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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ

Соціально-економічний розвиток міста
Трапезнікова, Д. Створюємо місто для... життя : Подільський район першим у
Києві отримає концепцію інтегрованого розвитку. Яких змін очікувати громаді? /
Дар'я Трапезнікова // День. – 2018. – 24 жовт. (№ 192). – С. 10 : фото.
Проект "Інтегрований розвиток міст в Україні" реалізовується німецькою
урядовою компанією "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH" ще з 2016 року.

ІСТОРІЯ МІСТА
Загальні питання

Археологічні дослідження
Мамчур, Н. На Подоле нашли клад с монетами / Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6 декаб. (№ 219). – С. 8 : фото.
У Києві під час досліджень на території заповідника "Старий Київ" археологи
знайшли унікальний скарб.
Осипчук, И. Рядом с Киево-Печерской лаврой археологи раскопали городок,
уничтоженный по приказу Петра І : размеры найденных домов свидетельствуют
о том, что в них жили зажиточные люди / Игорь Осипчук //
Факты и комментарии. – 2018. – 4-10 окт. (№ 39). – С. 29 : фото.
На вулиці Цитадельній поряд з Києво-Печерською лаврою – експедиція
Інституту археології НАНУ закінчила розкопки Печерського містечка, що
існувало в ХІІ-ХVІІІ століттях.
Плахонін, А. Що ми не знали про Софію Київську : і про що навіть не
здогадувалися запитати / Андрій Плахонін // День. – 2018. – 6 листоп. (№ 200). –
С. 12 : фото.
Стаття розповідає про нові знахідки археологів в Національному заповіднику
"Софія Київська", які обіцяють стати справжньою археологічною сенсацією.
Меморіальні дошки. Відкриття
Пам'яті академіка Топачевського / підготував Віталій Знаменський //
Хрещатик. – 2018. – 13 листоп. (№ 123). – С. 4 : фото.
З нагоди сторіччя Національної Академії наук України на фасаді будинку по
вул. Прорізній, 10, де у 1965-1975 роках жив і працював академік
Олександр Вікторович Топачевський (1897-1975) урочисто відкрили меморіальну
дошку.
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Пам’ятники і пам’ятні місця Києва
Гинжул, И. В столицу вернули маму с ребенком : памятник "Материнство"
пропал с Березняков 40 лет назад: как удалось найти пропажу /
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 4 окт. (№ 180). –
С. 9 : фото.
"Сегодня" дізналася, як знайшлася унікальна робота, яка раніше прикрашала
Березняки, і коли її зможуть побачити місцеві жителі.
Десятерик, Д. Дороговказ : про доречність сучасного мистецтва на вулицях
Києва / Дмитро Десятерик // День. – 2018. – 2 жовт. (№ 177). – С. 12 : фото.
В статті розповідається про композицію "Середній шлях", що з'явилася на місці
пам'ятника Леніну напроти Бесарабського ринку.
Пам’ятні дати. Відзначення
Ольшанський, В. "Засвіти свічку" : у Києві відбулися жалобні заходи до роковин
Голодомору 1932-1933 років / Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. –
27 листоп. (№ 129). – С. 1 : фото.
На території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" на
вул. Лаврській, 3 відбулись жалобні заходи на вшанування пам'яті жертв
Голодомору, а також проведено загальноукраїнську акцію "Засвіти свічку
пам'яті".
Архітектурні пам’ятки. Збереження
Лиховид, І. Зневоднення пам'ятки : замість обіцяної реставрації Київ відключає
садибу Мурашків від комунікацій / Інна Лиховид // День. – 2018. –
24 жовт. (№ 192). – С. 2 : фото.
У пам'ятки арітектури та історії знову неприємності.
Вулиці. Садиби. Будинки
Гинжул, И. Как будут спасать дом Багговута : старинному зданию на
Лукьяновке обещают вернуть прежний вид / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6 дек. (№ 219). – С. 9 : фото.
Лиховид, І. Рятуємо Андріївський узвіз! : поява 30-метрового готелю руйнує
історичну вулицю. Хто зупинить варвара / Інна Лиховид // День. – 2018. –
9-10 листоп. (№ 203-204). – С. 9 : фото.
Запланована висотна будівля заввишки майже 30 метрів несумісна з
містобудівними обмеженнями, вона руйнує пам'ятку національного значення Андріївський узвіз.
Марущак, А. Денежное место : особняк на Институтской 113 лет хранит
денежные тайны, а за посетителями наблюдают античные боги и покровитель
столицы Михаил / Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
28 нояб. (№ 213). – С. 8-9 : фото.
Газета "Сегодня" продовжує знайомити читачів про будівлі, всередину яких
складно потрапити через їх режимний статус – на цей раз побували в царстві
грошей - Національний банк України.
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Стерненко, С. Як будинки в історичному центрі Києва у киян забирали /
Сергій Стерненко // Дзеркало тижня. – 2018. – 8-14 груд. (№ 47). – С. 3 : фото.
Тижневик розбирався чому так сталося і чому ситуація нагнітилася на вулиці
Рейтарській, зокрема.
Видатні діячі і Київ
Панченко, А. Наш Булгаков : книги писателя на сцене и в кино: балет в
буденовках, Хабенский в музее и Маргарита в 52 года / Алекс Панченко //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 7-9 дек. (№ 220). – С. 12-13 : фото, ил.
Газета "Сегодня" завершує літературний проект "Наш Булгаков". Сьогодні
розповімо про головні київські театральні постановки і український слід у
фільмах "за Булгаковим".
Панченко, А. Наш Булгаков : юбилей в 130 лет отмечает дом писателя
"постройки изумительной". Как ему подарили вторую жизнь и чем он живет
сегодня / Алекс Панченко // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
3 окт. (№ 179). – С. 8-9 : фото, ил.
Газета "Сегодня" продовжує літературний проект "Наш Булгаков". Цього разу
ми розповімо про київський будинок письменника на Андріївському узвозі, 13, в
якому сьогодні працює музей імені Михайла Опанасовича.
Кияни. Захоплення
Горская, Д. "В Тувалу пограничник не пропускал меня, утверждая, что нет такой
страны Украина" : 44-летний адвокат Константин Симоненко стал первым
украинцем, объездившим все страны мира : [интервью] / Дария Горская //
Факты и комментарии. – 2018. – 15-21 нояб. (№ 45). – С. 21 : фото, ил.
Український адвокат, киянин відвідав 193 країни – члени ООН.
Котляр, А. Мандрівник Микола Подрезан: "Якщо мені вдалося щось зробити, то
що ж ви, з руками і ногами? / Алла Котляр // Дзеркало тижня. – 2018. –
20-26 жовт. (№ 39). – С. 11 : фото.
У статті розповідається про киянина, який мандрує світом в інвалідній колясці.
Він проїхав шість континентів та побував у 62 країнах світу, довівши, що люди
з інвалідністю можуть жити повноцінним життям.
Пацера, М. Автобус, що долає бездоріжжя / Микола Пацера //
Вечірній Київ. – 2018. – 18 жовт. (№ 42). – С. 11 : фото.
Останнім часом на дорогах України та інших країн почали з'являтися унікальні
автобуси-позашляховики "Norsus Praetorian" словацького виробництва. А
створили цю неординарну машину кияни Вахтанг Джукашвілі та Юлія Хомич.
Пацера, М. Великі рекорди маленької Ніколь / Микола Пацера //
Вечірній Київ. – 2018. – 25 жовт. (№ 43). – С. 13 : фото.
Юна киянка Ніколь Князєва встановила 26 рекордів у силовому спорті та
воркауті.
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Персоналії. Історичні аспекти
Вчасно не почуте "Геть від Москви!" : 125 років з дня народження
Миколи Хвильового / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. –
8 груд. (№ 232). – С. 7 : фото.
Здоровило, Т. Розстріляний безпідставно : трагічна доля полковника УНР
Петра Болбочана багато в чому нагадує сьогоднішні непорозуміння між владою й
патріотами / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2018. – 30 жовт. (№ 117). –
С. 6-7 : фото.
Про легендарного полковника армії УНР Петра Болбочана – одного з
найяскравіших постатей визвольних змагань.
Родился отец апострофа Борис Гринченко : 9 декабря 1863 / подготовила
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6 дек. (№ 219). –
С. 28 : фото.
Родился украинофил Иван Нечуй-Левицкий : 25 ноября 1838 / подготовила
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22 нояб. (№ 210). –
С. 30 : фото.
Сорока, М. Благодатна нива його життя : до 100-річчя з дня
народження відомого літературознавця і мистецтвознавця Олега Бабишкіна /
Михайло Сорока // Урядовий кур'єр. – 2018. – 13 листоп. (№ 213). – С. 5 : фото.
Шпак, В. "За хліб черствий ошукані раби" : 120 років з дня народження
Євгена Плужника / Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 22 груд. (№ 243). –
С. 6 : фото.
ІСТОРІЯ КИЄВА ДО ХХ СТОЛІТТЯ

Київ у ХІ-ХІІ ст.
Благоверная
княгиня
Анна
(Янка)
Киевская
/
подготовила
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2-4 нояб. (№ 199). –
С. 21 : фото.
Перше
королівство
Руси-України
ХІ
століття,
або
Втрачена
європейськість : [інтерв'ю] / підготував Зіновій Партико // День. – 2018. –
25-26 жовт. (№ 193-194). – С. 21 : фото.
Стаття висвітлює історію становлення й розвиток Королівства Русі в
ХІ ст.
Середа, О. Сказання про Поштову площу, або Чому вона стала місцем сили /
Олена Середа // Дзеркало тижня. – 2018. – 13-19 жовт. (№ 38). – С. 11 : фото.
У статті розповідається про те, чому люди піднялися на захист Поштової
площі, чому часи князів Київської Русі є такими значущими та про те, чому
археології варто довіряти більше, ніж книжковій історії.
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Київ у ХІХ ст.
Мазур, В. Про сатрапа замовте слово / Володимир Мазур // Дзеркало тижня. –
2018. – 17 листоп. (№ 44). – С. 11 : фото.
Стаття розповідає про діяльність Д. Г. Бібікова на посаді київського військового
губернатора (1837-1852 рр.).
Маслаков, А. Как в Киеве полтора века назад первую АТО провели : столица
Украины в последней четверти ХІХ века была центром террористического
движения / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск – 2018. –
2 окт. (№ 143). – С. 10 : фото.
У статті розповідається про таємну організацію народовольців
"Київські бунтарі", що існувала в Києві в 1870-х роках ХІХ ст.

