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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 квітень-червень 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 

Населення 
Гинжул, И. 5 гривен - и ты уже Бонд или Орнелла : киевляне стали чаще менять 
свои имена. Психолог: "Это может сломать судьбу человека" / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 15 мая (№ 82). – С. 14 : фото.  
 

ІСТОРІЯ МІСТА 
Загальні питання 

 
Бадяк, В. Скільки літ, скільки зим : чому в столиці з'явилася арка, яку назвали 
"ярмом України", і який стосунок має Єреван до відзначення Дня міста Києва / 
Володимир Бадяк // Україна молода. – 2018. – 22 трав. (№ 54). – С. 8-9 : фото.  
В статті йдеться про історію запровадження, підготовку та проведення 
святкування 1500-ліття Дня Києва. 

Гинжул, И. Приветы Киеву от древних предков : что находили в "капсулах 
времени", за старинными шкафами и рамами от икон / Ирина Гинжул //  
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 27 апр. (№ 77). –  С. 28-29 : фото.  
Стаття розповідає про дивні знахідки, що були  сховані багато років тому. 

Київська азбука для слов'янського світу : 1155 років Моравської місії Кирила 
і Мефодія / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. –  2018. – 
 19 трав.  (№ 94). – С. 5 : фото. 
Щорічно 24 травня відзначають День слов’янської писемності і культури, у який 
вшановують святих Кирила і Мефодія. 

Історичні постаті 
965 лет назад родился Владимир Мономах / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 
24 мая (№ 89). – С. 38 : фото. 

Археологічні дослідження 
Кириченко, Л. Нашли артефакты на горе / Леся Кириченко // Сегодня: киевский 
выпуск. – 2018. – 25 апр. (№ 75). – С. 14 : фото. 
Під час реконструкції сходів від Пейзажної алеї до Воздвиженки будівельники 
наткнулися на незвичайні знахідки. Екскаватор зрізав культурний шар, який 
можна датувати ХІІ-ХVI століттями. 

Кириченко, Л. Необычную башню ждет реставрация : у Кирилловской церкви 
археологи нашли монеты, керамику и кости / Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14 мая (№ 81). – С. 17 : фото.  
Біля пам'ятника архітектури XVIII століття "Кутова вежа оборонної стіни" 
проводяться археологічні розкопки. Які артефакти вже встигли відшукати і як 
довго будуть проводитися розкопки, з'ясувала "Сегодня". 
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Історичне краєзнавство 
Наконечна, С. Як на Києва іменини... : краєзнавець Сергій Вакулишин – про 
"архітекторську кухню", чернетки Антонова, Шулявку і найбільшу "глушилку" на 
околиці столиці : [інтерв'ю] / Світлана Наконечна // Україна молода. –  2018. –   
25-26 трав. (№ 56). – С. 14 : фото. 

Геральдика 
Шапіро, О. Михаїле, нас захисти! : коли з'явився герб Києва і як він мінявся / 
Олена Шапіро // Україна молода. –  2018. – 17 квіт. (№ 42). – С. 9 : фото.  
Заступник директора з науково-освітньої роботи Музею історії Києва Людмила 
Мороз розповіла історію столичного герба. 

Пам’ятні місця Києва. Відкриття 
Позняк-Хоменко, Н. "Сильно. Красно. Обережно. Бистро" : у Києві з'явилася 
меморіальна дошка на честь столичного "Пласту" / Наталка Позняк-Хоменко // 
Україна молода.  –  2018.  – 4-5 трав. (№ 45). – С. 3.  
У Києві по вулиці Володимирській, 42 відкрили меморіальну дошку з нагоди  
100-річчя заснування київського осередку скаутської організації "Пласт". 

Архітектурні пам’ятки. Збереження 
Лиховид, І. Беззахисні пам'ятки : чому в Рік охорони культурної спадщини влада 
не створює дієвих механізмів її порятунку / Інна Лиховид // День. – 2018. – 
 4-5 трав. (№ 78-79). – С. 9 : фото.  
Стаття підіймає проблему охорони культурної спадщини у столиці. 

Місцевості Києва 
Белоусова, А. Голосеевской пустыни –  25 : возрождение на пустыре, обновление 
икон, предсказания Алипии и красные свечи у креста / Анастасия Белоусова // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  8-10 июня (№ 99). – С. 20-21 : фото.  

Белоусова, А. Китаево: легенды древних пещер : здесь находят тишину мысли, 
молятся за детей, а иконой с ножом изгоняют тамплиеров /  
Анастасия Белоусова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1-3 июня (№ 94). – 
 С. 20-21 : фото.  

Прокопенко, М. Спадкоємці Крістера : як жителі історичної місцевості на 
околиці Києва борються за парк із віковими дубами / Марія Прокопенко // 
День. – 2018. – 13-14 квіт.  (№ 65-66). – С. 8-9 : фото.  
Місцевість Пріорка –  колись місце відпочинку богеми, вкрите лісами, з віковими 
дубами і буками, нині хочуть "засадити" багатоповерхівками. Місцеві жителі 
вивчають історію урочища Крістера і захищають його від забудовників. 

Вулиці. Садиби. Будинки 
Лиховид, І. Спотворений імідж вулиць : як міський простір незаконно 
захоплюють... ресторанні тераси та рекламні вивіски / Інна Лиховид // День.  –
2018. – 18-19 трав.  (№ 86-87). – С. 11 : фото.  
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Видатні діячі і Київ 
Панченко, А. Наш Булгаков : жилищный вопрос писателя. Место, где он провел 
медовый месяц, и квартира Ленина-Булгакова / Алекс Панченко //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  2 мая (№ 78). – С. 34-35 : фото, ил.  
Газета "Сегодня" розпочинає масштабний літературний проект 
"Наш Булгаков", де розповість про письменника і місця пов'язані з ним. 

Панченко, А. Наш Булгаков : "учебный вопрос" писателя, альма-матер и 
анатомический театр, ставший моргом в "Белой гвардии" / Алекс Панченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 24 мая (№ 89). – С. 34-35 : фото, ил. 
Газета "Сегодня" продовжує літературний проект "Наш Булгаков", де 
розповість про письменника і місця пов'язані з ним. 

Почесні громадяни 
Марків, Н. Мирослав Вантух: "Танець – моє життя. І хоча вже маю 79 років, 
щодня перевдягаюся і йду до артистів" : "Вечірка" розпочинає серію публікацій 
про почесних громадян Києва: коли і за що присвоїли їм це звання та чим ці люди 
прославили столицю України / Наталія Марків // Вечірній Київ. – 2018. –  
14 черв. (№ 24). – С. 18-19 : фото.  
В статті розповідається про незмінного керівника Національного заслуженого 
академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського. 

Скупейко, Л. Микола Поліщук: "За 5-7 років Україна має шанс здійснити прорив 
у реформі медичної сфери" : "Вечірка" продовжує серію публікацій про Почесних 
громадян Києва. Розповідаємо, коли й за що їм це звання присвоїли, якими діями 
столиця прославлялася / Лідія Скупейко // Вечірній Київ. – 2018. –  
21 черв. (№ 25). –  С. 18 : фото.  
В статті розповідається про доктора медичних наук, професора, члена-
кореспондента АМНУ - Миколу Єфремовича Поліщука. 

Кияни. Захоплення 
Варламова, И. "Хотелось бы создать знаковый продукт, который не потеряет 
своей ценности через десятилетия. Как "Мерседес" : 40-летние киевляне Павел 
Волков и Андрей Пилявский создают компактные дома на колесах для любителей 
активного отдыха на природе, популярные в Европе и США : [интервью] / 
Илона Варламова // Факты и комментарии. – 2018. – 24-30 мая (№ 20). – 
С. 7 : фото.  

Ежель, Ю. Наклав на струни руки : рятівник національної традиції Георгій 
Ткаченко після Другої світової війни залишався єдиним у світі, хто грав на 
старосвітській бандурі / Юрій Ежель // Україна молода. –  2018. – 
5 черв. (№ 59). – С. 13 : фото.  
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Ковальський, В. Автостопом на ... візку : для своєї незвичайної мандрівки до 
Білорусі киянин Дмитро Щебетюк планує підкорити шляхи Європи /  
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 19 квіт. (№ 16). – С. 20 : фото. 
2714 км подолав на інвалідному візку Дмитро Щебетюк, подорожуючи 
автостопом із Києва до Білорусі. Таким незвичним способом він планує невдовзі 
"колесити" й країнами ЄС. 

Осипчук, И. "Балую семью хлебом, которым лакомился английский король 
Ричард ІІ, живший в ХIV веке " : увлечение старинными кулинарными рецептами 
переросло у киевлянки Нины Токаревой в работу - бышая бизнес-леди готовит 
эксклюзивные блюда на заказ и дает мастер-классы : [интервью] / 
Игорь Осипчук // Факты и комментарии. –  2018. –  27 июня (№ 25). – С. 9 : фото.  

Осипчук, И. "Я доказал, что на разведении улиток в Украине можно хорошо 
зарабатывать" : предприниматель из Киева Дмитрий Бутенко открыл школу, где 
будет обучать фермеров, как выращивать виноградных улиток, мясо которых 
является деликатесом : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и комментарии. – 2018. –  7-13 июня (№ 22). – С. 9 : фото. 

Пацера, М. Під "брендом" UKROP / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 
 3 трав. (№ 18). – С. 18 : фото. 
Учасник АТО Ігор Дашко вирішив у мирному житті зайнятися пошиттям 
ексклюзивних гаманців, обкладинок для паспортів, чохлів для смартфонів та 
інших виробів зі шкіри, які зараз користуються чималим попитом. 

Семененко, Н. Як фінансист став оперною зіркою : баритон Юрій Юрчук  –
неординарна особистість, і нині співає в Ковент-Гардені : [інтерв'ю] /  
Наталія Семененко // День. – 2018. –  6-7 квіт. (№ 61-62). – С. 22-23 : фото. 
Стаття розповідає про українського баритона, киянина Юрія Юрчука, який нині 
є членом ансамблю королівського оперного театру у Лондоні. Співак вперше 
приїхав на гастролі до рідного міста. 

Персоналії 
Камінський, М. Будьонний, який дійшов до Берліна / Михайло Камінський // 
Вечірній Київ. – 2018. – 31 трав. (№ 22). – С. 18 : фото.  
Стаття розповідає про життєвий шлях ветерана війни, киянина Володимира 
Дмитровича Будьонного, який скоро відзначатиме свій 94-й день народження. 

Ковальова, В. Війна і мир Дмитра Коноваленка : ветеран ДП "Антонов", який у 
березні цього року відсвяткував 104 роки з дня народження, зустрічає 73-тю 
річницю Перемоги над нацизмом / Вікторія Ковальова // Урядовий кур'єр. – 
2018. –  8 трав. (№ 87). – С. 3 : фото.  
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Ковальський, В. Як Бєжаєв перетворився у Жеглова : молодий офіцер-
фронтовик зумів покласти край злочинам сумнозвісної банди "Чорна кішка" / 
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 11 трав. (№ 19). – С. 7 : фото. 
Киянина, колишнього фронтовика Віссаріона Бєжаєва можна вважати 
прототипом відомого кіногероя Гліба Жеглова – героя українського телесеріалу 
"Місце зустрічі змінити не можна". 

Курган, С. Марк Гизбург: "Благодаря проекту реконструкции Европейской 
площади в Киеве я познакомился с Трампом. Но год назад Дональд поменял 
работу, и поэтому, когда ему звоню, он не отвечает... " : [интервью] / 
Сергей Курган, Ирина Десятникова, Ирина Коцина // Факты и комментарии.  –
2018. –  21-26 июня (№ 24). – С. 7-8 : фото.  
Уродженець Києва, внучатий племінник відомого будівельного підрядчика 
початку ХХ століття Льва Гінзбурга, будівельним холдингом якого збудовано 
біля 300 тисяч квадратних метрів житла в столиці, розповів "Фактам" про 
подальші плани та перспективи. 

