 
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Міні-скульптура. Проект «Шукай» 

Сметанская, О. "Фонтан "Киевский слон", из шестиметрового хобота которого 
била струя воды, был любимым местом встречи киевлян" : киевский 
экскурсовод, Юлия Бевзенко рассказал "ФАКТАМ" о необычном проекте 
"Шукай", автором которого она является : [интервью] / Ольга Сметанская // 
Факты и комментарии. – 2019. – 11-17 авг. (№ 26). – С. 21 : фото. 

 
Живопис. Персоналії 

Пилипенко, Г.-Г. Видатний український художник-авангардист  
Олександр Дубовик: "Моя ідея білого букета – це такий самий переворот, як 
світогляд Коперника з його проекцією у Відродження" : [інтерв'ю] /  
Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур'єр. – 2019. – 6 лип. (№ 126). –   
С. 7 : фото. 
 
Сидор-Гібелинда , О. Сузір'я несхожих : [мистецтво ] / Олег Сидор-Гібелинда // 
Київ. – 2019. – № 7/8. – С. 188-192 : іл. 
Стаття присвячена творчості сузір'ю українських художників, як киян, так і 
одеситів: В. Стрельникову, Ю. Вакуленку, В. Наумецю, М. Журавлю, які в своїй 
творчості несхожі, такі різні. Та вже особистості... і навіть виставлялися у 
різні роки за кордоном. Розглядається дуже строката географія їхньої 
експозиційності. 
 

Музика та видовищні мистецтва 
Музика. Історичні аспекти 

Рудяченко, О. Боголюбий меланхолік : згадуємо Артемія Веделя – одного з 
фундаторів української національної музики / Олександр Рудяченко // День. – 
2019. – 9-10 серп. (№ 142-143). – С. 18-19 : фото. 
 
Сигалов, А. Золоті слова. І ноти : як створювали українські пісні-шедеври / 
Анатолій Сигалов // Україна молода. – 2019. – 7 серп. (№ 87). – С. 10-11 : фото. 
Автор статті згадує про те як створювалися пісні та їхніх авторів Ігоря Шамо 
і Дмитра Луценко, Олександра Білаша та Дмитра Павличка, Платона 
Майбороду і Андрія Малишка. 

 
30-й Міжнародний фестиваль "Київ Музик Фест-2019 

Голинська, О. Ювілейні мелодії і звуки : творчість Мирослава Скорика, 
Валентина Сильвестрова і Кшиштофа Зануссі на "Київ Музик Фест-2019" /  
Ольга Голинська // Україна молода. – 2019. – 2 жовт. (№ 110). – С. 12 : фото. 
У столиці й області проходить Міжнародний фестиваль "Київ Музик  
Фест-2019". Один із найвідоміших, наймасштабніших і найповажніших 
українських форумів нині святкує ювілей – 30 років від дня заснування. 
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Фестиваль високого мистецтва Bouguet Kuiv Stage 

Архіпова, А. Клас високого мистецтва : удень, увечері та вночі за 11 днів 
пролунало більше 30 концертів у рамках одного фестивалю / Анна Архіпова // 
Україна молода. – 2019. – 3 верес. (№ 97). – С. 6 : фото. 
У Софії Київській та музеї Золоті Ворота пройшов фестиваль мистецтва 
Bouquet Kyiv Stage де пролунало більше 25 концертів класичної, сучасної 
камерної і симфонічної, джазової, електронної, експериментальної музики, а 
також кінопокази, візуальне мистецтво, воркшопи, театральні екскурсії. 
 
Коханівська, Т. Кіно дає можливість суспільству побачити себе у дзеркалі : у 
Києві вперше зібрали синергетичний "Кінобукет". Далі буде... /  
Тетяна Коханівська // День. – 2019. – 3 верес. (№ 158). – С. 6 : фото. 
Фестиваль "Кінобукет" є частиною фестивалю Bouguet Kyiv Stage. Щодня під 
час показів відвідувачі фестивалю мали нагоду не тільки переглянути 
запропоновані фільми, а й поспілкуватися з їхніми авторами, почути відгуки 
кінознавців та кінокритиків, висловити власні думки від побаченого. 
 