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ
Загальні питання
Кальницкий, М. В первый день года все чиновники в знак личной преданности
должны были оставить свои пожелания начальнику в специальной книге : как
киевляне встречали Новый год 120 лет назад / Михаил Кальницкий //
Факты и комментарии. – 2018. – 27 дек. (№ 51). – С. 27 : фото.
Юзич, Ю. Відповідь від ОУН : хто і коли вигадав гасло "Слава Україні!" /
Юрій Юзич // Україна молода. – 2018. – 9 жовт. (№ 109). – С. 10-11 : фото.
Гасло народилося у Харкові. Загриміло на всю Україну з Києва. Збереглося завдяки
зусилллям галичан і волинян у Львові та Рівному.
До 100-річчя проголошення
Павла Скоропадського гетьманом України
Папакін, Г. Ідея, час якої назрів : Павло Скоропадський та Українська академія
наук / Георгій Папакін // День. – 2018. – 16-17 листоп. (№ 208-209) ;
23-24 листоп. (213-214) ; 30 листоп. – 1 груд. (218-219). – С. 21 (208-209) ;
С. 21 (213-214) ; C. 21 (218-219) : фото.
Статті подають історію заснування Української академії наук та роль
гетьмана Павла Скоропадського в цьому процесі.
Київ у період 1921-1939 рр.
Рудяченко, О. Кондуктор майбутнього / Олександр Рудяченко //
Дзеркало тижня. – 2018. – 20-26 жовт. (№ 39). – С. 11 : фото.
У статті розповідається про масову страту української інтелігенції в 1937 році
у Биківнянському лісі під Києвом, зокрема, страту поета, засновника і провідника
українського панфутуризму Михайля Семенка.
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Київ у період Другої світової війни, 1939-1945 рр.
День визволення Києва від фашистських загарбників: 778 днів окупації, 3
місяці визволення та 3 дні штурму : за мужність і героїзм при визволенні Києва
було нагороджено орденами і медалями 17500 бійців // Вечірній Київ. – 2018. –
1 листоп. (№ 44). – С. 3 : фото.
Кальницкий, М. Во время весенних разливов обитатели поселка на Трухановом
острове и предмостной слободки добирались на лодках в свои дома, построенные
на сваях : 75 лет назад на территории острова и нынешнего Гидропарка перестали
существовать жилые кварталы / Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. –
2018. – 1-7 нояб. (№ 43). – С. 29 : фото.
75 років тому під час окупації Києва німцями були повністю знищені робітниче
селище на Трухановому острові і поселення Микільська слобідка.
Криваві хвилі Дніпра : 75 років визволення Києва / підготував Віктор Шпак //
Урядовий кур'єр. – 2018. – 3 листоп. (№ 207). – С. 8 : фото.
Танки води не бояться... : [про одну з маловідомих сторінок війни "Вечірці"
розповів директор Національного музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році",
заслужений працівник культури України Іван Вікован] / записав
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 1 листоп. (№ 44). – С. 11 : фото.
Роковини трагедії в Бабиному Яру
Хазан, Л. Рыцари Бабьего Яра / Любовь Хазан // Бульвар Гордона. – 2018. –
сент. (№ 39); окт. (№ 40). – С. 4-5, 13-15 (№ 39) ; С. 4-5, 13-15 (№ 40) : фото.
Тижневик публікує фрагменти із книги киянки Любові Хазан про масові розстріли
29 вересня 1941 року в Бабиному Яру.
КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Загальні питання
Евгеньева, Е. Новые часы на Доме профсоюзов покажут новости : спустя 4 года
на Майдане впервые заработал легендарный киевский "Биг-Бен" /
Екатерина Евгеньева // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
28 декаб. (№ 193). – С. 7 : фото.
Камінський,
М.
Київська
агломерація: бути
чи не бути? /
Михайло Камінський // Хрещатик. – 2018. – 30 листоп. (№ 130). – С. 8 : фото.
Стаття присвячена ідеї створення місцевої асоціації "Київська агломерація".
Музиченко, Я. Ігор Гирич: Українська ідентичність – це свідомий вибір : відомий
історик та громадський діяч – про історію "українського проекту", інформаційний
простір та потребу цілеспрямованого творення нації : [інтерв'ю] /
Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2018. – 21 листоп. (№ 127). – С. 10-11 :
фото.
Ігорь Гирич, доктор історичних наук, розповів про нинішній контекст
цивілізаційного вибору громадян України (національної ідеї).
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ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МІСТА
Охорона природи
Катаєва, М. Чи місце каштанам на Хрещатику? : фахівці радять замінити дерева
на центральній вулиці / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –
18 жовт. (№ 42). – С. 13 : фото.
Наразі в місті шукають вихід із ситуації – лікувати хворі каштани чи висадити
нові види дерев, більш адаптовані до існуючих умов.
Водні ресурси
Зубенко, П. Як вилікувати "блакитні легені" Києва? : правовим захистом для
столичних річок і озер може стати паспортизація водних об'єктів /
Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. – 22 листоп. (№ 47). – С. 11 .
За останні роки Київ втратив п'яту частину своїх водойм. Та й ті, що
залишилися, перебувають під загрозою зникнення – здебільшого через
бездіяльність чиновників, хижацькі апетити забудовників і байдужість самих
киян.
Заказники. Заповідники. Парки
Марущак, А. Каким не стал наш Крещатик : в "Софии Киевской" показали
послевоенные проекты главной улицы: дворцы, пантеон и виадук /
Александр Марущак // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20 нояб. (№ 208). –
С. 17 : фото.
У Національному заповіднику "Софія Київська" відкрилася виставка "Відновлення
Хрещатика. Конкурс і проектування", представили альтернативні проекти
реконструкції вулиці після Другої світової війни, але не були реалізовані.
Екологія Києва
Гинжул, И. Как будут спасать летописную Лыбедь : на очистку участка реки из
бюджета направили 13 миллионов гривен / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 окт. (№ 177). – С. 17 : фото.
У Києві знову перейнялися легендарної річкою Либідь.
Ковальський, В. Як очистити легені Києва? / Валентин Ковальський //
Вечірній Київ. – 2018. – 25 жовт. (№ 43). – С. 6 : фото.
Наша столиця потрапила до десятки найзагазованіших українських міст. На
відміну від інших мегаполісів, у Києві повітря найчастіше забруднюють не у
промислових околицях, а в центрі.
Пацера, М. Смог без зворотньої адреси / Микола Пацера // Вечірній Київ. –
2018. – 1 листоп. (№ 44). – С. 6 : фото.
Мешканці столичної Оболоні вже тривалий час потерпають від чадних викидів
місцевих підприємств. Місцеві жителі вважають, що найбільшим
забруднювачем повітря є асфальтовий завод та деревообробний комбінат №7.
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Пацера, М. Теремки мріють про чисті озера / Микола Пацера // Вечірній Київ. –
2018. – 15 листоп. (№ 46). – С. 12 : фото.
Озера, що у столичному мікрорайоні Теремки-2 із зони відпочинку
перетворюються на зону екологічного лиха - міліють, забруднюються, стають
небезпечними для водних мешканців. Жителі просять столичну владу зберегти
цю природну оазу біля житлових багатоповерхівок.
Рослинний світ Києва
Лиховид, І. Хто вбиває сосни? : у Києві на Лісовому масиві раптово всохло
близько 400 дерев / Інна Лиховид // День. – 2018. – 14 листоп. (№ 206). – С. 11 :
фото.
Стаття розповідає як забудовники навмисно знищують сосновий ліс.
Мамчур, Н. Сотни сосен убили дрелью и химией : в зеленой зоне возле станции
метро "Лесная" уничтожили 300 деревьев - целый гектар! / Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 25 окт. (№ 193). – С. 8 : фото.
Марущак, А. Липу Могилы будут спасать / Александр Марущак //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 15 нояб. (№ 206). – С. 8 : фото.
400 літню липу, яку посадив, як вважається, Петро Могила біля Десятинної
церкви, потрібно рятувати. Дерево є пам'ятником природи і потребує допомоги
фахівців.
Пацера, М. Як врятувати ліс? / Микола Пацера // Вечірній Київ. – 2018. –
29 листоп. (№ 48-51). – С. 11 : фото.
Одна з найбільших зелених зон столиці - Дарницьке лісопаркове господарство
серйозно потерпає від шкідників.
Тваринний світ Києва
Марущак, А. Бобры устроили лесоповал / Александр Марущак //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14 нояб. (№ 205). – С. 14 : фото.
Охорона тварин
Гинжул, И. Коты не стали частью экосистемы Киева : зоозащитники бьют
тревогу: животные гибнут из-за равнодушия граждан / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 13 дек. (№ 224). – С. 9 : фото.
Гинжул, И. Собак и кошек защитит Police : киевские зоозащитники намерены
запустить полицию, которая будет бороться с живодерами / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 25 окт. (№ 193). – С. 9 : фото.
У Києві з'явиться волонтерська зоополіція.
Лиховид, І. Захищають... обіцянками : Київ надає десятки мільйонів на допомогу
безпритульним тваринам. Але як вони витрачаються, викликає подив /
Інна Лиховид // День. – 2018. – 18 жовт. (№ 188). – С. 11 : фото.
Журналісти "Дня" розбиралися, як опікуються безпритульними тваринами в
місті та куди йдуть виділені кошти.
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Пацера, М. Брати по крові : як собаки стають донорами для чотирилапих
хворих / Микола Пацера // Україна молода. – 2018. – 5 груд. (№ 133). – С. 11 :
фото.

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Київська міська рада
Гуцул, Н. Центр, що даруватиме надію / Ніна Гуцул // Вечірній Київ. – 2018. –
8 листоп. (№ 45). – С. 12 : фото.
Депутати Київради ухвалили рішення про створення у Дніпровському районі
столиці Центру комплексної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими
фізичними можливостями.
Зубенко, П. Навіщо річці паспорт? / Петро Зубенко // Вечірній Київ. – 2018. –
18 жовт. (№ 42). – С. 12.
Київрада вирішила взяти на облік водні об'єкти столиці. КМДА спільно з КП
"Плесо" до 1 січня 2020 року має провести інвентаризацію і паспортизацію усіх
водних об'єктів місцевого та загальнодержавного значення в місті.
Лиховид, І. "Спадщино, тримайся!" : Київрада затвердила нову програму охорони
пам'яток, не виконавши попередньої / Інна Лиховид // День. – 2018. –
20 груд. (№ 232). – С. 2 : фото.
У Київській міській раді 18 грудня затвердили програму "Охорона та збереження
культурної спадщини Києва на 2019-2021 роки".