Пацера, М. Життя, "заварене" на каві : 28-річний київський бариста Слава Бабич 
здобув перемогу в Чемпіонаті світу з приготування кави у джезві / 
Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. – 31 трав. (№ 22). – С. 19 : фото.  

Пацера, М. Опромінений звитягою й мужністю / Микола Пацера //  
Вечірній Київ. – 2018. – 26 квіт. (№ 17). – С. 20 : фото.  
Стаття розповідає про киянина, учасника ліквідації аварії на Чорнобильській 
АЕС Жоржа Шанаєва. 

Плешакова, А. Сергей Маковецкий: киевлянин покоривший Москву : 13 июня 
замечательному актеру, которому подвластны любые роли, исполнилось 60 лет / 
Анастасия Плешакова // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  
14-21 июня (№ 83). – С. 29 : фото.  

Втрата 
Кацун, Ю. "Миколайчук с Ильенко позвали Ивана Драча с собой" : поэта, 
переводчика, сценариста не стало на 82-м году жизни... / Юлия Кацун //  
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 20 июня (№ 86). – С. 1, 12 : фото.  

Сметанська, О. Іван Дзюба: "Ти поспішив, Іване! У тебе попереду було ще багато 
роботи" : дев'ять днів тому пішов з життя Іван Драч – видатний поет, 
кінодраматург, громадський діяч, Герой України : [інтерв'ю] /  
Ольга Сметанська // Факты и комментарии. –  2018. – 27 июня (№ 25). – С. 4 : 
фото.  

Тримбач, С. Витворене Поетом не вмирає : 19 червня помер український політик, 
поет, прозаїк, драматург, критик часів радянської епохи Іван Драч /  
Сергій Тримбач // День. –  2018. – 20 черв. (№ 108). –  С. 7 : фото.  
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Фещенко, Є. "Щоб стати навіки соняшником" : у засвіти пішов поет Іван Драч / 
Євдокія Фещенко // Україна молода. – 2018.  – 20 черв. (№ 66). – С. 3 : фото.  

Школьная, А. "Мечтал написать пьесу о Довженко" : поэт скончался от рака. Его 
коллеги – о гениальности и наследии / Анна Школьная, Алекс Панченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20 июня (№ 107). – С. 13 : фото.   
Стаття присвячена Івану Драчу. 

 
ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Київ ХІ ст. 

Осипчук, И. "Софийский собор построили за семь лет – как и Иерусалимский 
храм" : ровно 1000 лет назад состоялось первое богослужение в старейшем из 
сохранившихся до наших дней христианском храме Украины : [интервью] /  
Игорь Осипчук // Факты и комментарии. –  2018. –  24-30 мая (№ 20). –  С. 9 : фото. 
Про історію будівництва Софійського собору розповідає доктор історичних наук 
Надія Нікітенко. 

Київ у ХVІІІ ст.  
[265 лет назад появилась Андреевская церковь]  / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 24 мая (№ 89). – 
 С. 38 : фото.  

Київ у ХІХ ст. 
Родилась любимая жена гетмана Скоропадского : 23 мая 1878 / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 17 мая (№ 84). – 
С. 38 : фото. 

Родился создатель нашего первого дирижабля / подготовила 
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 31 мая (№ 93). –  
С. 38 : фото.  
150 років тому народився  киянин Федір Фердинандович Андреас, який створив 
перший  керований дирижабль "Київ".  
 

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 
Загальні питання 

 
Кальницкий, М. Из миллиона рублей, предназначавшихся в 1909 году для 
улучшения мостовых в Киеве, удалось "выкроить" и на два доходных дома для 
городского головы и руководителя строительства дорог : сложный киевский 
рельеф во все времена создавал проблемы для строительства и реконструкции 
дорожного покрытия / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. – 2018. – 
31 мая (№ 21). – С. 29-30 : фото.  
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Кальницкий, М. Полуодетые окровавленные жители Зверинца в панике 
разбегались, бросая нехитрый скарб : до сих пор неизвестно, что стало причиной 
мощного взрыва на складах боеприпасов, прогремевшего ровно сто лет назад, – 
диверсия или разгильдяйство / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. –
2018. – 27 июня (№ 25). – С. 29 : фото.  
Сто років тому відбулася одна з найтрагічніших катастроф в історії  столиці. 

Купновицкая, У. Гениальные врачи стрелялись из-за молоденькой красавицы  : 
вызов на дуэль прозвучал прилюдно на университетском совете /  
Ульяна Купновицкая // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
27 апр. (№ 62).  – С. 10 : фото.  
Відомі лікарі Василь Образцов і Володимир Ліндеман були гордістю Київського 
університету. Сто років тому виклик на дуель прозвучав прилюдно на 
університетських зборах. 

Київ у 1917-1920 роках 
Маслаков, А. Малоизвестный Щорс: жена из ЧК и потерянная могила /  
Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 12 июня (№ 81). – 
С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про маловідомі факти з життя легендарного комдива. 

До 100-річчя проголошення  
Павла Скоропадського  гетьманом України 

Маслаков, А. Как Скоропадский брал власть в Киеве / Артем Маслаков //  
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 24 апр. (№ 59). – С. 9 : фото.  
Стаття розповідає про те, як в останній тиждень квітня 1918 року гетьман 
Павло Скоропадський прийшов до влади. 

Маслаков, А. Как "террорист № 1" в Киеве на гетмана охотился /  
Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. –  2018. – 19 июня (№ 85). – 
С. 10 : фото.  
В статті розповідається про Якова Блюмкіна – терориста №1, який був 
посланий у 1918 році в столицю Ураїни із завданням ліквідувати  
Павла Скоропадського. 

Осипчук, И. "За день до разгона Центральной Рады немецкие военные ворвались 
на ее заседание, чтобы арестовать двух министров по обвинению в... похищении 
банкира-миллионера" : ровно 100 лет назад в результате государственного 
переворота к власти пришел гетман Павел Скоропадский / Игорь Осипчук // 
Факты и комментарии. – 2018. – 3-9 мая (№ 18). – С. 12 : фото. 

Сюндюков, І. Час вирішального вибору : до 100-річчя проголошення  
Павла Скоропадського гетьманом України / Ігор Сюндюков // День. – 2018. –  
27-28 квіт. (№ 75-76). – С. 21 : фото.  
Сто років тому гетьман Павло Скоропадський узяв на себе відповідальність за 
Українську державу. 
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Персоналії 
Панченко, В. "Єдність цілі – єдність сил" / Володимир Панченко // День. – 
2018.  – 14 черв. (№104). – С. 11 : фото.  
В статті розповідається про одного із ідеологів українського відродження, 
міністра народної освіти і мистецтва в уряді Директорії, який своїм підписом 
санкціонував відкриття Всеукраїнської Академії наук – Петра Стебницького. 

Київ у період Другої світової війни, 1939-1945 р. 
Из дневника киевлянки Нины Герасимовой: "В Киев прибыло два эшелона 
немок на работы. Пусть теперь попробуют, как это сладко! Пусть теперь они 
строят Крещатик!" // Бульвар Гордона. –  2018. – май (№ 19). –  С. 6-7, 13-15 : 
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" продовжує публікувати другу частину 
щоденника без скорочень. 

Київ у 1959-1991 роках. Персоналії 
Осипчук, И. "В Америке писали, что благодаря беспрецедентному полету над 
Чернобыльским реактором я стал миллионером" : в первые дни после аварии на 
ЧАЭС, случившейся ровно 32 года назад, военный летчик полковник  
Николай Волкозуб выполнил, казалось бы, невыполнимое задание 
правительственной комиссии : [интервью] / Игорь Осипчук // 
Факты и комментарии. – 2018. – 26 апр.-2 мая (№ 17). – С. 29-30 : фото.  
Військовий пілот на гвинтокрилі, на низькій висоті облетів зруйнований реактор, 
щоб виявити масштаби руйнування. 

 
КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
Загальні питання 

 
Здоровило, Т. Київський "торт" : на 30 районів хочуть ділити бюджетних 50 
мільярдів гривень / Тарас Здоровило // Україна молода. –  2018. –  
12 черв. (№ 62). – С. 7 : фото.  
Народні депутати пропонують новим законопроектом збільшити повноваження 
мера, а саму столицю поділити на 30 районів (зараз 10). 

Катаєва, М. Маємо шанс втілити мрію, кияни! : у столиці стартував Громадський 
бюджет-3 / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 11 трав. (№ 19). – С. 6 : фото.  
До 6 червня кожен мешканець столиці має змогу подати власний проект на сайті 
Громадського бюджету. 
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Лиховид, І. Вітер змін над столицею : напередодні Дня Києва експерти розповіли, 
як "виросло" місто за останній рік / Інна Лиховид // День. – 2018. –  
25-26 трав. (№ 91-92). – С. 18 : фото.  
До святкування Дня Києва, який місто відзначає в останні вихідні травня, "День" 
підбиває підсумки, як змінилося життя столиці за рік. 

Марущак, А. Знаменитости - о любимом Киеве : властям советуют разобраться с 
хаосом в застройке, убрать тополиный пух и секс-туризм / Александр Марущак // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 25-27 мая (№ 90). – С. 8-9 : фото.  
Відомі городяни розповіли "Сегодня", які зміни потрібні Києву і чому вони готові 
боротися за збереження його історичних будівель, пам'ятників і парків. 

Ольшанський, В.  Перша серед європейських столиць : Київ став членом 
Світової асоціації автомобільних магістралей / Валентин Ольшанський // 
Хрещатик. – 2018. – 26 черв. (№ 68). – С. 1 : фото. 
Зроблено ще один важливий крок до оновлення й комфорту дорожньої 
інфраструктури столиці України. Меру Києва вручено сертифікат про набуття 
членства в Світовій організації автомобільних магістралей. 

Трапезнікова, Д. Менше коліс – більше свободи : велоконцепція Києва 
затверджена, тож час прокладати перші маршрути / Дар'я  Трапезнікова // День. – 
2018. –  4 квіт. (№ 59). – С. 10 : фото.  
Цього року розпочнеться створення трьох пілотних маршрутів. 
 

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА 
 

Зубенко, П. Ласкаво просимо, сонцевик! : Київ атакували метелики /  
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 7 черв. (№ 23). – С. 9.  
Десятки тисяч метеликів окупували останніми днями столицю. Їх багато по 
всьому місту – в парках, скверах, на вулицях. 

Чепурко, В. Нашествие бабочек на столицу: будут летать до осени / 
Валерия Чепурко // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  6 июня (№ 78). – 
С. 5 : фото.  

Водні ресурси 
Гинжул, И. "Можем потерять до 500 тонн рыбы" : из-за спуска воды в Киевском 
водохранилище берега покрылись икрой, а нерест рыбы под угрозой / 
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26 апр. (№ 76). –                        
С. 33 : фото.  

Екологія Києва 
Ковальський, В. Обережно, питна вода! / Валентин Ковальський // 
Вечірній Київ. – 2018. – 17 трав. (№20). – С. 7 : фото.  
За даними моніторингу, концентрація металів у питній воді перевищує граничні 
норми в багато разів. 
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Лиховид, І. Лісові рейнджери - напоготові : доки Мінекології обіцяє створити 
екополіцію, ідею реалізують... школярі / Інна Лиховид // День. – 2018. –  
 4-5 трав. (№ 78-79). – С. 16 : фото.  
У Києві запрацював шкільний екологічний патруль "Лісові рейнджери". "День" 
побував на урочистій посвяті школярів. 