Пилипенко, Г.- Г. Митці і меценати подарували Києву "Букет" /  
Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур'єр. – 2019. – 7 верес. (№ 171). –  
С. 7 : фото. 
Про організаторів та меценатів другого фестивалю високого мистецтва 
"Букет. Київ. Сцена" – Bouguet Kuiv Stage. 
 
Семенченко, М. Наповнити простір мистецтвом : як фестиваль Bouguet Kuiv 
Stage змінює звучання міста і створює нові сенси / Марія Семенченко // День. – 
2019. – 3031 серп. (№ 156-157). – С. 22-23 : фото. 
У саду "Софії Київської" з 16 по 26 серпня пройшов фестиваль високого 
мистецтва Bouguet Kuiv Stage. Гості заходу почули понад 30 концертів 
українських та зарубіжних гуртів та оркестрів, всесвітньо відомих музикантів 
та солістів. 
 
Семенченко, М. Простір співтворчості : гід фестивалем Bouquet Kyiv Stage / 
Марія Семенченко // Дзеркало тижня. – 2019. – 27 лип. – 17 серп. (№ 29). –  
С. 16 : фото. 
Фестиваль Bouquet Kyiv Stage, організований Домом "Майстер Клас", вже вдруге 
проходитиме у столиці. Головною темою фестивалю цього року є "Звуки міста". 
А філософією - взаємодія та співтворчість. 

 
Концерти 

Самченко, В. Щемно рвалися струни : у Києві вдячні учні вшанували концертом 
пам'ять скрипаля Богодара Которовича / Валентина Самченко //  
Україна молода. – 2019. – 3 лип. (№ 72). – С. 13 : фото. 
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Хорове мистецтво 

Семенко, Л. Тріумфальний виступ капели "Думка" у Франції : цікаві деталі 
подій 90-річної давнини / Лариса Семенко // День. – 2019. –  
16-17 серп. (№ 147-148). – С. 13 : фото. 
Національна заслужена академічна капела України "Думка" святкує цього року 
дві знакові події: свій 100-літній ювілей та 90-річчя від першого закордонного 
тріумфального виступу у Франції. 
 
Стрельцова, М. Дитячий хор "Щедрик" підкорив Відень : це особлива історія - 
поїздка була на межі зриву! Вперше не держава, а небайдужі меценати 
допомогли прославленому колективу / Марина Стрельцова // День. – 2019. –  
9-10 серп. (№ 142-143). – С. 24 : фото. 
Днями київський дитячий хор «Щедрик» повернувся до столиці з черговою 
перемогою, цього разу в Австрії: посіли перше місце з відзнакою «видатний 
успіх» у дорослій категорії «Жіночі хори» на XIII Міжнародному молодіжному 
музичному фестивалі-конкурсі хорів та оркестрів Summa Cum Laude (SCL 
Festival 2019). 

Персоналії 
Бахарева, Т. Виктория Васалатий: "Во Франции, как правило, не дарят артистам 
цветы, но наш рояль был завален букетами" : в Париже состоялось выступление 
украинской певицы, актрисы Театра имени Ивана Франко, исполнившей песни 
знаменитой Эдит Пиаф : [интервью] / Таисия Бахарева //  
Факты и комментарии. – 2019. – 27 июня-3 июля (№ 24). – С. 21 : фото. 
 
"Женщина любимая" Павла Зиброва // Современная жизнь. – 2019. – № 27. –  
С. 1, 2 : фото. 
Публікація присвячена народному артисту України Павлу Зіброву. 

 

Театр 
Втрата 

Поліщук, Т. "Гурман у всьому..." : на 56 році життя раптово помер український 
режисер Андрій Крітенко / Тетяна Поліщук // День. – 2019. – 31 лип. (№ 135). – 
С. 7 : фото. 
 
Поліщук, Т. "Немов відірвалась частина душі!" : пішла у Вічність Валентина 
Зимня, яку учні називали "наша театральна мама" / Тетяна Поліщук // День. – 
2019. – 19-20 лип. (№ 127-128). – С. 24 : фото. 