Ольшанський, В. Місто підтримає освітян : серед головних питань, розглянутих
столичними депутатами, грошові виплати вчителям, впорядкування прийому до
дитячих садків, комфорт і безпека на дорогах / Валентин Ольшанський //
Хрещатик. – 2018. – 10 жовт. (№ 110). – С. 1 : фото.
На черговому засіданні Київради депутати погодили зміни до електронного
запису дітей до столичних ДНЗ комунальної власності, затвердили перелік
ділянок доріг, на яких дозволяється щвидкість руху транспортних засобів до 80
км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. Окрім цього вирішили питання щодо
виплати грошової винагороди з нагоди Дня працівника освіти.
Що нового у районах столиці? // Вечірній Київ. – 2018. –
15 листоп. (№ 46). – С. 4 : фото.
Депутати Київради розповідають, що нового зроблено в районах, які вони
представляють.
Київська міська державна адміністрація
Власова, Ю. Николай Поворозник: "За четыре года мы отремонтировали 50
отделений в медучреждениях столицы" : первый заместитель главы
горгосадминистрации Киева подчеркнул, что в этом году власть уделяет особое
внимание материнству и детству : [интервью] / Юлия Власова //
Факты и комментарии. – 2018. – 29 нояб. – 5 дек. (№ 47). – С. 12 : фото.
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Лиховид, І. Талісман розбрату : конкурс на символ Києва обурив людей і
загострив питання брендингу столиці / Інна Лиховид // День. – 2018. –
19 груд. (№ 231). – С. 10 : іл.
Конкурс, що ініціювала Київська міська державна адміністрація на кращий
талісман Києва - скасували.
Мамчур, Н. Добро пожаловаться! : киевляне чаще всего сетуют на ЖКХ,
транспорт и медицину / Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. –
2018. – 13 нояб. (№ 204). – С. 17 : фото.
Мешканці столиці стали частіше звертатися в кол-центр КМДА 1551.
Мамчур, Н. Красивые планы : Диснейленд в Гидропарке, канатная дорога возле
Днепра, уютные острова, подземный музей на Подоле и новый прозрачный
пешеходный мост в центре / Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. –
2018. – 24 окт. (№ 192). – С. 8-9 : фото.
"Сегодня" згадала найяскравіші проекти, про які влада заявляла в останні роки,
але які так і не реалізували в Києві.
Мамчур, Н. Новые скверы и заместители в КГГА : "свежие" люди у руля Киева
и еще одна порция зеленых зон для жителей / Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 15 нояб. (№ 206). – С. 9 : фото.
На сесії Київради депутати розглянуть питання про створення скверів,
перейменування вулиць, узгодять кандидатури двох нових заступників для
Віталія Кличка.
Что обещают Киеву в новом году : новые парки, подземка на Виноградарь и
ремонт
Шулявского
моста
/
подготовила
Наталья
Мамчур
//
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20 дек. (№ 229). – С. 10 : фото.
Що обіцяє влада киянам у новому 2019 році.
Київський міський голова
Власова, Ю. Виталий Кличко: Киев сегодня - чемпион в Украине по ремонту
дорог : "КП" в Украине" встретилась с Виталием Владимировичем, чтобы лично
расспросить об итогах за 2018 год и узнать о планах на 2019-й : [интервью] /
Юлия Власова // КП в Украине : киевский выпуск. – 2018. – 27 дек. – 2018 –
3 янв. 2019 (№ 191-192). – С. 7 : фото.
Власова, Ю. Виталий Кличко: "Столица уже три года успешно развивает
технологии Kyiv Smart City" : [интервью] / Юлия Власова //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 нояб. (№ 198). – С. 7 : фото.
Мер Києва Віталій Кличко розповів в інтерв'ю про системний ремонт об'єктів
інфраструктури, початок опалювального сезону, закупівлі машин швидкої
допомоги, встановлення LED-освітлення.
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Власова, Ю. Виталий Кличко: "Флаг Украины на эмблеме и поясе WBC - это
гордость для страны и для меня лично" / Юлия Власова //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 4 окт. (№ 180). – С. 7 : фото.
Мер Києва Віталій Кличко розповів нам про події конгресу Всесвітньої
боксерської ради, який вперше проходить в Києві, про відкриття оновленого
Сирецького парку і планах провести капітальний ремонт центральної вулиці
міста.
Калюжный, А. Виталий Кличко: "Киев первым в Украине системно внедряет
"умные" технологии" : мэр Киева мечтает сделать украинскую столицу одним из
самых технологически развитых городов Европы : [интервью] /
Аркадий Калюжный // Факты и комментарии. – 2018. – 8 нояб. (№ 44). –
С. 12 : фото.
В інтерв'ю мер Києва розповів "Фактам" про те, як пройшов Kyiv Smart City
Forum 2018, які смарт-проекти в столиці вже реалізовані, а також про
перспективи будівницва нових станцій метро.
Ольшанський, В. "Монстрів" на Андріївському не буде! : влада столиці
підтримує
вимогу
киян
зберегти
історичне
обличчя
міста
/
Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. – 20 листоп. (№ 126). – С. 1 : фото.
Мер Києва Віталій Кличко звернувся із вимогою до забудовника зупинити всі
роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі, 14-16 до повного
узгодження змін проекту із Містобудівною радою та громадськістю.
Соціальний захист
Пацера, М. Комфорт, увага, допомога / Микола Пацера // Вечірній Київ. –
2018. – 15 листоп. (№ 46). – С. 12 : фото.
Єдиний в Україні сучасний центр соціальних служб працює у Святошинському
районі столиці. Він об'єднав місцевий Пенсійний фонд, Управління праці та
соціального захисту населення і Центр зайнятості. Установа надає майже
сотню важливих для громадян послуг за принципом "прозорого офісу".
Соціальна політика
Безпечні умови праці – запобігання виробничому травматизму : поліпшення
умов праці та охорона праці, підвищення професійної безпеки, усунення
шкідливих і небезпечних виробничих факторів є одним із найбільш важливих
соціальних завдань держави // Хрещатик. – 2018. – 21 груд. (№ 139). – С. 88 : іл.
Головний страховий експерт управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у м. Києві Бочарова Олена Борисівна розповідає про
ефективні заходи з безпеки праці на виробництві.
Зубенко, П. "Оцифрована" пенсія : понад тисячу киян отримали електронні
пенсійні посвідчення за останні три місяці. Новий сервіс від Пенсійного фонду
набуває дедалі більшої популярності в столиці / Петро Зубенко // Вечірній Київ. –
2018. – 29 листоп. (№ 48-51). – С. 12 : фото.
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Оплата праці
Інформація щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в
м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 вересня 2018 року //
Хрещатик. – 2018. – 24 жовт. (№ 115). – С. 12 : табл.
Кияни, учасники ООС
Крючков, О. Усім смертям на зло : кожен наступний новий рік Олександр Калін
з Києва зустрічатиме як такий, що повернув його життя до життя /
Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. – 2018. – 29 груд. (№ 246). – С. 4 : фото.
В статті йдеться про киянина, учасника Операції об'єднаних сил, який пройшов
полон.
Учасники ООС. Реабілітація
Ковальський, В. Танго, народжене в АТО... : завдячуючи танцям, колишній воїн
повертає бойових побратимів до мирного життя / Валентин Ковальський //
Вечірній Київ. – 2018. – 4 жовт. (№ 40). – С. 12 : фото.
Киянин Олексій Гаврись після повернення з АТО організував школу
аргентинського танго. Для колишніх учасників АТО проводить уроки
безкоштовно. За його словами, це для них найкраща реабілітація.
Волонтерська допомога
Кесарчук, Л. Бойові швачки : третій рік поспіль волонтерське об'єднання жінок
шиє для військових білизну, маскувальні костюми і плете сітки / Леся Кесарчук //
День. – 2018. – 14-15 груд. (№228-229). – С. 19 : фото.
Чотири роки тому волонтерка Олександра Перова об'єднала навколо себе
небайдужих дівчат у Києві і заснувала об'єднання "Бойові швачки", щоб шити
бійцям спідню білизну.
Благодійність. Історичні аспекти
Шекет, Ю. Мистецтво віддавати: славетні українські меценатки /
Юлія Шекет // Жінка. – 2018. – № 12. – С. 14-15 : фото.
Стаття присвячена відомим українським благодійницям та меценаткам.
Згадується Варвара Ханенко.
Охорона громадського порядку. Історичні аспекти
Маслаков, А. Недовольство полицией едва не закончилось народным бунтом /
Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 17 окт. (№ 151). –
С. 10 : фото.
Незважаючи на велику кількість поліцейських, 100 років тому на вулицях Києва
було досить небезпечно.
Охорона громадського порядку
Мамчур, Н. Меньше грабежей, но больше взяток : вскрывают квартиры, а
"благодарности" стали брать вдвое чаще / Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18 окт. (№ 188). – С. 8 : фото.
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Вандалізм
Марущак, А. На Байковом грабят могилы знаменитых : воруют металл – мэрия
обещает проверять пункты приема вторсырья / Александр Марущак //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 8 нояб. (№ 202). – С. 8 : фото.
На Байковому кладовищі відбулася нова хвиля вандалізму і крадіжок. Відразу з
кількох пам'ятників на честь відомих українців зникли бронзові деталі.
Суди. Історичні аспекти
Чепурко, В. "Дед Лукьян" и его легенды : Лукьяновской тюрьме в центре Киева
155 лет. Ей уже подписали приговор, но она еще держится / Валерия Чепурко //
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 22-29 нояб. (№ 172). – С. 4 : фото.
В статті подається історія слідчого ізолятора № 13, який в народі називють
"Лук'янівка" або "Дід Лук'ян".
Суди
Лиховид, І. Боротьба за лося : мисливці через суд вимагають викреслити тварину
з Червоної книги / Інна Лиховид // День. – 2018. – 28 листоп. (№ 216). – С. 12 :
фото.
Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов стосовно
виключення лося європейського із Червоної книги України.
Міщенко, Т. Андріївський сум : суд розблокував будівництво на території
заповідника "Стародавній Київ" / Тетяна Міщенко // Україна молода. – 2018. –
16-17 листоп. (№ 125). – С. 3.
Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, яке
блокувало зведення багатоповерхового готелю в історичному центрі міста.

ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
МІСТА
Бюджет столиці
Петренко, О. Бюджет столиці: підсумки та прогнози / Олег Петренко //
Вечірній Київ. – 2018. – 29 листоп. (№ 48-51). – С. 6 : фото.
За дев'ять місяців цього року до міської скарбниці надійшло 45,4 мільярди гривень,
що засвідчує: бюджетні плани перевиконуються.