Петренко, О. Прийшла весна - "Радикал" знову дихає отрутою / Олег Петренко // 
Вечірній Київ. – 2018. – 19 квіт. (№ 16). – С. 6 : фото. 
"Вечірка" вже в котре підіймає проблему навколо забрудненої території заводу 
"Радикал". 

Прокопенко, М. Формула чистої води : коли зможемо пити з-під крану? / 
 Марія Прокопенко // День. – 2018. – 27-28 квіт. (№ 75-76). – С. 11 : фото.  
"День" дізнавався яку воду краще пити і як правильно її очищати. 

Зона відчуження сьогодні 
Маловідомі факти про аварію на ЧАЕС : землі зони відчуження будуть 
перетворені на заповідник і ще 100 тисяч років залишатимуться без людей // 
Вечірній Київ. – 2018. – 26 квіт. (№ 17). – С. 20 : фото, іл.  
На сьогоднішній день цілком реально перетворити "Зону" у господарський 
об'єкт, що приноситиме користь науці та кошти державі. 

Прокопенко, М. Чорнобиль у головах : коли зона відчуження перестане 
породжувати паніку та міфи? / Марія Прокопенко // День. – 2018. –  
7 черв. (№ 99). – С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про сьогодення Чорнобильської зони відчуження. 

Прокопчук, С. Наслідки Чорнобильської катастрофи долатиме ще не одне 
покоління / Станіслав Прокопчук // Урядовий кур'єр.  – 2018. –  
26 квіт. (№ 81). – С. 5 : фото.  
Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Трапезнікова, Д. Чи згасне "зірка Полин"? : за 32 роки після аварії керівництво 
зони відчуження планує робити її прибутковою / Дар'я Трапезнікова // День.  –
2018. – 26 квіт. (№ 74). – С. 11 : фото.  
Напередодні річниці аварії на ЧАЕС кореспонденти "Дня" вирушили в зону 
відчуження, щоб дізнатися, чи є шанс для екологічного відновлення території. 

32 года после аварии: как ЧАЭС изменила мир : для очищения нужны тысячи 
лет, а гобелен о Зоне висит в зале ООН в Нью-Йорке //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  26 апр. (№ 76). – С. 34-35 : фото.  

Ющенко, В. Чорнобильський простір : світоглядні рівні катастрофи, яка створила 
зону, оточену колючим дротом, під серцем України / Віктор Ющенко // 
Україна молода. – 2018. – 27-28 квіт. (№ 47). – С. 4 : фото. 
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Спогади 
Катаєва, М. Подорож  зі сталкером / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –   
3 трав. (№ 18). – С. 20 : фото.  
Три з половиною роки журналіст Микола Харієнко працював у Зоні відчуження. 
Своїми спогадами про Чорнобильську катастрофу та ліквідацію її наслідків він 
ділиться з читачами "Вечірнього Києва".  

Тваринний світ краю 
Гуцул, Н. Орлан-білохвіст вподобав столицю / Ніна Гуцул // Вечірній Київ.  –  
2018. – 31 трав. (№ 22). – С. 19 : фото.  
Стаття розповідає про те, яких представників фауни можна зустріти на 
околицях Києва. 

 
ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Київська міська рада 
Катаєва, М. Як успішні петиції впливають на життя міста / Марія Катаєва // 
Вечірній Київ. – 2018. – 26 квіт. (№ 17). – С. 6 : фото.  
Стан виконання петицій, поданих киянами розглянули на робочій нараді в 
Київраді за участі громадськості та представників департаментів-виконавців. 

Лиховид, І. Качки – проти багатоповерхівок : Київрада досі сумнівається, чи 
потрібні місту Совські озера / Інна Лиховид // День. – 2018. – 
 26 черв. (№ 112). –  С. 17 : фото.  
Щоб краще розібратися в проблемі, постійна комісія Київради з питань 
екологічної політики провела виїзне засідання на території нижнього каскаду 
Совських озер. Саме ця територія сьогодні під загрозою знищення. 

Мамчур, Н. Какой Архангел защитит столицу : герб Киева хотят 
усовершенствовать: в Киевраде готовят конкурс / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 13 июня (№ 102). – С. 14 : фото.  
У Київраді створено групу, яка буде працювати над проектом оновленого герба 
столиці. "Сегодня" згадала перипетії з гербом за останні роки. 

Трапезнікова, Д. Коріння – на поверхню! : боротьба за створення музею замість 
ТРЦ під Поштовою площею перемістилася до сесійної зали Київради / 
Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 20-21 квіт. (№ 70-71). – С. 8-9 : фото.  
На своєму засіданні Київрада прийняла за основу рішення про створення музею 
на Поштовій площі.  
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Київська міська державна адміністрація 
Ганський, О. Залишайся в музеї! : поки київський міський голова Віталій Кличко 
залишається "весільним генералом" у КМДА, його команда продовжує активно 
грабувати киян / Олег Ганський // Україна молода. –  2018. – 12 черв. (№ 62). – 
С. 4 : фото.  
Автор критикує діяльність міської влади. 

Мамчур, Н. Миллионы наличными и земучастки возле столицы : заглядываем в 
"карманы" директоров-коммунальщиков / Наталья Мамчур // 
 Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 19 апр. (№ 71). – С. 8 : фото.  
"Сегодня" проаналізувала, що мають директори великих комунальних 
підприємств. 

Мамчур, Н. Новые квартиры, машины и земля : чиновники КГГА обновляли 
автопарки и получали дорогие подарки / Наталья Мамчур // 
 Сегодня: киевский выпуск.  – 2018. – 2 апр. (№ 59). – С. 8 : фото.  

Пацера, М. Місто гарантує і фінансує / Микола Пацера // Вечірній Київ. –  
2018. –12 квіт. (№ 15). – С. 18 : фото.   
На веб-порталі міської адміністрації запрацювала оновлена сторінка, 
присвячена соціальному захисту учасників АТО. 

Щербаков, І. З інструментами на вихід! : київська влада виганяє Національну 
спілку композиторів на вулицю, зазіхнувши на будівлю в центрі столиці / 
Ігор Щербаков // День. – 2018. – 17 квіт. (№ 67). – С. 7 : фото.  
Національну спілку композиторів України позбавляють приміщення на вулиці 
Пушкінській, 32. 

Київський міський голова 
Афонин, С. Виталий Кличко: "Продолжаются проверки пожарной безопасности 
киевских торгово-развлекательных центров" : столичная администрация через 
суд будет добиваться временного запрета на работу ТРЦ, где отказываются 
устранить нарушения" : [интервью] / Сергей Афонин // Факты и комментарии. – 
2018. –  5-11 апр. (№ 14). – С. 12 : фото.  

Здоровило, Т. Мер-боксер - мистецтвознавець: Віталій Кличко і надалі хоче 
милуватися пам'ятником Миколі Щорсу / Тарас Здоровило // Україна молода.  –
2018. – 12 черв. (№ 62). – С. 7 : фото.  
Мер Києва проти декомунізації пам'ятника Щорсу. 

Калюжный, А. Виталий Кличко: "В парке "Отрадный" мы создали зеленый 
лабиринт, обустроили уникальную велодорожку, спортплощадки" : [интервью] / 
Аркадий Калюжный // Факты и комментарии. – 2018. – 21-26 июня (№ 24). –  
С. 12 : фото.  
В інтерв'ю мер Києва розповідає про масштабні ремонтні роботи в столичних 
парках, гідравлічні випробування тепломереж, проблеми процесу децентралізації 
та про економічний розвиток територіальних громад. 
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Калюжный, А. Виталий Кличко: "Мы делаем комфортной транспортную 
инфраструктуру столицы" : [интервью] / Аркадий Калюжный //  
Факты и комментарии. – 2018. – 19-25 апр. (№ 16). – С. 12 : фото.  
В інтерв'ю "Фактам" мер столиці розповів про ремонт станції метро 
"Святошин" та лінії швидкісного трамваю, а також про підготовку до фіналу 
Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться у столиці в травні місяці. 

Панаева, М. Виталий Кличко: "Новый парк "Муромец" понравится киевлянам и 
туристам" : [интервью] / Мария Панаева // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
 12 апр. (№ 66). – С. 7 : фото.   
В інтерв'ю Віталій Кличко розповів про перевірки ТРЦ, благоустрій зелених зон, 
ремонт міжквартальних проїздів та доріг. 

Районні державні адміністрації 
Київ комфортний та сучасний: над чим працюють у районних адміністраціях // 
Вечірній Київ. – 2018. – 17 трав. (№ 17). – С. 4-5 : фото.  
Стратегія розвитку столиці-2025 визначила пріоритети діяльності міської 
влади. Напередодні Дня Києва "Вечірка" поцікавилася, над чим працюють 
сьогодні очільники районів та їх команди. 

Мамчур, Н. Скромные зарплаты и земля в пригородах : как прожили прошлый 
год главы столичных райадминистраций / Наталья Мамчур // 
 Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 12 апр. (№ 66). – С. 33 : фото.  
"Сегодня" проаналізувала, що мають керівники РДА. 

Конкурси 
Камінський, М. "Козак-Квест" – це не "Зірниця" : [інтерв'ю] / 
Михайло Камінський // Вечірній Київ. –  2018. – 11 трав. (№ 18). – С. 18 : фото. 
Про конкурс проектів національно-патріотичного виховання розповідає 
керівнику відділу молодіжної політики Департаменту освіти і науки, молоді і 
спорту КМДА Леся Яремійчук. 

Кириченко, Л. Выбираем лучший талисман столицы : в мэрию уже подали 20 
вариантов. Читатели "Сегодня" хотят лист каштана или булгаковского кота /  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 7 мая (№ 79). – С. 17 : 
фото.  
Проходить конкурс на вибір міського талісмана. В наступному місяці у Києва 
з'явиться свій талісман, який буде зустрічати туристів, друкуватися на 
футболках, брелках і представляти столицю в усьому світі. 

Соціальна політика 
Здоровило, Т. Бонус на новосілля : у столиці для ветеранів АТО і членів родин 
загиблих на сході українських бійців впроваджують поліпшену житлову  
програму / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2018. – 20-21 квіт. (№ 44). – 
 С. 2 : фото.  
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Зубенко, П. Алло, "гараж"!.. : у столиці стартував новий проект - "Гараж ідей для 
соціального підприємництва"/ Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 
 21 черв. (№ 25). – С. 17 : фото.  
У підсумку відібрали п'ять найкращих ідей, автори яких отримали шанси їх 
реалізувати. 

Зубенко, П. Робота шукає ветерана : у столиці відбувся перший Фестиваль 
вакансій для колишніх захисників Вітчизни / Петро Зубенко // Вечірній Київ.  –
2018. – 7 черв. (№ 23). – С. 18 : фото.  
Понад півтори тисячі учасників зі своїми родинами прийшли до музею "Київська 
фортеця" на Фестиваль вакансій для ветеранів АТО. Там на них чекали цікаві 
пропизиції щодо працевлаштування від 70 провідних роботодавців з Києва та 
України, 10 тисяч вакансій від столичної служби зайнятості. 

Коваленко, А. Добровольці: і шана і пільги / Андрій Коваленко //  
Вечірній Київ. – 2018. – 19 квіт. (№16). – С. 18 : фото.  
Напередодні Дня українського добровольця набрала чинності нова редакція 
рішення Київради "Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України". 
Відтепер кияни-добровольці, котрі не мають статусу учасника бойових дій, 
отримують право на соціальний захист і пільги. 