Персоналії 
Валькевич, О. Закохана у свої ролі : Наталя Сумська: "Я не одразу зрозуміла, 
що це мій шлях" : [інтерв'ю] / Ольга Валькевич // День. – 2019. –  
26-27 лип. (№ 132-133). – С. 22-23 : фото. 
Наталя В’ячеславівна розповіла слухачам Літньої школи журналістики «День»-
2019 про свої захоплення в юнацтві та досвід, який перейняла від корифеїв 
Національного театру імені І. Франка. 
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Германова, А "У дитинстві та юності я страшенно боялася екзаменів і, уявляєте, 
обрала професію, яка зобов'язує складати іспити щоденно" : напередодні ювілею 
Наталя Кудря, провідна актриса Національного театру імені Лесі Українки, – про 
життя на сцені й поза лаштунками : [інтерв'ю] / Анастасія Германова // День. – 
2019. – 5-6 лип. (№ 117-118). – С. 22-23 : фото. 
 
Поліщук, Т. Від гротеску до високої трагедії : день народження актриса  
Надія Кондратовська відзначила на сцені, а в кінці вересня порадує своїх 
шанувальників прем'єрою / Тетяна Поліщук // День. – 2019. –  
19-20 лип. (№ 127-128). – С. 23 : фото. 
 
Поліщук, Т. "Я - "біла ворона!" : гість Літньої школи журналістики "Дня" - зірка 
театру і кіно Наталія Сумська / Тетяна Поліщук // День. – 2019. –  
11 лип. (№ 121). – С. 6 : фото. 
 

Кіномистецтво. Історичні аспекти 
Лащенко, С. Ідентичність та історичні випадковості : кілька прикметних 
прикладів / Сергій Лащенко // День. – 2019. – 16-17 серп. (147-148). – С. 12 : фото. 
У статті розповідається про знайдені україномовні копії фільму "За двома 
зайцями". 
 
Тримбач, С. Людина з кінематографічного іконостасу : 10 вересня – 125 річниця 
від Дня народження Олександра Довженка / Сергій Тримбач // День. - 2019. –  
10 верес. (№ 163). - С. 6-7 : фото. 

Загальні питання 
Осипчук, И. "Советские власти сделали работников ЧАЭС виновными в 
Чернобыльской катастрофе. Но при этом наградили – тайно" : сотрудники 
киевского музея "Чернобыль" рассказали, как помогли в создании одноименного 
сериала : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2019. –  
18-24 июля (№ 27). – С. 27 : фото. 
 
Панченко, А. "Смерть Сталина" открыла нам дорогу к "Чернобылю" : 
кинопродюсер студии Radioaktive Film, принимавшей участие в создании 
сериала "Чернобыль", - о том, как они убрали Украину из мировых "черных 
киносписков", почему махнули рукой на пластиковые окна в кадре и о 
сложностях массовых расстрелов : [интервью] / Алекс Панченко // Сегодня: 
киевский выпуск. – 2019. – 4 июля (№ 120). – С. 24-25 : фото. 
Кінопродюсер Тетяна Соколова розповідає як і де в Києві знімали фільми 
"Смерть Сталіна" і "Чорнобиль". 
 
Прокопенко, І. Правда може рятувати, а брехня - вбивати. Особливо зараз : 
британсько-американський серіал "Чорнобиль" очолив рейтинг 
найпопулярніших в історії телебачення / Ілля Прокопенко // Країна. – 2019. –  
№ 26. – С. 8-11 : фото. 
Про феномен і значення телефільму розмірковують кінокритик Антон Філатов, 
медіа-експерт Олексій Ковжун і письменник Остап Українець. 
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Пянтковский, В. Мирослав Слабошпицкий: американцам за "Чернобыль" 
нужно дать Шевченковскую премию : украинский режиссер снимает свой фильм 
о зоне отчуждения / Виталий Пянтковский // КП в Украине. – 2019. –  
15-22 авг. (№ 123). – С. 28 : фото. 
Відомий режисер знімає фільм про Чорнобильську аварію під назвою 
"Антропоцен". 
 
Самченко, В. Дорости до Стуса : фільм "Заборонений": як боролися до смерті з 
несправедливістю й любили в радянські часи / Валентина Самченко //  
Україна молода. – 2019. – 6-7 верес. (№ 99). – С. 14 : фото. 
Аналізуються  біографічні фільми. 
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