Інноваційна діяльність
Пацера, М. Домашній консультант – smart-MAG / Микола Пацера //
Вечірній Київ. – 2018. – 25 жовт. (№ 43). – С. 12 : фото.
Київські винахідники Олексій Жоголєв і Володимир Павлов створили "розумні"
лічильники, що "підказують" споживачам, як зменшити витрати електроенергії
до 30 відсотків.
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Трапезнікова, Д. Комфорт із розумом : яких "мікроелементів" потребує Київ для
успішного перетворення на smart city / Дар'я Трапезнікова // День. –
2018. – 2-3 листоп. (№ 198-199). – С. 14 : фото.
Kyiv Smart City Forum відбується уже втретє. Більше тисячі учасників зібралося
у конгресно-виставковому центрі "Парковий", щоб послухати тих, хто
безпосередньо впроваджує розумні технології в містах України та світу.
Банки. Історичні аспекти
20
октября
1868
/
подготовила
Елена
Гребенникова
//
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 18 окт. (№ 188). – С. 28 : фото.
У Києві 150 років тому створили перший приватний комерційний банк.
Окремі галузі промисловості
Крючков, О. Іменинники тижня : у жовтні 2018 року працівники Київського
електровагоноремонтного заводу відправили на маршрути дві капітально
відремонтовані електрички / Олександр Крючков // Урядовий кур'єр. – 2018. –
9 листоп. (№ 211). – С. 5 : фото.
На стенді відзнаки ПрАТ "КЕВРЗ" з’явилися три нові кольорові фото робітників,
якими пишається колектив: "Прапор піднято на честь найкращих працівників
заводу, які відзначилися за тиждень з 22 по 28 жовтня".
Макаренко, В. Привет, оружие! : новинки киевской выставки украинского
вооружения / Виктория Макаренко // КП в Украине: киевский выпуск. –
2018. – 11-18 октяб. (№ 149). – С. 5 : фото.
Стаття розповідає про новинки військової техніки та зброї, які були
представлені на виставці "Зброя та безпека-2018" у Києві.
ДП "Антонов"
Ковальова, В. "Ан-225 немає рівних за вагомими характеристиками" :
[интерв'ю] / Вікторія Ковальова // Урядовий кур'єр. – 2018. – 21 груд. (№ 242). –
С. 4 : фото.
Володимир Шмильов розповів про те, чим запам'яталася робота над
літаком-гігантом.
Шуневич, В. "К названию "Мрія" мы не сразу привыкли" : директор
авиакомпании "Авиалинии Антонова" Михаил Харченко рассказал "Фактам"
некоторые подробности рождения и жизни самого большого в мире самолета
Ан-225, первый полет которого состоялся ровно 30 лет назад, 21 декабря 1988
года : [интервью] / Владимир Шуневич // Факты и комментарии. – 2018. –
20-26 дек. (№ 50). – С. 18 : фото.
Будівництво житла
Ковальський, В. Паркінг замість парків? : на Осокорках, де раніше гніздилися
птахи, планують бетонні "джунглі" / Валентин Ковальський // Вечірній Київ. –
2018. – 22 листоп. (№ 47). – С. 6 : фото.
На південному боці Осокорків нещодавно відновили будівництво скандального
житлового комплексу "Патріотика на озерах".
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Крючков, О. Майбутнє будується сьогодні : майже 20% житла в столиці щорічно
вводить в експлуатацію компанія "Інтеграл-Буд" / Олександр Крючков //
Урядовий кур'єр. – 2018. – 21 груд. (№ 242). – С. 5 : фото.
Незаконна забудова
Ковальський, В. Як врятувати "легені" Оболоні : понад 113 заповідних гектарів
залишаються під прицілом забудовника / Валентин Ковальський //
Вечірній Київ. – 2018. – 8 листоп. (№ 45). – С. 5 : фото.
Земельну ділянку, розташовану на столичній вулиці Озерна, намагаються
продати під незаконну забудову.
Лиховид, І. "Спадок" Войцеховського : минуло два роки після арешту
скандального забудовника. Місто досі не знає, що робити з півсотнею
незавершених висоток / Інна Лиховид // День. – 2018. – 28 листоп. (№ 216). –
С. 11 : фото.
Лиховид, І. "Хворі" панорами : забудовники продовжують псувати історичне
обличчя Києва. На черзі – вулиця Гончара / Інна Лиховид // День. – 2018. –
20 листоп. (№ 210). – С. 12 : фото.
Будівництво нових висотних будинків спотворює панорамний вид Києва.
Повітряний транспорт
Самойлов, Ю."Жуляни": розширення задля комфорту / Юрій Самойлов //
Український туризм. – 2018. – № 6. – С. 32-33 : фото.
Термінал аеропорту "Жуляни", який був відкритий ще в 2011 році, став першим в
Україні, побудованим за схемою державно-приватного партнерства, й першим
сучасним інфраструктурним об'єктом в авіаційній галузі, наразі здатний
обслуговувати 700 пасажирів на годину.
Міський транспорт. Історичні аспекти
Иногда вагон начинало мотать из стороны в сторону так, что пассажиры в
страхе хватали друг друга за руки : ровно 40 лет назад в Киеве была введена в
эксплуатацию первая в СССР линия скоростного трамвая / подготовила
Светлана Вишневская // Факты и комментарии. – 2018. – 27 дек. (№ 51). –
С. 31 : фото.
Ремонт доріг
Гинжул, И. Начали ремонт на "уставших" дорогах : на Северном – тротуары, на
Южном – швы, а Шулявку опять перенесли / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 13 нояб. (№ 204). – С. 8 : фото.
На кількох столичних мостах ведуться ремонтні роботи. "Сегодня" дізналася,
як довго водіям мучитися в заторах.
Туристична індустрія
На вікенд – до Києва! : [про розвиток туристичної сфери, основні напрями
туристичного Києва, досягнення, плани і перспективи, розповідає начальник
Управління з питань туризму та промоцій Антон Тараненко] / бесідувала
Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 4 жовт. (№ 40). – С. 11 : фото.
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Торгівля. Історичні аспекти
Маслаков, А. "Черная пятница" в старину: скидки называли уступками,
а у магазинов устраивали дневные гуляния / Артем Маслаков //
КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 20 нояб. (№ 170). – С. 10 : фото, ил.
Перед днем грандіозних розпродажів "КП" згадує, як і чим торгували в столиці
України півтора століття тому.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Історичні аспекти
Кальницкий, М. По нормам 80-летней давности температура воздуха в
больницах и жилых помещениях не могла опускаться ниже 15 градусов :
центральное отопление в Киеве впервые появилось в 1937 году / Михаил
Кальницкий // Факты и комментарии. – 2018. – 29 нояб. – 5 декаб. (№ 47). –
С. 29 : фото.
Маслаков, А. Отопление 100 лет назад: мода на электрообогреватели и
"облысевший" главный парк Киева / Артем Маслаков // КП в Украине. – 2018. –
30 октяб. (№ 158). – С. 10 : фото.
На тепло в квартирах йшло до 10% зарплати, а температура рідко підіймалась
вище +16 градусів.
Тепломережі. Технічний стан
Лиховид, І. Прорив безвідповідальності : столичні тепломережі не витримують
олігархічного підходу до "розбудови" міста / Інна Лиховид // День. – 2018. –
16-17 листоп. (№ 208-209). – С. 11 : фото.
В статті підіймається проблема стану тепломереж столиці.
Панаева, М. Петр Пантелеев: "Мы ремонтируем и меняем изношенные тепловые
сети Киева, которым уже по 50-60 лет" : [интервью] / Мария Панаева //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22 нояб. (№ 210). – С. 7 : фото.
Благоустрій
Лиховид, І. Нещадний догляд : що знов не так із озелененням Києва /
Інна Лиховид // День. – 2018. – 7 листоп. (№ 201). – С. 10 : фото.
Київзеленбуд щороку проводить санітарну та формувальну обрізку дерев. Чи
доцільна ця процедура.
Побутове обслуговування
Шагинян, Т. Секреты элитной кухни : как мы работали поварами в одном из
самых
дорогих
ресторанов
Киева
/
Татьяна
Шагинян
//
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 30 окт. (№ 196). – С. 8-9 : фото.
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Ринки. Історичні аспекти
Гинжул, И. Сало "на экспорт" и мегаторт на юбилей : в выходные отметили день
рождения старейшего рынка – Владимирского / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 3 дек. (№ 216). – С. 17 : фото.
В статті розповідається про історію створення та функціонування
Володимирського ринку.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Організація охорони здоров’я
Пацера, М. "Дача", яка... зцілює : у Києві розташований єдиний в Україні
будинок, у якому хворі на рак діти та їхні рідні живуть безплатно під час
лікування / Микола Пацера // Україна молода. – 2018. – 4 груд. (№ 132). –
С. 9 : фото.
Ця незвичайна «Дача» розміщена на столичному житловому масиві Совки. Його
утримує благодійний фонд «Запорука» та італійські доброчинники.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Загальні питання
Власенко, В. У Києві зібралися найвидатніші боксери сучасності : на
чемпіонському поясі Всесвітньої боксерської ради з'явився український прапор /
Вікторія Власенко // Урядовий кур'єр. – 2018. – 4 жовт. (№ 186). – С. 2 : фото.
Пирлик, О. Працьовиті та спортивні отримали нагороди : у Києві відзначили
найкращих спортсменів Спартакіади "Праця і спорт ведуть до висот" /
Олександр Пирлик // Хрещатик. – 2018. – 20 листоп. (№ 126). – С. 4 : фото.
В Колонній залі КМДА урочисто привітали переможців VII Спартакіади серед
команд Об'єднання первинних профспілкових організацій Київради та КМДА.
Близько 500 осіб із 32 організацій взяли участь у змаганнях з 6-ти видів спорту настільного тенісу, волейболу, футболу, кульової стрільби, шашок, шахів.
Київський міжнародний марафон
Гинжул, И. Пробки, рекорды и медали с каштаном : среди участников – ветераны
войны, пожарные, полицейские и даже трехмесячный малыш / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 8 окт. (№ 182). – С. 17 : фото.
Проведення Київського міжнародного марафону Wizz Air Kyiv City Marathon.
Пирлик, О. Свято, але не для всіх : чи варто проводити марафони в центрі
міста / Олександр Пирлик // Вечірній Київ. – 2018. – 18 жовт. (№ 42). – С. 10 :
фото.
В статті підіймається проблема доцільності проведення марафонів у центрі
столиці.