Кияни, учасники антитерористичної операції 
Жичко, В. "В последние четыре года дома бываю не чаще, чем раз в два месяца, 
и не больше пяти дней. Остальное время живу на фронте. С дочерью остался  
муж" : Народный герой Украины, президент Федерации айкидо "Мотокукай 
Украина" Юлия Паевская, после эндопротезирования тазобедренного сустава 
учавствовавшая в "Играх непокоренных" и первом в стране этнопоказе 
"Украинские амазонки", вернулась на фронт : [интервью] / Вера Жичко // 
Факты и комментарии. –  2018. – 31 мая (№ 21). – С. 7 : фото.  

Кириченко, І. "Багато хлопців з числа важкопоранених створюють сім'ї, мають 
дітей" : Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань 
реабілітації учаників АТО, –  про розбудову системи відновлення бійців та вміння 
жити після складної травми : [інтерв'ю] / Ірина Кириченко // Україна молода.  –
2018.  –  26 черв. (№ 68). – С. 6-7 : фото.  
Вадим Свириденко розповів про участь в "Іграх нескорених-2017" та поділився 
планами про створення системи реабілітації для ветеранів АТО.  

Охорона громадського порядку 
Гинжул, И. Где в столице жить опаснее и почему : центр - лидер по аферистам, 
Соломенка – много грабежей, а Святошин – первый по убийствам / 
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 21 мая (№ 86). – С. 8 : фото. 
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Гинжул, И. Криминал идет на спад : с преступностью борются контролем над 
оружием и миграцией / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
10 мая (№ 80). – С. 8 : фото.  

Органи юстиції 
Зубенко, П. У черзі за щастям : нині у столиці шлюб можна зареєструвати 
протягом 24-х годин. Але чи варто поспішати? / Петро Зубенко //  
Вечірній Київ. – 2018. – 17 трав. (№ 20). – С. 20 : фото. 

  
ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  

МІСТА 
 

Енергетичний комплекс 
Мамчур, Н. Горячая вода и тепло: все по-новому : "коммуналка" для киевлян – 
что меняется и куда обращаться / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киевский выпуск.  – 2018. – 17 мая (№ 84). – С. 8 : фото.  
За гарячу воду і опалення замість "Київенерго" тепер відповідає комунальне 
підприємство "Київтеплоенерго". "Сегодня" відповідає на "гарячі" питання 
споживачів. 

Окремі галузі промисловості 
Бадрак, В. Українська школа конструкторів : про досягнення генерального 
директора столичного КБ "Луч" Олега Коростельова / Валентин Бадрак,  
Сергій Згурець // День. – 2018. – 17 трав. (№ 85). – С. 8-9 : фото.  
Стаття розповідає про вітчизняну школу конструкторів систем  
протиповітряної оборони. 

Колесникова, Ю. "Твій одяг вийде, мов картинка...", або Про що говорить поява 
в місті цілої мережі кравецьких майстерень / Юлія Колесникова //  
Вечірній Київ. – 2018. – 26 квіт. (№ 17). –  С. 17 : фото.  
У Києві відроджуються кравецькі майстерні та швейні ательє з пошиву одягу. 

Крючков, О. Паперовий бізнес : 20 років тому компанія "Український папір" 
виготовляла касову стрічку, а нині забезпечує паперовою продукцією п'яту 
частину вітчизняного ринку / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. – 2018. –  
8 трав. (№ 87). – С. 5 : фото.  

Міський транспорт 
Гинжул, И. На Троещину по суше и по воздуху : метро будет, но не скоро, а для 
легких трамваев почти готово ТЭО / Ирина Гинжул //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 7 июня (№ 98). – С. 14 : фото.  
"Сегодня" дізналася, що відбувається з транспортними проектами, які міська 
влада щедро обіцяла мешканцям  житлового масиву. 
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Кириченко, Л. Куда уходит старый транспорт столицы : на спецкладбище 
хранятся сотни изношенных автобусов и троллейбусов / Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 24 мая (№ 89). – С. 33 : фото.  
Газета "Сегодня" з'ясувала, де саме зношені автобуси і тролейбуси знаходяться 
і що з ними зроблять. 

Коваленко, А. Чи з'являться у Києві електробуси? / Андрій Коваленко //  
Вечірній Київ. –  2018.  –  26 квіт. (№ 17). –  С. 19 : фото.  
Стаття підіймає проблему використання електротранспорту в комунальному 
господарстві міста. 

Лиховид, І. Зупинка - "Нові тарифи" : чи може Київ обійтися без подорожчання 
проїзду в комунальному транспорті? / Інна Лиховид // День. – 2018. –  
 25-26 трав. (№ 91-92). – С. 19 : фото.  

Мамчур, Н. В метро – гусь и новенький голос : в подземке меняют озвучку, а о 
правилах проезда напомнят с помощью веселых постеров / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 21 июня (№ 108). – С. 9 : фото.  
У метро сталися зміни: у вагонах вже звучить новий голос, а картки поступово 
витісняють жетони. 

Ремонт доріг 
Гинжул, И. Ремонт столичных дорог на все лето : готовые магистрали проверяют 
на качество и некоторые переделывают / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 26 июня (№ 111). – С. 13 : фото.  

Транспортні розв’язки. Реконструкція 
Ковальський, В. Яка розв'язка краща? : ще торік у столиці мали розпочати 
реконструкцію Шулявського шляхопроводу / Валентин Ковальський //  
Вечірній Київ.  – 2018. –  24 трав. (№ 21). – С. 19 : фото.  
Аби забезпечити безпеку та нормальний рух транспорту, потрібно якомога 
швидше реконструювати розв'язку на перетині проспекту Перемоги з вулицею 
Вадима Гетьмана. 

 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 
Реновація хрущовок 

Петренко, О. Реновація "хрущовок": всі погляди – на столицю! / 
Олег Петренко // Вечірній Київ. –  2018. –  5 квіт. (№ 14). –  С. 6 : фото.  
Міська влада ще у 2016-му році провела інвентарізацію застарілого житлового 
фонду і розробили програму реновації цих будинків. "Вечірка" дізнавалася про 
стан проблеми. 
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Благоустрій 
Кириченко, Л. Пляжи: новинки и запреты : в зонах отдыха не разрешат пить, 
курить и приводить животных / Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. –  
2018.  – 7 июня (№ 98). –  С. 9 : фото.  
Як в цьому році облаштували пляжі і які з'явилися новинки, з'ясувала "Сегодня". 

Князьская-Ханова, Л. Склоны укрепляют, но оползней не ждут : по городу 
ставят подпорные стенки и проверяют штольни / Людмила Князьская-Ханова // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 10 апр. (№ 64). – С. 8 : фото.   
У місті біля небезпечних схилів лагодять і будують підпірні стіни, а також 
перевіряють підземні комунікації. 

Пацера, М. Де поховати Шарика? / Микола Пацера // Вечірній Київ. –  2018. –  31 
трав. (№ 22). –  С. 7 : фото.  
Стаття підіймає проблему створення комунального кладовища для домашніх 
тварин. 

Трапезнікова, Д. Виховання чотирилапих містян : у Києві обіцяють створити 
центр, який розв'яже проблему з безпритульними тваринами /  
Дар'я Трапезнікова // День. –  2018. –  23 трав. (№ 89). –  С. 10 : фото.  

Побутове обслуговування, ринки 
Кальницкий, М. "Сахарный король" Лазарь Бродский завещал в пользу Киева 
полмиллиона рублей на Крытый рынок : спустя 105 лет после открытия 
Бессарабского рынка столичная власть начала его реставрацию /  
Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. – 2018. – 19-25 апр. (№ 16).  –  
С. 7 : фото.  

Камінський, М. Ринок, що несе добро / Михайло Камінський // Вечірній Київ. – 
2018. – 12 квіт. (№ 15). – С. 8 : фото.  
Одному з найстаріших столичних ринків, Володимирському, – більше ста років. 
"Вечірка" дізнавалася, як торгується "старожилу" сьогодні. 

Колесникова, Ю. Із ювілеєм, Володимирський ринок! / Юлія Колесникова // 
Вечірній Київ. – 2018. – 21 черв. (№ 25). – С. 10 : фото.  
В статті розповідається про історію створення та функціонування 
Володимирського ринку. 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

Організація охорони здоров’я 
Скупейко, Л. Медреформа: Київ –  один із лідерів : реальні цифри проти 
фейкових новин / Лідія Скупейко // Вечірній Київ. – 2018. – 19 квіт. (№ 16). – С. 9 
: фото.  
Стаття інформує читачів про стан впровадження медичної реформи у столиці. 
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Медичні установи 
Горская, Д. "Позвонила гинеколог и сообщила, что у меня ВИЧ. Мне казалось, 
жизнь кончена" : в Киеве открылась клиника с новейшим медицинским 
оборудованием, где ВИЧ-инфицированые люди смогут обслуживаться бесплатно 
и не подвергаться дискриминации / Дария Горская // Факты и комментарии.  –
2018. – 7-13 июня (№ 22). – С. 23-24 : фото. 

Зубенко, П. Дива від ilaya : українські медики розробили унікальні технології, що 
дозволяють уникнути ампутації кінцівок пораненим бійцям / Петро Зубенко // 
Вечірній Київ. – 2018. – 21 черв. (№ 25). – С. 19 : фото.  
У столичній клініці "вирощують" фрагменти для заміни роздріблених кісток, які 
потім зростаються із живими. 

Лиховид, І. "Злочин і кара" в "Охматдиті" : чому заплановану реорганізацію 
лікарні саботує частина медиків / Інна Лиховид // День. – 2018. –  
13 черв.  (№ 103). – С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про те, як відбувається реорганізація в Національній дитячій 
спеціалізованій лікарні "Охматдит". 

Лиховид, І. Корпус надії : як у новій будівлі "Охматдиту" рятують маленьких 
пацієнтів / Інна Лиховид // День. – 2018. – 18-19 трав. (№ 86-87). – С. 10 : фото. 
Запрацювали п'ять відділень нового корпусу "Охматдиту". Кореспондент "Дня" 
ділиться першими враженнями про лікарню. 

Прокопенко, М. Серце на місці : найбільший у Європі кардіоцентр працює в 
Києві. Ми побачили, як там рятують життя / Марія Прокопенко // День. –  2018. – 
24 трав. (№ 90). – С. 10-11 : фото.   
В статті розповідається про діяльність Центру дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

Спортивні ігри. Історичні аспекти 
Федоренко, А. На 85 "мерсов" вперед : Киев во второй раз примет матч за 
еврокубок. Снова с 5,5 "ЗолМячами", но уже без шоколадок за 4 копейки / 
Алексей Федоренко, Катерина Макаревская // Сегодня: киевский выпуск. –  
2018. –  24 мая (№ 89). –  С. 36 : фото. 
 Газета "Сегодня" згадала 1975 рік, коли за Суперкубок УЄФА боролися київське 
"Динамо" і мюнхенська "Баварія". 

Окремі види спорту і спортивні ігри 
Пирлик, О. Вітер і вода, сонце і мрія... : про елітний спорт, доступний усім / 
Олександр Пирлик // Вечірній Київ. –  2018. –   14 черв. (№ 24). –  С. 21 : фото. 
 В статті розповідається про яхт-школу вищого класу "Оболонь". 
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У Києві відбулися відбірні змагання VI Всеукраїнської спартакіади "Сила духу" 
серед потерпілих на виробництві // Вечірній Київ. –  2018.  –   27 черв. (№ 26). –  
С. 13 : фото.  
На базі спортивного комплексу Київського торговельно-економічного 
університету відбулися відбірні змагання VI Всеукраїнської спартакіади "Сила 
духу", щоб відібрати найвлучніших, найвитриваліших спортсменів, які 
захищатимуть честь столиці на фінальних змаганнях спартакіади в Ужгороді. 

Ящук, Т. Как я была волонтером на финале Лиги чемпионов / Татьяна Ящук // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  30 мая (№ 74). – С. 12 : фото. 
Журналіст "КП в Украине" побачила з середини, як організовували матч і що 
відбувалося за лаштунками події. 

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Підготовка 
Гинжул, И. Как Киев пережил футбольный бум : почти 200 тысяч в фан-зоне, 
тонны мусора из центра и рекордные просмотры телетрансляции /  
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 30 мая (№ 92). – С. 14 : 
фото. 

Гинжул, И. Сцена на Крещатике и купол в виде мяча : в центре строят фан-зону, 
а туристам раздают рекомендации / Ирина Гинжул // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14 мая (№ 81). – С. 8 : фото.  
Стаття розподвіає про те, як готується Київ до Ліги чемпіонів УЄФА. 

Головко, О. Київ у грі / Оксана Головко // Урядовий кур'єр. –  2018. –  
26 трав. (№ 99). – С. 3 : фото.  
Українська столиця приймає фінали Ліги чемпіонів найкращої травневої пори 
напередодні Дня міста. 

Кириченко, Л. Болельщики уже в Киеве : фаны рассказали, сколько платят за 
жилье и радуются дешевому пиву и еде / Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. –  25-27 мая (№ 90). –  С. 31 : фото.  
"Сегодня" побувала на відкритті містечка "Фестиваль чемпіонів" і 
поспілкувалася з іноземними вболівальниками. 

Макаревская, К. "Билетов нет - смотрим Киев" : фаны занимали очередь у 
Оперы, объявили войну нашей котлете и разогревались "Дэдпулом" /  
Катерина Макаревская, Сергей Новиков // Сегодня: киевский выпуск. –  2018. –  
29 мая (№ 91). –  С. 12 : фото.  

Персоналії спортсменів 
Афонин, С. Виталий Кличко: "Мы показали, что украинцы – победители!" : 
[интервью] / Сергей Афонин // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 
14 июня (№ 103).  –  С. 7 : фото.  
Віталій Кличко в інтерв'ю розповів як його ввели в Міжнародний зал і музей 
боксерської слави, а також з ким він зустрівся в США. 



22 
 

Матевич, Н. Заклятый соперник Олега Гусева: "У Анатольевича –  два сердца!" / 
Нина Матевич // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 22 мая (№ 70).  –  
 С. 13 : фото.  
Легендарний гравець "Легенда №20" – Олег Гусєв попрощався з київським 
"Динамо". 

Наконечна, С. Той, хто приміряв "Корону Землі" : альпіністу 
Владиславу Терзиулу виповнилося б 65 років / Світлана Наконечна //  
Україна молода. –  2018. –  22-23 черв.  (№ 67). – С. 3. 

Нарожная, Т. Небесные акробаты : повторяют петлю Нестерова, заводят романы 
и снимаются в кино / Татьяна Нарожная // Сегодня: киевский выпуск. – 2018.  –  
2 июня (№ 96). – С. 8-9 : фото.   
"Сегодня" зустрілася з людьми, які мають безпосереднє відношення до 
спортивної авіації : багаторазовою рекордсменкою світу в парашутному спорті 
Валентиною Павловською та легендарним журналістом, який зняв 
документальний фільм про льотчиків, які повторили петлю Нестерова, 
Валентином  Щербачовим. 
 

Пирлик, О. Джанні Родарі назвав її "янголом з крильцями" / 
Олександр Пирлик // Вечірній Київ. – 2018. – 5 квіт. (№ 14). – С. 21 : фото. 
Стаття розповідає про українську легкоатлетку, першу олімпійську чемпіонку 
1960 року Віру Крепкіну. 

Пирлик, О. Сходження до легенди / Олександр Пирлик // Вечірній Київ. – 
 2018. –  21 черв. (№ 25). – С. 22 : фото.  
Віталій Кличко став першим українським боксером у Міжнародному залі 
боксерської слави, що у штаті Нью-Йорк США. 

Сай, Ю. Николай Павлов: "В годы моего детства на Красном хуторе орудовала 
банда. Ходили легенды, что на Бориспольской трассе они грабили 
правительственные кортежи" : знаменитый футбольный тренер презентовал 
автобиографическую книгу "Нема нічого кращого від правди" : [интервью] / 
Юрий Сай // Факты и комментарии. –  2018. –  24-30 мая (№ 20). – С. 27 : фото. 

Скупейко, Л. Зінаїда Турчина: "Важливо робити ставку на своїх українських 
гравців" : "Вечірка" продовжує серію публікацій про Почесних громадян Києва. 
Розповідаємо, коли й за що їм це звання присвоїли, якими діями столиця 
прославлялася / Лідія Скупейко // Вечірній Київ. – 2018. – 27 черв. (№ 26). – 
 С. 11 : фото.  
В статті розповідається про українську гандболістку, олімпійську чемпіонку 
монреальської і московської Олімпіад. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Політичні і громадські рухи та акції  
Кириченко, Л. Почтовая снова в центре скандала : накануне сессии Киеврады 
активисты захватили место с артефактами / Леся Кириченко //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 21 июня (№ 108). –  С. 8 : фото.  
Вирішується доля археологічних знахідок на Поштовій площі. 

Колесникова, Ю. Як маємо захищати рідну мову / Юлія Колесникова // 
Вечірній Київ. – 2018. – 17 трав. (№ 20). –  С. 17 : фото.  
Таку назву мав Всеукраїнський громадянський форум. Його учасники закликали 
Верховну Раду якнайшвидше внести до сесійної зали проект Закону "Про 
функціонування української мови як державної та порядок застосування інших 
мов в Україні". 

Лиховид, І. Бетон – проти "живого" міста : нова-стара гаряча точка – кияни 
рятують Андріївський узвіз / Інна Лиховид // День. – 2018. – 12 квіт. (№ 64). – 
С. 10 : фото.  
Щоб не допустити появи готельного комлексу з підземним паркінгом у підніжжі 
Замкової гори київська громада бореться, як може. 

Нарожная, Т. Флешмоб по-украински : в Украине отжимаются для армии и 
собирают платья / Татьяна Нарожная // Сегодня: киевский выпуск. –  2018.  – 
15 мая (№ 82). – С. 8-9 : фото.  
"Сегодня" розповідає про найцікавіші флешмоби, що проходили в нашій країні. 

Плохотнюк, Н. "Здай кров - врятуй життя!" : майже 26,5 л крові було зібрано під 
час акції, що відбулася в клінічній лікарні № 15 / Наталка Плохотнюк // 
Хрещатик. –  2018. – 22 трав. (№ 54). – С. 8 : фото.  
Під час акції, проведеної спільно з Київським міським центром крові, стати 
донорами виявили бажання майже 70 киян. 

  

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Історія релігії 
Плахонін, А. Проклятий Федорець: Історія однієї автокефалії, яка не відбулася / 
Андрій Плахонін // День. – 2018. – 4-5 трав. (№ 78-79). – С. 26.  
Стаття розповідає про те, як ще вісім із половиною століть тому 
Володимирський князь Андрій Боголюбський прагнув здобути церковну 
автокефалію. 
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Християнство 
Бесперстова, О. Патриарх Филарет: "Я готов забыть все, что мне делали и что 
обо мне говорили в Московском патриархате, во имя единства церкви" : 
предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата объяснил 
в интервью "Фактам", почему, по его мнению, неизбежно создание Украинской 
автокефальной поместной церкви : [интервью] / Ольга Бесперстова //  
Факты и комментарии. – 2018. –  3-9 мая (№ 18). – С. 5 : фото.  

Дем'янчук, І. Ставлячи пам'ятники чужим святим, сусіди забувають про заповіді 
Божі / Ігор Дем'янчук // Україна молода. –  2018. –  20 черв. (№ 66). – С. 8 : фото. 
Автор статті аналізує християнство та хрещення Русі. 

 Культові споруди 
Гинжул, И. 1000 лет со дня освящения Софии : в мае и ноябре по истории собора 
проведут экскурсии и покажут легендарный "автограф" княжны Анны / 
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 12 апр.  (№ 66). – С. 8 : фото.  

Культові споруди. Історичні аспекти 
Белоусова, А. "Ему пуля поможет, а не 25 лет лагерей!" : регент лаврского хора 
был узником ГУЛАГа : [интервью] / Анастасия Белоусова, Ярослава Корнеева // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 15-17 июня (№ 104). – С. 20-21 : фото. 
Інтерв'ю з диригентом   лаврського хору Успенського собору – Михайлом 
Семеновичем Литвиненком, який в свої 91 відвідує всі служби в храмі, стоячи по 
2-3 години. 

Белоусова, А. "Мы пели на руинах" : истории "голосов" монастыря :  
[интервью] / Анастасия Белоусова, Ярослава Корнеева //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22-24 июня (№ 109). – С. 20-21 : фото. 
Продовження інтерв'ю з диригентом  лаврського хору Успенського собору. 

Культові споруди. Реставраційні роботи 
Ковальський, В. Варязькі печери: порятунок відкладається? /  
Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018.  –  11 трав.  (№ 19). – С. 19 : фото. 
Відомі у всьому світі Варязькі печери потрібно негайно укріпити. Кинуті 
напризволяще підземні ходи й лабіринти можуть стати небезпечними для 
наземних будівель, розташованих на території Дальніх печер Києво-Печерської 
лаври. 

 
НАУКА КИЄВА 

 
Наукові установи 

Прокопенко, М. Кинути оком на Всесвіт : які дослідження міжнародного рівня 
проводять у Головній астрономічній обсерваторії НАН України /  
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 27-28 квіт.  (№ 75-76). – С. 8-9 : фото.  
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ОСВІТА КИЄВА 
 

Спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії 
Зубенко, П. "Лондон-стріт" для столичного ліцею : в навчальних закладах 
Шевченківського району активно впроваджують новий креативний підхід до 
вивчення іноземних мов / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 
12 квіт. (№ 15). – С. 6 : фото.  
У Технічному ліцеї створили розмовний "спікін-клаб", оформлений у стилі 
лондонського кафе. 

Пацера, М. Гімназистів посвячують у козачата / Микола Пацера //  
Вечірній Київ. – 2018. – 7 черв. (№ 23). – С. 19 : фото.  
Стаття розповідає про історію створення козацької гімназії № 283, яку 
організував і очолює тепер Володимир Гнатюк. 

Позашкільні заклади 
Зубенко, П. "Джура" гартує юнь / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. –  
14 черв. (№ 24). –  С. 7 : фото.  
У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Зміна" в селі 
Пилиповичі Бородянського району на Київщині тривали змагання другого 
(міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
"Сокіл" ("Джура"). Юнаки та дівчата намагалися з'ясувати, хто вправніший, 
сильніший, кмітливіший в інтелектуальних та спортивних випробуваннях. 

Прокопенко, М. Урок із "Майбутніми" : як працює альтернативна школа, де 
особистість ставлять вище за знання / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 
 1-2 черв. (№ 95-96). – С. 14-15 : фото. 
Стаття розповідає про альтернативну школу "Майбутні", яка відкрилася у 
Києві у січні цього року, на базі освітнього проекту IWonde. 

Скупейко, Л. Прощавай, інтернате. Здрастуй, родино! / Лідія Скупейко // 
Вечірній Київ. –  2018. – 11 трав. (№ 19). – С. 20 : фото.  
Із 2025 року у столиці вже не буде установ із такою назвою. На їх базі 
запрацюють заклади відкритого типу, оснащені реабілітаційним обладнанням. 
Мета - дати шанс на соціалізацію дітям із особливими потребами. 