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Спортивні споруди
Пирлик, О. Кому потрібен "Арсенал"? : одна з найстаріших спортивних арен
столиці перебуває у занедбаному стані / Олександр Пирлик // Вечірній Київ. –
2018. – 4 жовт. (№ 40). – С. 13 : фото.
Донедавна тут можна було проводити навіть міжнародні змагання. Нині
стадіон нагадує руїну. Трибуни поросли деревами і диким виноградом, а в
спортивних роздягальнях мешкають безхатченки.
Персоналії спортсменів
Пирлик, О. Дарина Білодід: "Наступна мета – "золото" Олімпіади" /
Олександр Пирлик // Вечірній Київ. – 2018. – 1 листоп. (№ 44). – С. 13 : фото.
Наша дзюдоїстка встановила історичне досягнення, ставши наймолодшою
чемпіонкою світу.
Історичні аспекти
Гордон, Д. Олег Базилевич: "В официальную версию гибели "Пахтакора" не
верю – мне кажется, самолет с футболистами на борту разбился из-за
безалаберности ПВО, стал их очередной жертвой. Видимо, из-за ошибки
диспетчера борт залетел в воздушное пространство над оборонным обьектом –
туда, где ему нельзя было появляться " : 16 октября 2018 года легендарный игрок,
тренер и теоретик футбола ушел из жизни : [интервью] / Дмитрий Гордон //
Бульвар Гордона. – 2018. – дек. (№ 49). – С. 12-15 : фото.
Тижневик публікує інтерв'ю, яке Дмитро Гордон взяв у Олега Петровича в 2008
році.
Гордон, Д. Олег Базилевич: "Мы с Лобановским многое сделали, достигли
высокого уровня, но чтобы не страдало дело, один из нас должен остаться, а
другой уйти. Ничего не попишешь – так получилось..." : 40 дней назад, 16 октября,
легендарный игрок, тренер и теоретик футбола ушел из жизни : [интервью] /
Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. – 2018. – нояб. (№ 48). – С. 12-15 : фото.
Тижневик публікує інтерв'ю, яке Дмитро Гордон взяв у Олега Петровича в 2008
році.
Втрата
Прощай король воздуха : на 81-м году жизни скончался соратник
Валерия Лобановского, знаменитый тренер Олег Базилевич / подготовила
Оксана Баюлова // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
18-25 окт. (№ 152). – С. 29 : фото.
Сай, Ю. Олег Базилевич: "Барельеф на могиле матери я вылепил своими
руками" : в возрасте 80 лет умер легендарный футболист и тренер киевского
"Динамо" / Юрий Сай // Факты и комментарии. – 2018. – 18-24 окт. (№ 41). –
С. 31 : фото.
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА
Політичні і громадські рухи та акції
Войтович, М. "Людство має пам'ятати, якою ціною завойовано мир..." /
Марина Войтович, Вероніка Тригуб // Вечірній Київ. – 2018. –
15 листоп. (№ 46). – С. 15 : фото.
Кореспонденти газети "Міст-М" вирішили дізнатися, що знають кияни та гості
столиці про День визволення Києва від фашистських загарбників і провели
акцію – невеличке опитування на вулицях поблизу парку Слави.
Гуцул, Н. Своя дорога – свій ремонт! : перший досвід фандрейзингу в столиці
виявився вдалим / Ніна Гуцул // Вечірній Київ. – 2018. – 1 листоп. (№ 44). –
С. 12 : фото.
Мешканці столичних вулиць Чабанівська та Теремківська в ході громадської
краудфандингової кампанії зібрали близько 97 тисяч гривень та здійснили
ямковий ремонт на своїх вулицях.
Катаєва, М. Чи стане сквером "сіра зона"? / Марія Катаєва // Вечірній Київ. –
2018. – 8 листоп. (№ 45). – С. 14 : фото.
На ділянці по Рейтарській, 10-12 вже давно існує закинуте місце, огороджене
бетонним парканом. Митці ініціюють створення тут громадського простору із
офіційним статусом скверу, аби врятувати і архітектурну пам'ятку поруч.
Лиховид, І. Варто вітати навіть парки! : кілька добрих ініціатив до зимових свят,
які може підтримати кожен / Інна Лиховид // День. – 2018. – 13 груд. (№ 227). –
С. 11 : фото.
Стаття розповідає про благодійні ініціативи волонтерів та громадських
організацій міста Києва до Новорічно-Різдвяних свят.
Лиховид, І. Десять років боротьби / Інна Лиховид // День. – 2018. –
23 жовт. (№ 191). – С. 8 : фото.
Активісти виграли вирішальний суд щодо скандальної висотки біля Софії
Київської. Що змусить забудовника дослухатися до цього вердикту?
Лиховид, І. Ліки від "київського синдрому" : про спробу діалогу між активістами,
які захищають столицю від хаотичної забудови, і чиновниками / Інна Лиховид //
День. – 2018. – 17 жовт. (№ 187). – С. 10-11 : фото.
В статті розповідається про боротьбу київських активістів із протиправною
забудовою міста.
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА
Історичні аспекти
Маслаков, А. Украина осталась без томоса из-за церковной бюрократии и
войны : вопрос об автокефалии Украинской православной церкви стоял тогда не
менее остро, чем сегодня / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. –
2018. – 11 – 18 окт. (№ 149). – С. 10 : фото.
Сто років тому Українська православна церква теж намагалась отримати
незалежність та всякий раз Собор не встигав зі своїм рішенням, так як в країні
дуже часто змінювалася влада.
Осипчук, И. "Когда в 1920-е годы чекисты разгоняли автокефальную церковь,
мой прадед пробрался в Софийский собор и вынес списки прихожан. Этим спас
многих людей" : сто лет назад православные Украины начали борьбу за
независимость своей церкви от российской : [интервью] / Игорь Осипчук //
Факты и комментарии. – 2018. – 25-31 окт. (№ 42). – С. 29 : фото., ил.
Співробітник Інституту історії України НАНУ Кирило Галушко розповів про
свого прадіда, діяча Української автокефальної православної церкви Михайла
Козаченка.
Чепурко, В. Навсегда или во временное пользование : историки спорят над
документом, ставшим причиной раздора между РПЦ и Вселенским
патриархатом / Валерия Чепурко // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
18-25 окт. (№ 152). – С. 4 : фото.
В статті подається тлумачення синодального листа 1686 року, який
ознаменував перехід Київської метрополії в Московський патріархат.
Християнство
Гук, О. "Пусть политики объединятся в одну партию" : наместник
Киево-Печерской лавры – о власти Константинополя над Украиной, о том, как
проверить снятие анафемы с Филарета, договорах аренды территории лавр и
имуществе монастырей, о настроении братии и своем общении с СБУ :
[интервью] Ольга Гук // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
14 нояб. (№ 205). – С. 6-7 : фото.
Медуниця, Ю. У своїй хаті - своя правда й церква! / Юрій Медуниця //
Урядовий кур'єр. – 2018. – 18 груд. (№ 239). – С. 2 : фото.
У суботу, 15 грудня, в київському соборі Святої Софії пройшов Об'єднавчий
собор.
Тесленко, Л. Світанок Церкви : найбільша поразка Путіна: Помісну церкву в
Україні створено / Ліна Тесленко // Україна молода. – 2018. – 18 груд. (№ 138). –
С. 4 : фото.
У суботу, 15 грудня, в київському соборі Святої Софії пройшов Об'єднавчий
собор.
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Требор, И. Собор в Софии Киевской: как "сшивали" церковь : в Украине
преодолели раскол церквей, выбрав предстоятеля ПЦУ / Илья Требор,
Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 17 дек. (№ 226). – С. 2 : фото.
Персоналії
Гребенникова, Е. Свт. Максим, митрополит Киевский / Елена Гребенникова //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14-16 дек. (№ 225). – С. 21 : фото.
Олійник, В. Любив читати й був серйозним не по літах : у рідному селі
митрополита Київського та всієї України Епіфанія розповіли Укрінформу про
його дитинство і юність / Віталій Олійник // Урядовий кур'єр. – 2018. –
20 груд. (№ 241). - С. 4 : фото.
Культові споруди
Клочко, Д. Андріївська церква як подарунок / Діана Клочко // Україна молода. –
2018. – 19-20 жовт. (№ 113). – С. 3.
Передача Андріївської церкви представникам Константинопольського
патріархату.
Кулиш, Я. Что ждет Андреевскую церковь после перехода под протекторат
Вселенского патриарха : "КП" в Украине" выяснила подробности /
Ярослав Кулиш // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 14 нояб. (№ 167). –
С. 5 : фото.
Історичні аспекти
Заїка, В. Софія Київська: будувати собор почав Володимир Великий, а завершив
Ярослав Мудрий : перший іконостас виготовив і встановив митрополит Петро
Могила / Володимир Заїка // Урядовий кур'єр. – 2018. – 8 груд. (№ 232). – С. 6 :
фото.
У стінах собору відкрили виставковий проект "Софія Київська: 1000-ліття
могутності духу".
Самолевська, О. Один у полі воїн – один у небі Бог / Ольга Самолевська //
Дзеркало тижня. – 2018. – 21-27 груд. (№ 49). – С. 15 : фото.
Історія Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Правові аспекти
Лиховид, І. "Лавру спотворили до невпізнання" : на території пам'ятки ЮНЕСКО
експерти виявили нове протиправне будівництво / Інна Лиховид // День. – 2018. –
15 листоп. (№ 207). – С. 10 : фото.
На території Східного господарського подвір'я будується без дозвільних
документів гуртожиток 24 на 12 метрів.
Реставраційні роботи
Осипчук, И. "Реставраторы раскрыли на стенах Софийского собора уникальную
живопись, которая была спрятана под несколькими слоями серой краски" : в
старейшем христианском храме Украины завершилась масштабная реставрация :
[интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2018. –
20-26 дек. (№ 50). – С. 17 : фото.
Завідувач сектору Національного заповідника "Софія Київська" Тамара Рясна
розповіла, як проходили реставраційні роботи.
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НАУКА І ОСВІТА КИЄВА
Загальні питання

Семиноженко, В. До 100-річчя Національної академії наук України : "Наука
повинна стати не лише повноцінним економічним, але й значущим
політичним явищем" / Володимир Семиноженко // День. – 2018. –
23-24 листоп. (№ 213-214). – С. 14-15 : фото.
Стаття підіймає проблему реформування Національної академії наук України.
Наукові установи. Історичні аспекти
Віленський, Ю. Життєрятувальний прорив : при інституті Амосова була
створена
найпотужніша
в
усьому
тодішньому
СРСР
служба
переливання крові / Юрій Віленський // День. – 2018. – 5 груд. (№ 221). – С. 8-9 :
фото.