Будинки дитячої творчості 
Пацера, М. До сяючих вершин слова / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018.  –
21 черв. (№ 25). – С. 9 : фото.  
У столичному Палаці дітей та юнацтва відбулося нагородження переможців 
Міжнародного мультимистецького конкурсу "Молода КороНація", в якому взяли 
участь і дорослі письменники, і юні літератори. "Вечірка" відвідала цей 
неординарний мистецький захід. 
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Вищі учбові заклади 
Петрушенко, М. Партнерство в ім'я майбутнього : освіта і підприємництво – два 
крила інноваційного розвитку держави / Микола Петрушенко // 
Урядовий кур'єр.  – 2018. – 24 квіт. (№ 79). – С. 5 : фото.  
Стаття розповідає про співпрацю Київського національного університету 
технологій та дизайну з працівниками хутряної галузі України, для якої розробляє 
інноваційні технології і готує спеціалістів. 

Полтавська, Ю. Плекати національний стиль мистецтва / 
Юлія Полтавська // Київ. – 2018. –  № 3/4. –  С. 178-185 : іл. 
Стаття знайомить з історією Київського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука, що цього року 
відзначає своє 80-річчя. В номері представлені роботи викладачів і випускників 
інституту. 

Національний університет біоресурсів і  
природокористування України 

Зубенко, П. Вчений, який прославив свій університет : столичний вчений отримав 
престижні європейські нагороди як визнання наукових досягнень / 
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 24 трав. (№ 21). –  С. 20 : фото.  
Анатолій Шостак - відомий столичний вчений, який прославив свій Національний 
університет біоресурсів і природокористування на всю Європу. 

Ковальський, В. Від лану до столу : Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня 
нагороджено професора, доктора технічних наук, академіка 
Ларису Баль-Прилипко / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. – 2018. – 
7 черв. (№ 23). – С. 20 : фото.  
Ця жінка доктор технічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, 
декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК 
Національного університету біоресурсів і природокористування України  знає про 
їжу значно більше, аніж дієтологи: вона є визнаним експертом харчової 
промисловості. 

Обрамбальський, В. До Голосієва – по знання : за 120 років Національний 
університет біоресурсів і природокористування України випустив майже 200 
тисяч фахівців / Валентин Обрамбальський // Україна молода. – 2018. –  
5 черв.  (№ 59). – С. 8 : фото.  

Київський національний університет  
культури і мистецтв 

Воронина, В. Михаил Поплавский "Миром правят юмор, спорт и секс!" : 
[интервью] / Виктория Воронина // Бульвар Гордона. – 2018. –   
квіт. (№ 17). – С. 16 : фото.  
Легендарний ректор розповідає про свій шлях до успіху. 
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Гончарук, О. Михаил Поплавский: "Хочу, чтобы Университет культуры стал 
украинским Гарвардом" : [интервью] / Оксана Гончарук // 
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –  25 апр. (№ 60). – С. 9 : фото.  

Медведев, В. Университет культуры отпраздновал 25-летие ректорства  
Михаила Поплавского / Виктор Медведев // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
25 апр. (№ 75).  – С. 7 : фото.  

Тесленко, Л. "Хочу, щоб Університет культури став українським Гарвардом" : 
Михайло Поплавський відзначив своє 25-річчя ректорства : [інтерв'ю] /  
Ліна Тесленко // Україна молода. – 2018. – 24 квіт. (№ 45). – С. 11 : фото.  
У статті Михайло Михайлович ділиться секретом успішності. 

 
КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 

ЖИТТЯ  МІСТА  КИЄВА 
Загальні питання 

 
Пароваткіна, Г. Без строку давності... : Kyiv Art Week-2018 відкрився 
відновленим фрагментом "Стіни пам'яті" / Ганна Пароваткіна // День. – 2018. – 
 24 трав. (№ 90). – С. 12 : фото.  
На Байковому кладовищі відновлять один з найбільш значущих меморіалів 
столиці. 

Прокопенко, М. Нотатки з-під капелюха : що показав вишуканий флешмоб 
"Дня" / Марія Прокопенко, Ольга Харченко // День. – 2018. – 30 трав. (№ 93). –  
С. 12 : фото.  
Стаття розповідає про флешмоб #ДеньКапелюшка, який газета "День" 
організувала і провела в Києві. 

Фещенко, Є. Мудра внучка Ярослава Мудрого : акторка Ірма Вітовська стала 
французькою королевою Анною Київською / Євдокія Фещенко //  
Україна молода. – 2018. – 26 черв. (№ 68). – С. 13 : фото.  
У рамках проекту МЗС Open Air-2018 відбулася прем'єра історичного 
перфомансу "Едігна. Дочка Анни Київської та Генріха І. Початок славного 
служіння". Перфоманс став відкриттям Міжнародного фестивалю мистецтв 
«Anne de Kyiv Fest». 

Міжнародний літературний конкурс  
"Коронація слова" 

Катаєва, М. "Коронація слова" роздала нагороди : на церемонії відзначили понад 
40 творів / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 14 черв. (№ 24). – С. 9 : фото. 
18-й Міжнародний літературний конкурс назвав переможців у 5-ти номінаціях. 
Перші премії отримали перважно кияни, а лауреатів конкурсу короткої прози 
про Київ "Як тебе не любити..." виявилося аж двоє. 
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Пилипенко, Г.-Г. "Коронація" проти пенітенціарної естетики / 
Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 16 черв. (№ 113). –         
С. 8 : фото.  
Цього року вперше відзначено романи, що стосуються правосуддя, і найкращі 
рецензії "коронованих" творів, дипломи отримали деякі «інклюзивні оповідання», 
твори про столицю й місто Дніпро. 

Позняк-Хоменко, Н. Ті, хто запалює зірки... : "Коронація слова" переросла у два 
повноцінні літературні конкурси / Наталка Позняк-Хоменко // Україна молода. – 
2018. – 13 черв. (№ 63). – С. 12 : фото.  
Проведення та нагородження конкурсантів. В номінації "Золотий письменник 
України" нагороду отримав Василь Фольварочний. 

Київський міжнародний кінофестиваль 
"Молодість" 

Десятерик, Д. Історії бідності й бунту : про особливості 47-го кінофестивалю 
"Молодість" / Дмитро Десятерик // День. – 2018. – 7 черв. (№ 99). – С. 6 : фото.  

Десятерик, Д. Літні переможці – "Зимові брати" : 47-й кінофестиваль  
Молодість" : підсумки / Дмитро Десятерик // День. – 2018. – 5 черв. (№ 97). –  
С. 12 : фото.  

Катаєва, М. Кіно без шаблонів : під цим девізом вже 27 травня в столиці стартує 
47-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" / Марія Катаєва // 
Вечірній Київ. – 2018. – 24 трав. (№ 21). – С. 7 : фото.  
За вісім днів покажуть 176 стрічок з різних країн світу. Родзинкою весняної 
"Молодості" стане спеціально споруджений на Поштовій площі кінотеатр. В 
ньому відбуватимуться церемонії відкриття та закриття фестивалю, а також 
безкоштовні кінопокази. 

Катаєва, М. Які фільми перемогли на кінофестивалі "Молодість" : під цим 
девізом вже 27 травня в столиці стартує 47-й Київський міжнародний 
кінофестиваль "Молодість" / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
7 черв. (№ 23). – С. 22 : фото. 
Оголосили переможців конкурсних програм Київського міжнародного 
кінофестивалю "Молодість". Серед стрічок національної програми кращим став 
"Штангіст" Дмитра Сухолиткого-Собчука. 

Коршунов, С. Как прошла "Молодость" : гран-при забрал фильм о кризисе 
жизненных ценностей, а в национальном конкурсе победил "Штангист" / 
Сергей Коршунов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2 июня (№ 96). – 
С. 10 : фото.  
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Смик, А. Андрій Халпахчі: Мрію про побудову в Києві фестивального 
кіноцентру : гендиректор Міжнародного кінофестивалю "Молодість" вважає 
фільм "Донбас" Сергія Лозниці шедевром і закликає підтримувати політв'язня 
Кремля Олега Сенцова : [інтерв'ю] / Андрій Смик // Україна молода.  –  2018. – 
 12 черв. (№ 62). – С. 11 : фото.  
Про особливості створення та функціонування цьогорічного фестивалю 
"Україна молода" говорить із генеральним директором "Молодості"  
Андрієм Халпахчі. 

Міжнародний фестиваль  
"Книжковий арсенал" 

Коцарев, О. Під знаком пошуків форм і знаків майбутнього : восьмий 
"Книжковий Арсенал": підбиваємо підсумки / Олег Коцарев // День. – 2018. – 
 8-9 черв. (№ 100-101). – С. 31 : фото.  
"День" розповідає про враження від головного столичного літературного 
фестивалю, як книжкового ярмарку, виставкового та дискусійного майданчика. 

Коцарев, О. Топ-10 подій "Книжкового Арсеналу" : фестиваль, на якому 
поєднається минуле й майбутнє / Олег Коцарев // День. –  2018. – 
 30 трав. (№ 93). – С. 6 : фото.  
З 30 травня до 3 червня в Києві пройде величезний книжковий і навколо 
книжковий фестиваль, ярмарок та дискусійний майданчик "Книжковий 
Арсенал". 

Кужельний, О. Шкарпетки на... "Книжковому Арсеналі" : кілька думок, навіяні 
цьогорічним форумом / Олексій Кужельний // День. – 2018. – 21 черв. (№ 109). –  
С. 7 : фото.  
Народний артист України ділиться враженнями про цьогорічний "Книжковий 
Арсенал". 

Пилипенко, Г.-Г. Елітна зброя і зброя для еліти : VIII Міжнародний фестиваль 
"Книжковий Арсенал" знову поєднав літературу й мистецтво / 
Георгій-Григорій Пилипенко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 7 черв. (№ 106). –  
С. 8 : фото.  

Семенченко, М. Чому важливо ставити запитання? : як дитяча програма 
цьогорічного "Книжкового Арсеналу" спонукала дітей, і дорослих будувати 
діалоги / Марія Семенченко // День. – 2018. – 22-23 черв. (№ 110-111). –  
С. 30-31 : фото.  
Автор статті ділиться враженнями про дитячу програму "Книжкового 
арсеналу". 

Чадюк, М. Інтелектуальний банкет : у Києві відкрився міжнародний фестиваль 
"Книжковий арсенал". Чекаємо на вас у стенда "Дня" – NB- 5.04 / Марія Чадюк // 
День. – 2018. – 1-2 черв. (№ 95-96). – С. 9 : фото.  
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Книговидання. Презентація  
Бабенко, І. Секрет відгадування... секретів / Іван Бабенко // День. –  2018. –  
6 черв. (№ 98). –  С. 12 : фото.  
Стаття розповідає про нову книжку народного артиста України, художнього 
керівника Київської академічної майстерні "Сузір'я" Олексія Кужельного 
"Самосвітнє Сузір'я: театральна хроновізія". 

 
Соціокультурна робота в сфері дозвілля 

 
Рекреаційна діяльність 

Кириченко, Л. Межигорье четыре года спустя: что изменилось : к хонке 
Януковича массово едут туристы, а ей угрожает крупный оползень /  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18-20 мая (№ 85). – 
С. 28-29 : фото. 
 "Сегодня" дізналася, що змінилося в резиденції за чотири роки. 
 

Екскурсійна робота. Прогулянки містом 
В поисках Боба Марли : на Крещатике ищем черную "Родину-мать", на Большой 
Васильковской - улыбающегося Манделу, странные цветы и профиль  
Леси Украинки, а на Шота Руставели – обезьяну с барабаном / подготовила 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  27 апр. (№ 77). – С. 24 : 
фото. 

Взгляд на Старый Подол : с высоты Замковой горы смотрим на Андреевский 
спуск, ищем капище для магов, вспоминаем кота Бегемота с вилкой и отдыхаем 
на лавочке в виде губ на горе Уздыхальнице / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1-3 июня (№ 94). – С. 11 : 
фото.  

Вокруг Замковой горы : на Подоле молимся в храме, где икона наказала 
грабителя, рассматриваем уцелевший старинный дом мещан, заходим в царство 
алхимиков и ищем торжище с кораблями и часами / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  20-22 апр. (№ 72). – 
 С. 24 : фото.  

Кльосова, О. "Ніч у Софії". Гетьманат. 1918" : як креативні студенти-історики 
"оживили" минуле / Олександра Кльосова // День. – 2018. – 19 черв. (№ 107). – 
 С. 6 : фото.  
15-16 червня на території Національного заповідника "Софія Київська" 
студенти історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка провели 
театралізовані екскурсії, присвячені Павлу Скоропадському. 
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Коваленко, А. Історія на відстані серця / Андрій Коваленко // Вечірній Київ. – 
2018. – 3 трав. (№18). –  С. 19 : фото.  
Тетяна Кушнір – український філолог за фахом. Уже третій рік поспіль 
проводить авторські екскурсії історичною частиною столиці. Її програма має 
оригінальний формат і називається "Індивідуальні пішохідні прогулянки 
стародавнім Києвом". 

Красочный Печерск : на центральных улицах ищем мальчика и море, 
рассматриваем девушек со странными глазами, узнаем, как появился мужчина с 
ромашкой и почему дама с дровами стоит в воде / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 15-17 июня (№ 104). – С. 11 : фото.  

Лиховид, І. Битва за екскурсію... : що "відрізає" школярів від поїздок історичними 
місцями / Інна Лиховид // День. – 2018. – 17 квіт. (№ 67). – С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про те, як сьогодні ускладнюється організація шкільних 
екскурсій. 

Мамчур, Н. Арт-Киев: гигантская Ольга и миниатюрная котлетка : где увидеть 
18-метровую княгиню и крохотные скульптуры / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 19 апр. (№ 71). – С. 34-35 : фото.  
"Сегодня" дізналася де шукати нові арт-об'єкти і чим ще порадують киян в 
цьому році. 

Муралы на Туполева : около станции метро "Нивки" ищем старый клен и Деву 
Марию, а на Туполева - слона на воздушных шарах, девочку с расческой, 
карандаши великанов и зверей-лунатиков / подготовила Леся Кириченко // 
Сегодня: киевский выпуск. –  2018. – 8-10 июня (№ 99). – С. 11 : фото.  

Муральный центр Киева : на Дмитриевской ищем загадочный лабиринт с 
человеком на коленях, на Златоустовской любуемся водопадом и домиком на 
дереве, а на Тургеневской узнаем, что означают ветряки / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 8 апр. (№ 63). – С. 24 : 
фото.  

От "Кловской" до "Печерской" : на бульваре Леси Украинки ищем "Синию 
птицу" и циркачей, а на Мечникова рассматриваем гигантскую руку, веселых 
украинцев и узнаем грустную историю о разбитом сердце / подготовила  
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22-24 июня (№ 109). – 
 С. 11 : фото. 

Проспект с галереей : на Бажана ищем грустного мужчину с огнем, 
рассматриваем девушку с родинкой и зеркального покровителя Киева, 
удивляемся яркой "птице счастья" и балерине, танцующей на бомбе / подготовила 
Леся Кириченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18-20 мая (№ 85). –  
С. 24 : фото. 
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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 апр. (№ 58).  –
С. 24 : фото.  

Сади і парки відпочинку 
Дубовик-Рохова, А. Прекрасне і потворне : Ека Ткашелашвілі – про Парк 
корупції в Ботанічному саду : [інтерв'ю] / Алла Дубовик-Рохова // День. – 2018. –  
25-26 трав. (№ 91-92). – С. 10-11 : фото.  
1 червня у Ботанічному саду імені Миколи Гришка відкривається Парк корупції.  

Кириченко, Л. Как обновили парк "Владимирская горка" : новые дорожки, 
фонари с трезубцем, туалет и камень на память / Леся Кириченко // 
 Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 29 мая (№ 91). - С. 17 : фото.  
Газета "Сегодня" дізналась, що змінилося в парку. 

Купновицкая, У. Илью Муромца слепили из Василия Вирастюка : украинский 
силач стал прототипом для скульптуры былинного богатыря /  
Ульяна Купновицкая // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 
26 апр.- 3 мая (№ 61). – С. 6 : фото.  
Найвідоміший український богатир став моделлю для пам'ятника Іллі Муромцю, 
що буде прикрашати оновлений столичний парк Муромець (колишній Дружби 
народів), який збираються відкрити влітку 

Ольшанський, В. Нове народження "Відрадного" : після капітального ремонту 
урочисто відкрили парк в Солом'янському районі столиці /  
Валентин Ольшанський // Хрещатик. –  2018. – 20 черв. (№ 66). – С. 1 : фото.  
Після реконструкції вдбулося урочисте відкриття парку "Відрадний". В 
оновленій оазі створили зелений лабіринт, облаштували нові доріжки, 
змонтували систему поливу, нове сучасне освітлення, встановили 100 нових лав 
та 100 урн. 

Кінотеатри 
Катаєва, М. Як зміняться комунальні кінотеатри / Марія Катаєва // 
 Вечірній Київ. – 2018. –  19 квіт. (№ 16). – С. 22: фото.  
Більшість комунальних кінотеатрів столиці чекає реконструкція. Минулого року 
Київрада виділила 30 млн грн у рамках програми "Столична культура 2017-2018" 
для мережі столичних кінотеатрів. 

Бібліотеки 
Марченко, Н. Лабораторія майбутніх бестселерів: союз пера й архіву / 
Наталя Марченко // Україна молода. – 2018. – 5 черв. (№ 59). – С. 11 : фото. 
Інститутом біографічних досліджень при Національній бібліотеці  
ім. В. Вернадського засновано щорічний Біографічний рейтинг. Метою рейтингу 
є виявлення та популяризація наукової біографічної продукції. 
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Серов, И. Как пройти в библиотеку : из-за подорожания книг на треть украинцы 
все чаще стали посещать библиотеки / Игорь Серов, Ирина Крикуненко // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20-22 апр. (№ 72). – С. 28-29 : фото.   
Газета "Сегодня" побувала в бібліотеках: Київського СІЗО та в Національній 
бібліотеці України для дітей. 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки  
для дорослих м. Києва 

Катаєва, М. Вистави у книжковому царстві : у бібліотеці ім. Лесі Українки щодня 
влаштовують театральні вечори / Марія Катаєва // Вечірній Київ. –  2018. – 
5 квіт. (№ 14). –  С. 22 : фото.  
Цьогоріч на "Київській пекторалі" спеціальною премією за підтримку та 
розвиток театрального мистецтва було відзначено проект "Бібліотека + 
Театр", започаткований у відділі літератури з питань мистецтв Публічної 
бібліотеки імені Лесі Українки. 

Катаєва, М. Про в'язнів нацистських концтаборів – у документах, свідченнях і 
фільмах / Марія Катаєва // Вечірній Київ. –  2018. –  5 квіт. (№ 14). –  С. 9 : іл.  
З нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів у 
столиці відбудуться суспільні заходи, що висвітлюють цю трагічну сторінку 
історії. Зокрема, у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки пройде бесіда "Обпалені 
душі і серця". 

Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих міста Києва  : фото  // 
Київ. –  2018. –   № 5/6. –  C. 1. Обкл. 

Персоналії 
Віленський, Ю. Знаки долі Раїси Павленко : "Ніколи не запитуйте..."  
Юрій Віленський // День. – 2018. – 8-9 черв. (№ 100-101). – С. 18 : фото.  
Стаття розповідає про професійний шлях директора Національної наукової 
медичної бібліотеки України Раїсу Павленко. 

Музеї 
Авраменко, О. Низьке і високе : у Музеї історії Києва відкрилася виставка 
"ХайТекСтиль" Анастасії Подерв'янської / Олеся Авраменко // День. – 2018. –  
1-2 чев. (№ 95-96). – С. 23 : фото.  
В експозиції представлені вишиті художницею (вручну) текстильні панно і 
пальта, розроблені спільно з дизайнером liLi Bratus. Також експонуються 
авторські перуки. 

Антоненко, А. "Вільний світ очима Георгія Малакова" : так називається виставка, 
яка відкриється 18 квітня у Національному художньому музеї України / 
Аліса Антоненко // День. –  2018. – 13-14 квіт. (№ 65-66). – С. 23 : фото, іл.  
До 90-річчя майстра в музеї буде представлено виставку, в основі якої лежать 
дві серії графіки, "Бенілюкс" (1960-1961рр.) та "Навколо Європи" (1961-1962 рр.). 
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Зубенко, П. Українці – нація переможців : "Вечірка" побувала в Національному 
музеї-заповіднику "Битва за Київ у 1943 році" / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 
2018. – 11 трав. (№ 19). – С. 7 : фото.  
Музей розташований під Києвом у Нових Петрівцях Вишгородського району. 
Останнім часом він значно розширив тематику. Поряд із основним тематичним 
напрямом – форсування Дніпра і визволення столиці України від фашистських 
загарбників - гідно представлені герої наших днів, воїни, які брали участь в АТО. 

Катаєва, М. Велосипеди для... еліти / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 
 11 трав. (№ 19). – С. 22 : фото.  
На території Національного історичного музею України проходить виставка 
"Велобум 1890-х", що розповідає про Київське товариство велосипедистів-
любителів, його видатних членів, улюблені маршрути та інновації в одязі. 

Литвинець, В. Тетяна Сосновська: "Історія - це можливість подивитися вперед : 
директор найбільшого в Україні історичного музею – про працю задля 
відвідувача, методи радикального оновлення та мету експозиції про "червоний 
терор" : [інтерв'ю] / Василина Литвинець // Україна молода. – 2018. –  
16 трав. (№ 52). – С. 11 : фото.  

Мамчур, Н. Где история открывает секреты : древние находки с Контрактовой 
площади, "золотой" архангел Михаил и книги-шедевры / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  25-27 мая (№ 90). – С. 11 : фото.  
Напередодні свята Дня Києва "Сегодня" побувала в Музеї історії Києва і 
побачила  незвичайні експонати. 

Панченко, А. Платье от иконы, "невидимые" броши и веера вместо соцсетей : в 
музее Викторианской эпохи к платьям прикасаются только в перчатках и дают им 
время на "релакс" / Алекс Панченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
15-17 июня (№ 104). –  С. 12-13 : фото, ил.  

Пароваткіна, Г.   Воля по-грузинськи та українською : у Національному музеї 
"Київська картинна галерея" представлено неофіційне мистецтво радянської   
доби / Ганна Пароваткіна // День. – 2018. – 31 трав. (№ 94). – С. 6-7 : фото.  
Вернісаж відбувається у межах Kyiv Art week. У проекті беруть участь творчі 
родини митців нон-конформістів із Грузії та України.  

Прокопенко, М. Венеція та її міфи / Марія Прокопенко // День. – 2018. – 
25-26 трав. (№ 91-92). – С. 16-17 : фото.  
У Музеї Ханенків знайомлять із мистецтвом ХVI-ХІХ століть, народженим у 
легендарному місті. 
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Софіюк, І. Безбар'єрний культурний хаб : в останні кілька років Музей історії 
Києва помітно впливає на культурно-мистецьке життя столиці / Ілона Софіюк // 
День. –  2018. – 5 квіт. (№ 60). – С. 6-7 : фото.   
Перший заступник генерального директора "Музею історії Києва" 
Тетяна Костенко розповіла "Дню" про те, якими проектами будуть дивувати 
відвідувачів найближчим часом. 