Ясь, О. Українська академія. Рік 1918 / Олексій Ясь // Дзеркало тижня. – 2018. –
10-16 листоп. (№ 42-43). – С. 1, 10 : фото.
У статті висвітлюється діяльність Української Академії Наук від початку
заснування.
Діяльність наукових установ
Гинжул, И. На место облепихи – тактильный сад : на территории ботсада
им. Гришко обустроят экспозицию для людей с ограниченными возможностями /
Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 27 нояб. (№ 212). – С. 8 :
фото.
У столиці вибухнув скандал навколо обліпихової алеї на території національного
ботсаду імені Гришка. "Сегодня" побувала на місці і з'ясувала, що насправді
сталося з алеєю.
Десятерик, Д. "Ми не знали, на що йдемо" : Київський Центр візуальної культури
отримав престижну нагороду в Словенії / Дмитро Десятерик // День. – 2018. –
14-15 груд. (№ 228-229). – С. 14-15 : фото.
Центр візуальної культури (Київ) отримав грантову нагороду Премії імені
Іґора Забеля в галузі культури і теорії 2018 (Igor Zabel Award for Culture and
Theory 2018).
Прокопенко, М. Про нову філософію космічних досліджень : своїм баченням
ділиться член-кореспондент НАН України Олег Федоров : [інтерв'ю] /
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 12-13 жовт. (№ 185-186). – С. 14-15 : фото.
Директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України
розповідає про стан і перспективи розвитку космічних досліджень в Україні.
Персоналії
Дружбинський, В. Ним рухають мудрість і любов : академіку
Ісааку Михайловичу Трахтенбергу – 95 / Валерій Дружбинський //
Дзеркало тижня. – 2018. – 10-16 листоп. (№ 42-43). – С. 11 : фото.
Стаття розповідає про професора, києвознавця, академіка двох українських і
кількох зарубіжних академій, лауреата трьох Державних премій за видатні
досягнення в токсикології.
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Медуниця, Ю. Природу не можна перевернути догори дригом /
Юрій Медуниця // Урядовий кур'єр. – 2018. – 8 листоп. (№ 210). – С. 12 : фото.
Про гідробіолога Олександра Топачевського.
Прокопенко, М. Здоровий пульс : унікальні операції та передача досвіду: як
кардіохірург Костянтин Руденко бореться проти раптових смертей /
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 28-29 груд. (№ 235-236). – С. 8 : фото.
Стаття розповідає про діяльність доктора медичних наук, заступника
директора
Національного
інституту
серцево-судинної
хірургії
імені Миколи Амосова з лікувально-координаційної роботи – Костянтина
Руденка.
Борису Патону – 100 років
Иваненко, А. Борис Патон: "Время уходит, а сделать хочется больше!" : первому
в истории независимой страны Герою Украины, президенту Академии наук,
легендарному ученому Борису Патону 27 ноября исполнилось 100 лет /
Анна Иваненко // Факты и комментарии. – 2018. – 29 нояб. – 5 дек. (№ 47). –
С. 4 : фото.
Серов, И. "Мы способны построить постоянную станцию на Луне" : выдающийся
украинский ученый, глава Академии наук Украины эксклюзивно рассказал
"Сегодня" о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших
ученых он восхищается, и готова ли Украина к внедрению гиперлупа :
[интервью] / Игорь Серов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
27 нояб. (№ 212). – С. 22-23 : фото.
Виповнюється 100 років відомому вченому та найстаршому з вітчизняних
академіків - Борису Патону.
Сигалов, А. "Вічний двигун" української науки : до 100-річчя Бориса Євгеновича
Патона / Анатолій Сигалов // Україна молода. – 2018. – 17 жовт. (№ 112). –
С. 8-9 : фото.
Таран, С. Борису Патону – 100 лет! : самые интересные факты из жизни
именитого юбиляра / Серафима Таран // КП в Украине: киевский выпуск. –
2018. – 27 нояб. (№ 174). – С. 1, 7 : фото.
ОСВІТА КИЄВА
Організація освіти і виховання
Катаєва, М. Контроль в режимі онлайн : усі навчальні заклади Києва обладнані
"тривожною кнопкою" та відеокамерами / Марія Катаєва // Хрещатик. – 2018. –
23 жовт. (№ 114). – С. 1 : фото.
В дитячих садках та школах столиці, а це близько 1000 об'єктів, встановлено
2006 камер відеоспостереження та 1211 відеореєстраторів, які дають
можливість відслідковувати в режимі реального часу, що відбувається. Крім
того, всі заклади освіти мають чергового та "тривожну кнопку", на виклик якої
оперативно реагує спеціальна група.
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Гімназії. Ліцеї
Гуцул, Н. Ліцей "Інтелект": безпека – понад усе! / Ніна Гуцул // Вечірній Київ. –
2018. – 25 жовт. (№ 43). – С. 12 : фото.
Батьки-волонтери ліцею "Інтелект" перебрали ініціативу безпечного руху
автомобілів міжквартального проїзду до своїх рук.
Самченко, В. Привілей творити, учитися й учити : столична Предславинська
гімназія № 56 креативить, розвиває співпрацю і видає книжки, щоб допомогти
дітям пізнати розмаїтий світ / Валентина Самченко // Україна молода. – 2018. –
18 груд. (№ 138). – С. 12-13 : фото.
Міжнародна співпраця
Шафранова, Г. Успіхи примножує партнерство / Ганна Шафранова,
Маріна Ель Гуль // Хрещатик. – 2018. – 16 листоп. (№ 125). – С. 4 : фото.
Стаття розповідає про співпрацю учнів Київського ліцею № 144 ім. Г. Ващенка
із польськими однолітками.
Будинки дитячої творчості
Кордюкова, Д. Тут навчають юних космонавтів і льотчиків /
Дар'я Кордюкова, Анастасія Авдєєнко // Хрещатик. – 2018. – 14 груд. (№ 136). –
С. 4 : фото.
Кореспонденти газети завітали у гурток "Юні льотчики-штурмани", що працює
при Київському Палаці дітей та юнацтва в Оболонському районі столиці.
Микитчик, А. Різдв'яні подорожі / Аліна Микитчик, Наталія Плохотнюк //
Хрещатик. – 2018. – 18 груд. (№ 137). – С. 16 : фото.
Уже багато років у Київському Палаці дітей та юнацтва діє проект "Я на цій
землі народився". Вихованці подорожують Україною та знайомляться з
найкращими пам'ятками духовної і культурної спадщини. Цього року,
напередодні новорічних свят, знайомилися з Київщиною та Чернігівщиною.
Наумчук, Я. У Палацу є своя газета і випускають її майбутні журналісти /
Ярослава Наумчук, Вікторія Кириленко // Вечірній Київ. – 2018. –
15 листоп. (№ 46). – С. 14 : фото.
У столичному Палаці дітей та юнацтва уже понад 28 років поспіль працює
гурток "Кореспондент газети" Інформаційно-творчого агенства "ЮН-ПРЕС".
Вищі учбові заклади
Антоненко, А. Лірика та обрядові пісні : ансамбль фольклорної та духовної
музики "Многая лєта" відзначає 10-річчя і запрошує 26 жовтня на концерт /
Аліса Антоненко // День. – 2018. – 24 жовт. (№ 192). – С. 7 : фото, іл.
Київський гурт "Многая лєта" засновано на кафедрі народнопісенного
виконавства та фольклору КНУКіМ 2008 року.
Полтавська, Ю. Де навчають майстрів : у Києві з розмахом святкують 80-річчя
від дня заснування Київської державної академії декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / Юлія Полтавська // День. – 2018. –
14 листоп. (№ 206). – С. 6 : фото.
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Київський національний університет
культури і мистецтв
Гончарук, О. "Ректор" – книга, которая должна стать учебником /
Оксана Гончарук // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 26 окт. (№ 157). –
С. 9 : фото.
Михайло Поплавський представив свою авторську книгу в одному з найстаріших
університетів світу - в британському Кембриджі.
Медведев, В. Михаил Поплавский презентовал свою книгу в Кембриджском
университете / Виктор Медведев // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
28 окт. (№ 194). – С. 4 : фото.
Михайло Поплавський у всесвітньо відомому Кембріджському університеті
(Великобританія) представив нову свою книгу "Ректор", яку присвятив 25-річчю
своєї діяльності керівника головного в країні вузу культури і мистецтв.
Тесленко, Л. "Ця книга – про успіх і сміливість мріяти" : Михайло Поплавський
поділився з професурою Кембриджського університету професійним досвідом /
Ліна Тесленко // Україна молода. – 2018. – 26-27 жовт. (№ 116). – С. 13 : фото.

КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ
ЖИТТЯ МІСТА КИЄВА
Загальні питання
Гинжул, И. Домики из цитрусов и 1001 ангел в Лавре : зажгли главную елку
страны и стартовала зимняя "Країна мрій" / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20 дек. (№ 229). – С. 8 : фото.
Гинжул, И. На Рейтарской: танцы и стрижка : в центре города провели
необычный фест для всех соседей / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. –
2018. – 22 окт. (№ 190). – С. 17 : фото.
У столиці на вулиці Рейтарській пройшов благодійний фестиваль "Район №1 Blok
Party".
Іллєнко, Л. "Арсенал" революцій / Леся Іллєнко // Дзеркало тижня. – 2018. –
24 листоп. (№ 45). – С. 16.
Понад 30 сучасних митців та мистецьких груп з 15 країн мовою інсталяції,
живопису, мультимедій, відео та фото говоритимуть про події революцій.
Марущак, А. Как мы согревали основателей Киева : в свой день рождения
"Сегодня" начала новую традицию в столице / Александр Марущак //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 17 дек. (№ 226). – С. 8 : фото.
Журналісти "Сегодня" до Різдва подарували пам’ятнику засновникам Києва
теплі костюмчики.
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Небельська, А. Будь собою і радій! : для чого вивчати жестову мову і
спілкуватися з особливими людьми / Аліна Небельська // Україна молода. –
2018. – 24 жовт. (№ 115). – С. 11 : фото.
Перформативний простір "Більше, ніж гра" діяв у Києві під час IV Освітнього
фестивалю "Арсенал ідей".
Фещенко, Є. Бандуристи – в патріаршому соборі : музиканти з американського
Детройта вперше виступили разом із київськими колегами / Євдокія Фещенко //
Україна молода. – 2018. –23 жовт. (№ 114). – С. 12 : фото.
У Володимирському кафедральному патріаршому соборі, проходила Служба
Божа за участі Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка з Північної
Америки.