Сюндюков, І. Доба гетьмана Скоропадського мовою документів, образів та 
фактів : у київському Музеї гетьманства відкрилася виставка, присвячена 
видатному українцеві / Ігор Сюндюков // День. – 2018. – 16 трав. (№ 84). – С. 5 : 
фото.  

Чадюк, М. Чорнобиль очима французького митця : у Національному музеї  
Т. Г. Шевченка представлена виставка "Зона,  2009-2011" / Марія Чадюк // 
День.  –  2018. – 20-21 квіт. (№ 70-71). – С. 24 : фото.  
Це лише одна з історій, які закарбовані у світлинах французького художника 
Гійома Ербо, що триває в Києві. 

Музеї. Створення 
Здоровило, Т. Не проСТО дата : до 100-річчя від дня народження письменника 
Олеся Гончара у Національному університеті урочисто відкрили літературний 
музей і вручили премії талановитим митцям / Тарас Здоровило //  
Україна молода. – 2018. – 11 квіт. (№ 40). – С. 9 : фото.  
В Національному університеті ім. Т. Шевченка на філологічному факультеті в 
аудиторії №15 урочисто відкрили літературний музей Олесю Гончару. 

Чадюк, М. "Перезавантаження" : у Києві відкрився Музей шаржів на сучасних 
письменників / Марія Чадюк // День. – 2018. – 3 квіт. (№ 58). – С. 12 : фото. 

Виставки  
Пароваткіна, Г. Місто Сонця й темряви, або Київ як поле бою "гностичної" 
космогонії на виставці Віктора Хоменка у галереї "Триптих Арт" /  
Ганна Пароваткіна // День. – 2018. – 18 квіт. (№ 68). – С. 6 : фото, іл. 
 На виставці представлено новий, багато в чому несподіваний живописний цикл 
відомого київського художника. 

Виставка промислової продукції  
«Зроблено в Києві» 

Гинжул, И. Что делают в Киеве : показали товары, произведенные в столице: от 
еды до космических сканеров / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. –  6 июня (№ 97). –  С. 14 : фото.  
У Міжнародному виставковому центрі відбулась щорічна виставка-презентація 
промислової продукції та науково-технічних досягнень «Зроблено в Києві». 
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Колесникова, Ю. Від черевиків до ракет / Юлія Колесникова // Вечірній Київ. – 
2018. – 7 черв. (№ 23). – С. 9 : фото.  
Понад 300 підприємств столиці розгорнули свої стенди на щорічній виставці 
виробників промислової продукції "Зроблено в Києві". 

Ольшанський, В. До нових обріїв бізнес-партнерства : столична влада прагне 
перетворити Київ на економічний центр Східноєвропейського регіону / 
Валентин Ольшанський // Хрещатик. –  2018. –  6 черв. (№ 60). –  С. 1 : фото.  
У Києві пройшла виставка столичних виробників промислової продукції "Зроблено 
в Києві". Експонати на виставці вперше розміщені за видами діяльності та 
галузевими напрямками. 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 
 

Ювілеї письменників 
Самченко, В. "...Усе пройди і винести зумій" : Вінниччина, Донецьк і Київ 
сформували незламний дух Василя Стуса / Валентина Самченко // 
Україна молода. – 2018. – 20-21 квіт. (№ 44). – С. 13 : фото. 
Стаття розповідає про життєвий і творчий шлях  відомого поета і дисидента. 

До 100-річчя Олеся Гончара 
Жулинський, М. Світло віри Олеся Гончара : роздуми з нагоди 100-річчя від дня 
народження / Микола Жулинський // День. – 2018. – 3 квіт. (№ 58). –  С. 11 : фото. 
Відомий літературознавець розповідає про критику та цькування письменника, 
що відбувалися в суспільстві після виходу його роману "Собор". 

Мельничук, А. Листи до Олеся Гончара : напередодні ювілею письменника світ 
побачив унікальний двотомник поштівок за період 1946-1995 років / 
Андрій Мельничук // Урядовий кур'єр. – 2018. – 3 квіт. (№ 64). – С. 4 : фото. 

Нечитайло, А. Уроки "Собору" : сьогодні – 100 років з дня народження  
Олеся Гончара. Згадуємо невигадані факти про відомий роман письменника /  
Андрій Нечитайло // Україна молода. – 2018. – 3 квіт. (№ 37). – С. 8-9 : фото.  

Київ в літературних творах 
Бакканский, Э. Писательница Лада Лузина: "Главным киевским вампиром был 
полковник Танский" : какая чертовщина веками творилась в Украине и 
чертовщина ли это : [интервью] / Эд Бакканский, Татьяна Данилова //  
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 16 мая (№ 67). – С. 9 : фото.   
Про це розповідає  відома київська письменниця у своїх нових книгах. 

 

 



37 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Мистецька премія "Київ" 
Катаєва, М. Премія "Київ" – кращим митцям / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 
2018. – 24 трав. (№ 21).  – С. 9 : фото.  
З нагоди святкування Дня міста урочисто нагородили лауреатів мистецької 
премії "Київ". Кращих діячів відзначили у семи номінаціях :  кіномистецтво, 
музична композиція, журналістика, театральне, хореографічне, образотворче і 
народне декоративне мистецтво. 

Архітектура 
Гинжул, И. Киев в стиле барокко : вычурные здания на Подоле, в Лавре и древней 
Софии / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14 июня (№ 103). –  
С. 24-25 : фото.  

Гинжул, И. Киев готический : уникальные замки, театр, костел, университет и 
даже кладбище / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –  
25-27 мая (№ 90). – С. 12-13 : фото.   
Газета "Сегодня" починає спецпроект, в якому познайомить киян та гостей 
міста з різноманітністю архітектурних стилів, якими багата столиця. 

Архітектура. Збереження. Реконструкція 
Марущак, А. Театр с магнитом : архитекторы предлагают восстановить 
легендарный Зеленый театр / Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 
2018. – 4 апр. (№ 61). – С. 14 : фото.  

Сидоренко, Н. "Лучшего звучания музыкальных инструментов, чем в "летающей 
тарелке", нет ни в одном концертном зале мира" : об уникальности здания на 
Лыбедской площади столицы, которое намерены реконструировать, рассказал 
проектировавший его в 1970-е годы архитектор Флориан Юрьев : [интервью] / 
Наталия Сидоренко // Факты и комментарии. – 2018. – 12-18 апр. (№ 15). –               
С. 29 : фото.  

Персоналії 
Маестро архітектури : 155 років з дня народження Владислава Городецького / 
підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 5 черв. (№ 104). – С. 5 : фото. 

Декоративно-прикладне мистецтво. Персоналії 
Пацера, М. Кольорові мрії Флоріана Юр'єва : професіонали вважають 
талановитого митця засновником нового напряму в живописі / Микола Пацера // 
Вечірній Київ. – 2018. – 3 трав. (№ 18). – С. 19 : фото.  
Стаття розповідає про відомого архітектора, художника, музикант, майстра 
із виготовлення скрипок та інших інструментів, теоретика нового 
мистецтва – кольоромузики. 
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Скульптура. Персоналії 
Катаєва, М. Скульптор мріє про "Соборність" / Марія Катаєва // Вечірній Київ.  – 
2018. –  19 квіт. (№ 16). –  С. 22 : фото.  
Твори народного художника України, заслуженого діяча мистецтв та академіка 
Юлія Синькевича зберігаються в музеях, а монументи встановлені в Україні та 
багатьох країнах світу. У квітні скульпторові виповниться 80 років, і він 
сподівається на втілення у столиці важливого проекту – монументу 
Соборності. 

Пикуля, И. Константин Скритуцкий: с пламенем в сердце / Ирина Пикуля // Viva. 
– 2018. – № 9. – С. 32-35 : фото.  
Автор знаменитої Пейзажної алеї розповідає про свої мрії, місця сили і приватні 
колекції, а також про те, що і хто стає для скульптора джерелом натхнення. 

Живопис. Персоналії 
Михайлова, Р. Музична палітра Романа Петрука /  
Рада Михайлова // Київ. – 2018. – № 3/4. –  С. 186-192 : іл. 
Стаття присвячена творчості українського художника Романа Петрука, який 
працює в галузі живопису, графіки, монументального та сакрального 
мистецтва. Серед робіт художника є окремі твори міської тематики, пов'язані 
з Києвом. До нього належить, наприклад, пейзаж "Київ восени"(2010), "Зимно" 
(2016), "Вечоріє"(2016), "Ранок" (2016), де автор звертається лише до кількох 
мотивів – дерева, стародавньої архітектури, ландшафтів гори і схилу. 

Музика  
Поліщук, Т. Майбутні "королі фортепіано" : у Києві з успіхом відбувся ХІІ 
Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця / 
Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 27-28 квітня (№ 75-76). – С. 22-23 : фото. 

Видовищні мистецтва. Історичні аспекти 
Котенок, В. Історія з перспективою : про Укрконценрт зі Штепселем і 
Тарапунькою та послідовників / Вікторія Котенок // Україна молода. – 2018. – 
12 черв. (№ 62). – С. 12 : фото.  
У статті подається  історія колишнього Укрконцерту. 

Видовищні мистецтва 
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 апр. (№ 58). – С. 30-31 : фото. 
"Сегодня" побувала в гостях у популярної гумористичної компанії –  
"Дизель-Студіо". 
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Театр 
Катаєва, М. 100 років з "Молодим" : у 1918 році почав своє офіційне життя театр 
Леся Курбаса / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 31 трав. (№ 22). –  
С. 22 : фото.  
У Київському академічному Молодому театрі відбувся вечір, присвячений  
100-річчю Молодого театру. Творча група сучасного театру продемонструвала, 
як сьогодні продовжується славна традиція. 

Катаєва, М. "Сузір'я" талантів / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –  
3 трав. (№ 18). – С. 22 : фото.  
У квітні Київська академічна майстерня театрального мистецтва "Сузір'я" 
відсвяткувала ювілей. 

Олтаржевська, Л. Про міру компромісу : 26 квітня художній керівник 
Національного театру ім. Лесі Українки Михайло Резнікович відзначатиме  
80-річчя, запросивши публіку на комедію Н. Коуарда : [інтерв'ю] / 
Людмила Олтаржевська // День. –  2018. – 26 квіт. (№ 74). – С. 11 : фото.  

Самченко, В. "Колесо" котиться : 30-річчя театру святкували виставою 
Панаса Саксаганського / Валентина Самченко // Україна молода. – 2018. –  
30 трав. (№ 57). – С. 12 : фото.  
В статті йдеться про Київський академічний театр  "Колесо". 

Театр. Персоналії 
Музыка, Л. Екатерина Кухар: "Одну мою ногу ставили на банкетку, другую - на 
табуретку, сажали на поперечный шпагат, а сверху клали пятикилограммовый 
груз. И так на 20 минут" : прима-балерина Национальной оперы получила звание 
народной артистки Украины : [интервью] / Лилия Музыка //  
Факты и комментарии. – 2018. –  26 апр. (№ 17). – С. 21 : фото.  

Кіномистецтво 
Самченко, В. Химери і краса : у Києві показали польський фільм про  
Владислава Городецького / Валентина Самченко // Україна молода. –  2018.  – 
 25 квіт. (№ 46). –  С. 12 : фото.  
У кінотеатрі "Україна" презентували документальну стрічку "Дім архітектора 
Городецького" польського режисера Вєслава Романовського. 

Кіномистецтво. Персоналії 
Школьная, А. Первые ласточки украинских режиссеров : многие начинали с 
короткого метра, а некоторых лент уже не существует / Анна Школьная,  
Сергей Коршунов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 16 мая (№ 83). – С. 8-9 : 
фото.  
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