Шевченко, В. "Вивільнити енергію форми з каменю" : у Києві триває
міжнародний скульптурний симпозіум, присвячений пам'яті законодавця світової
авангардної скульптури Олександра Архипенка / Владислава Шевченко // День. –
2018. – 10 жовт. (№ 183). – С. 7 : фото.
Втрата
Коцарев, О. Згадуючи Богдана Жолдака... : минає дев'ять днів від дня смерті
нашого сучасника і вже безсумнівного класика української культури /
Олег Коцарев // День. – 2018. – 8 листоп. (№ 202). – С. 6 : фото.
Україна запам'ятала Богдана Жолдака як письменника і драматурга,
сценариста, теле- і радіо ведучого, а його внесок в українську літературу ще
аналізувати і осмислювати.
Засоби масової інформації
Історичні аспекти
Довгайчук, Ю. 100 років Укрінформу : "1918 рік. Київ. За наказом гетьмана
Павла Скоропадського було створено Українське телеграфне агенство..." /
Юлія Довгайчук // День. – 2018. – 22 листоп. (№ 212). – С. 9 : фото.
Панченко, А. Новый год в конверте : художники рисовали ракеты, атомы и
Крещатик, а первые "листівки" стоят уже по 500 грн / Алекс Панченко // Сегодня:
киевский выпуск. – 2018. – 14-16 дек. (№ 225). – С. 12-13 : фото., ил.
Газета "Сегодня" згадує, як українці вітали один одного з Новим роком. Стаття
подає історію новорічних листівок.
Преса
Кондратюк, В. Про український Київ – російською / Валентин Кондратюк //
Пам'ятки України : історія та культура. – 2018. – № 5/6. – С. 86.
2018 року стартувало нове періодичне видання – авторський альманах
Віктора Киркевича "Достопримечательности Украины: история и культура".
Перші числа присвячені старожитній історії столиці України-Русі. Виклад у
стилі захоплюючого путівника.
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Фотовиставка газети "День"
Лиховид, І. "Ці знімки показали дітям усі грані життя" : ХХ Міжнародну
фотовиставку "Дня" відвідали найчесніші критики - школярі / Інна Лиховид //
День. – 2018. – 2-3 листоп. (№ 198-199). – С. 25, 29 : фото.
Київські школярі разом з учителями загальноосвітньої школи № 275 під час
осінніх канікул відвідали ХХ Міжнародну фотовиставку газети.
Прокопенко, М. Про силу "першої шпальти" : знакові знімки в об'єктиві
"рекордного" учасника і переможця конкурсу "Дня" Бориса Корпусенка /
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 19-20 жовт. (№ 189-190). – С. 28-29 : фото.
В статті розповідається про лауреата міжнародного фотоконкурсу "Дня",
фотокореспондента гезети Бориса Корпусенка.
"Стоп-кадр" епохи : від першої до 20-ї фотовиставки. Перечитуючи книгу
відгуків... / Капсамун І. [та ін.] // День. – 2018. – 25-26 жовт. (№ 193-194). –
С. 8-9 : фото.
В Українському домі відбудеться ХХ ювілейна фотовиставка "Дня".
Книговидання
Белоусова, А. Лавра. Четыре сезона : уникальный фотоальбом о КиевоПечерской лавре поступил в продажу. Приурочен к 30-летию возрождения святой
обители / Анастасия Белоусова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 12-14 окт.
(№ 186). – С. 20-21 : фото.
Вийшов у продаж фотоальбом, який поки що можна купити в іконних лавках
Києво-Печерської лаври.
Степанець, К. "Сім історій київського метро" : невідомі сторінки
найважливішого міського виду транспорту / Кирило Степанець //
Дзеркало тижня. – 2018. – 15-20 груд. (№ 48). – С. 16 : фото.
У видавництві "ВАРТО", що спеціалізується на випуску києвознавчої літератури,
вийшла нова книжка авторства відомого дослідника столичної підземки
Олега Тоцького.
Книговидання. Презентація
Катаєва, М. Таємниці київського Провалля : Лада Лузіна презентувала книгу про
пригоди Києвиць / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 25 жовт. (№ 43). –
С. 14 : іл.
Дія відбувається в Києві в наш час та в1880-ті. У творах читачі зустрінуться з
улюбленими героїнями циклу "Київські відьми".
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ
Загальні питання

Дозвілля
В зимней стране : новогодние праздники в "Экспоцентре": делаем фото с героями
мультиков, встречаемся с мамонтами и погружаемся в магический 3D-мир /
подготовила Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
7-9 дек. (№ 220). – С. 11 : фото.
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Екскурсійна робота. Прогулянки містом
В погоне за временем : на улице Владимирской и Крещатике ищем почти
одинаковые, но уникальные часы, возле Майдана – самые большие из цветов, а на
Михайловской площади – музыкальные / подготовила Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 28 окт. (№ 194). – С. 11 : фото.
Влюбляемся в город : ищем в столице сердечные селфи-зоны: на Майдане
признаемся в любви Киеву, на Оболони изучаем "влюбленную" карту Украины, а
на Троещине отдыхаем в новом парке / подготовила Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 2-4 нояб. (№ 199). – С. 11 : фото.
Желтов, А. Хто шукає, той знайде : юні журналісти Інформаційно-творчого
агенства "ЮН-ПРЕС" під час квесту-екскурсії активно подорожували центром
столиці / Андрій Желтов, Юлія Познихиренко // Вечірній Київ. – 2018. –
15 листоп. (№ 46). – С. 14 : фото.
Молодь мала нагоду новим поглядом подивитися на знайомі вулиці, парки,
будинки, познайомитися з цікавими сторінками минулого й "родзинками"
сьогодення міста, знайти невідоме у відомому.
За словом и кадром : узнаем тайны киевского "Карандаша" на Сырце, ищем
белый микрофон и аллею в парке на Отрадном, а на улице Гончара вдохновляемся
возле мурала с печатной машинкой / подготовила Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 16-18 нояб. (№ 207). – С. 11 : фото.
Знаменитости и незнакомка : на площади Леси Украинки вспоминаем историю
памятника поэтессе, на бульваре ищем задумчивую девушку с вышиванкой, а во
дворах любуемся ярким зоопарком на теплопункте / подготовила
Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 5-7 окт. (№ 181). – С. 11 :
фото.
Катаєва, М. "Шукай" для Києва – подарунок і нові місця для прогулянок /
Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 22 листоп. (№ 47). – С. 10 : фото.
Вже п'ятий рік Юлія Бевзенко пропонує іноземним та українським туристам
авторські екскурсії Києвом. За цей час вона встигла втілити кілька цікавих
ініціатив, зокрема мапу "100 крутих місць Києва", "Kiyvbox і новий проект
"Шукай". Минулого року стала "Кращим гідом Києва" за версією "Kyiv Tourism
Awards".
Мамчур, Н. Вкусные улицы столицы : "Мед" и "Радость" на окраинах, "фрукты"
и рекорд переулка / Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
7 нояб. (№ 201). – С. 8-9 : фото.
"Сегодня" пропонує здійснити подорож по незвичайним вулицям Києва.
Маслаков, А. Столица глазами "понаехавшего" : 5 малоизвестных уникальных
мест Киева / Артем Маслаков // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
25 окт. -1 нояб. (№ 156). – С. 30 : фото.
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"Соловьиные" места : на улице Грушевского ищем Институт украинского
языка, заглядываем на праздничный мастер-класс и узнаем, где черпают новые
знания народные избранники / подготовила Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 9-11 нояб. (№ 203). – С. 11 : фото.
Улица под защитой : на Покровской ищем спрятанный жилой дом, старую
церковь с Богоматерью, уцелевшую колокольню и старейшее учебное заведение
/ подготовила Наталья Мамчур // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
12-14 окт. (№ 186). – С. 11 : фото.
Ученые здания столицы : на улице Владимирской ищем "сердце" 100-летней
академии наук, заглядываем в музей и корпус самой большой библиотеки и
встречаемся с Борисом Патоном / подготовила Наталья Мамчур //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 14-16 дек. (№ 225). – С. 11 : фото.
Сади і парки відпочинку
Ольшанський, В. Європейський шарм Сирецького парку : колись занедбана
зелена
зона
перетворилася
на
справжню
окрасу
столиці
/
Валентин Ольшанський // Хрещатик. – 2018. – 2 жовт. (№ 106). – С. 1 : фото.
В оновленому Сирецькому парку вимостили доріжки плиткою-ФЕМ, встановили
4 альтанки, навігаційні покажчики та інфотумби, сучасне lED-освітлення, нові
лави, урни для сміття.
Пацера, М. "Перемога" змінює обличчя / Микола Пацера // Вечірній Київ. –
2018. – 29 листоп. (№ 48-51). – С. 11 : фото.
Після завершення усіх робіт з реконструкції парк стане родзинкою столиці.
Кінотеатри. Закриття
Вергеліс, О. Серце Києва виривають з корінням / Олег Вергеліс //
Дзеркало тижня. – 2018. – 13-19 жовт. (№ 38). – С. 1, 14.
Скандал із закриттям столичних кінотеатрів "Кінопанорама" і "Україна" може
мати продовження - у вигляді нового громадського руху, який якраз і
боротиметься за тих, які закривають, і намагатиметься шукати діалог із тими,
хто закриває.
Катаєва, М. Прощавайте "Кінопанорама" та "Україна" : у столиці закрилися два
легендарні кінотеатри / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –
11 жовт. (№ 41). – С. 14 : фото.
З 1 жовтня 2018 року припинили свою роботу культові для киян заклади.
Незважаючи на історичну і культурну цінність, приміщення були давно
приватизовані і власники вирішили їх закрити.
Тримбач, С. Тіньовий театр і кіно : у Києві знову, як це було у вересні 1941-го,
"вибухають" кінотеатри / Сергій Тримбач // День. – 2018. – 4 жовт. (№ 179). –
С. 6-7 : фото.
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У столиці закривають одразу два кінотеатри "Кінопанорама" та "Україна", які
тісно пов'язані з історією нашого кіно.
Бібліотеки
Котенок, В. "Діалоги" в... бібліотеці : у Києві відбулася прем'єра виставипроменаду компанії U!Zahvati / Вікторія Котенок // День. – 2018. –
29 листоп. (№ 217). – С. 6 : фото.
Віднедавна Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого стала ще й
театральним осередком, тепер тут можна стати учасником п'єси "Діалоги".
Пирогова, М. С Теслой, но без Трампа : в библиотеках появятся книги Мартина
и
Забужко.
Выделили
120
млн
грн
/
Мария
Пирогова
//
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 6 нояб. (№ 200). – С. 5 : фото.
Скоро українські бібліотеки поповняться мільйоном нових книги.
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Борисова, Т. Скарбниця стародруків : заснована 2 серпня 1918 року як
Національна бібліотека Української Держави "Вернадка" стала однією з двадцяти
найбільших книгозбірень світу / Тетяна Борисова // Україна молода. – 2018. –
10 жовт. (№ 110). – С. 7.
Борисова, Т. Фортеця для нот і секретів : музична вітальня Національної
бібліотеки імені Вернадського стала місцем зустрічі з сучасними і майбутніми
маестро / Тетяна Борисова // Україна молода. – 2018. – 10 жовт. (№ 110). –
С. 10 : фото.
Музеї
Антоненко, А. Гармонія та емоційність / Аліса Антоненко // День. – 2018. –
30 жовт. (№ 195). – С. 12 : іл.
1 листопада в Музеї сучасного мистецтва України відкриється арт-проект
"Сім'я. Саша Прахова, Гєна Гончаров, Микола Гончаров, Микола Гончаровмолодший".
Горішнянська, О. Муз покликали в музеї : вітчизняний галерист Павло Гудімов,
італійська науковець Симонетта Делла Сети та Агата Абрамович із Польщі
перетворюють сховища старих предметів на цікаві сучасні проекти /
Олена Горішнянська // Україна молода. – 2018. – 24 жовт. (№ 115). – С. 12 : фото.
Горішнянська, О. "Найкращим фаянсом справедливо вважається київський" /
Олена Горішнянська // Дзеркало тижня. – 2018. – 21-27 груд. (№ 49). – С. 15 : фото.
Національний музей історії України запрошує помилуватися вишуканим
межигірським фаянсом на виставці «Традиція і стиль. До 220-річчя заснування
Києво-Межигірської фаянсової фабрики».
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Горішнянська, О. Творець різдвяного бренду : у Києві масштабною виставкою
представляють "Щедрик" Миколи Леонтовича / Олена Горішнянська //
Україна молода. – 2018. – 21-22 груд. (№ 140). – С. 13 : фото.
У Національному музеї історії України проходить виставка особистих речей
автора "Щедрика" Миколи Леонтовича.
Заїка, В. Так буває лише взимку! : державний музей іграшки відкрив виставку з
нагоди новорічних свят. В експозиції – понад 1300 предметів / Володимир Заїка //
Урядовий кур'єр. – 2018. – 29 груд. (№ 246). – С. 5 : фото.
Коваль, О. Музей Ханенків. Усе про Будду / Олексій Коваль //
Дзеркало тижня. – 2018. – 17 листоп. (№ 448). – С. 16 : фото.
Унікальна виставка "Будда. Той, хто пройшов світами сансари" об'єднує
найкращі зразки буддійського мистецтва з колекцій музеїв Києва та Одеси.
Музиченко, Я. Фаянсова окраса українства : у Національному історичному музеї
відкрито виставку до 220-річчя заснування Києво-Межигірської фаянсової
фабрики / Ярослав Музиченко // Україна молода. – 2018. – 4 груд. (№ 132). –
С. 10 : фото.
Павліченко, Н. Сучасний, лаконічний, актуальний : Національний музей
Тараса Шевченка представив оновлений фірменний стиль. Як вам? / Надія
Павліченко // День. – 2018. – 14-15 груд. (№ 228-229). – С. 24 : фото.
Савицька, О. Особистості й долі : у літературно-меморіальному музеї
Міхаїла Булгакова відбулася наукова конференція "Остання адреса" / Ольга
Савицька // День. – 2018. – 5 груд. (№ 221). – С. 6-7 : фото.
На конференції до дня народження письменника доповідачі у своїх виступах
висвітлювали історію проживання Булгакова в Києві, яка тісно пов’язана з його
романом "Біла гвардія". Герої роману - родина Турбіних та інші прототипи героїв
жили в тому самому будинку, що і автор на Андріївському узвозі, 13. Деякі з них
були репресовані у 1930-х роках.
Самченко, В. Кровні і духовні зв'язки : у Києві показують картини художників
родини мистецтвознавця Андрія Прахова, який керував розписами
Володимирського собору / Валентина Самченко // Україна молода. – 2018. –
7 листоп. (№ 121). – С. 13 : фото.
У столичному Музеї сучасного мистецтва України відкрилася виставка "Саша
Прахова. Сім'я", де будуть представлені роботи Саши Прахової, Гєни Гончарова,
Миколи Гончарова, Миколи Гончарова-молодшого.
Фещенко, Є. Божеволіли від голоду : в автобусах розповідатимуть про страшний
1933-й / Євдокія Фещенко // Україна молода. – 2018. – 13 листоп. (№ 123). –
С. 13 : фото.
Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" презентував перформанс
"Ті, що блукають" - про людей, що жили у страшні 1932-1933 роки.
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Шевченко, В. Вийти на прямий контакт : у Києві в громадському транспорті
відбувається перформанс, присвячений пам'яті жертв Голодомору /
Владислава Шевченко // День. – 2018. – 14 листоп. (№ 206). – С. 12 : фото.
Меморіал жертв Голодомору представив перформанс "Ті, що блукають". В
автобусі № 24 і тролейбусі № 38 з 12 листопада актори Київського театрустудії "МІФ" зобразили 5 людей, які мають власні трагічні історії з тих голодних
часів.
Музеї. Створення
Барінова, Я. Київський меморіал Голокосту: дорога в 77 років / Яна Барінова //
Дзеркало тижня. – 2018. – 20-26 жовт. (№ 39). – С. 15 : фото.
У статті йдеться про створення меморіального комлексу пам'яті жертв
Голокосту "Бабин Яр".
Гинжул, И. Ищут реликвии Майдана : в обновленном Доме профсоюзов откроют
экспозицию, посвященную событиям 2013-2014 годов / Ирина Гинжул //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 8 нояб. (№ 202). – С. 9 : фото.
В оновленому приміщенні почнуть облаштовувати інформаційно-виставковий
центр Національного музею Революції Гідності з експозиціями. Його відкриття
заплановано на кінець листопада.
Гинжул, И. Нацмузей под землей : построят четырехэтажный комплекс в честь
памяти жертв Голодомора / Ирина Гинжул // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
19-21 окт. (№ 189). – С. 10 : фото.
"Сегодня" побувала на місці і подивилася, як проходить будівництво другої черги
Національного музею "Меморіал пам'яті жертв Голодомору".
Здоровило, Т. "У музеї хочу показати "червоний терор" проти України за сто
років" : художник-монументаліст Анатолій Гайдамака, за проектом якого було
споруджено Меморіал жертв Голодомору в Києві, обурений, що будувати другу
чергу музейного комплексу запросили... іноземця : [інтерв'ю] / Тарас Здоровило //
Україна молода. – 2018. – 20 листоп. (№ 126). – С. 10-11 : фото.
Народний художник України Анатолій Гайдамака розповів про перипетії,
пов'язані з будівництвом музею та про другу чергу.
Виставки
Гинжул, И. В Доме профсоюзов показали Майдан : открыли выставку,
посвященную
событиям
2013-2014
годов
/
Ирина
Гинжул
//
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 22 нояб. (№ 210). – С. 9 : фото.
21 листопада в реконструйованому Будинку профспілок, відкрили інформаційновиставковий центр Національного музею Революції гідності.
Осипчук, И. Ученые показали, как в действительности выглядел князь Владимир
Креститель : в Киеве открылась выставка, посвященная 1000-летию Софийского
собора / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2018. – 6-12 дек. (№ 48). –
С. 30 : фото.
Експозицію розмістили на хорах в залі, де як рахують вчені, князь Володимир
Хреститель приймав своїх підданих та іноземних послів.
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Поліщук, Т. Майдан: Осмислення : у "Мистецькому Арсеналі" представлені
роботи митців із 15 країн на виставці "Революціонуймо" / Тетяна Поліщук //
День. – 2018. – 29 листоп. (№ 216). – С. 6 : фото.
Прокопенко, М. На перехресті авангарду : оновлений центр сучасного мистецтва
М17 розпочав роботу з проекту про "пошук четвертого виміру" /
Марія Прокопенко // День. – 2018. – 21-22 груд. (№ 233-234). – С. 8-9 : фото, іл.
Олександра
Екстер,
Василь
Кандинський,
Олександр
Архипенко,
Василь Єрмілов – нове уявлення про роботи цих митців дає виставка
"Авангард: у пошуках четвертого виміру" в центрі сучасного мистецтва М17.
Прокопенко, М. "Одомашнити" метро : у Києві показали, як оздоби підземки
виглядають у сучасних апартаментах / Марія Прокопенко // День. – 2018. –
25-26 жовт. (№ 193-194). – С. 28-29 : фото.
На
станції метро "Золоті Ворота"
відкрився
проект-виставка
“Трошки вдома” – 3D-візуалізація сучасних інтер'єрів квартир з використанням
елементів декору станцій, які були створені для Київського метро в період
1960-1994 років.
Прокопенко, М. Як створюється це мистецтво? : у Києві триває мандрівна
виставка, де кожен може відчути себе художником / Марія Прокопенко //
День. – 2018. – 9-10 листоп. (№ 203-204). – С. 8 : іл.
Виставка для дітей та дорослих "Інтерактивний майданчик". Виставка,
створена командою WRO у 2008, мандрує світом і відзначає цього року десяту
річницю. Це місце, де мистецтво переплелося з новітніми технологіями. Дитина
тут може робити все: галасувати, стрибати, торкатися предметів,
експериментувати та вигадувати власні розваги, створюючи нові арт-об’єкти
та навчаючись у грі.
Самченко, В. У світлі Курбаса : Париж і Нью-Йорк вважали одними з кращих
"Березіль" і вистави українського театру / Валентина Самченко //
Україна молода. – 2018. – 2-3 листоп. (№ 119). – С. 14 : фото.
У Мистецькому арсеналі на виставці "Курбас: нові світи" показують творчу
лабораторію українського театрального режисера-новатора.
Семенченко, М. Доросла розмова : у Києві відкрилася мистецька виставка про та
за участі людей із синдромом Дауна. Чому її варто відвідати? /
Марія Семенченко // День. – 2018. – 31 жовт. (№ 196). – С. 6-7 : фото.
На території креативного простору «Izone» проходить мистецька виставка
"Що важливо", яка присвячена людям із синдромом Дауна. Виставка поділена на
кілька умовних блоків. Про щастя, смерть, любов, секс. До кожного з них
куратори наводять слова людей із СД.
Персоналії
Марченко, М. Кераміка зі смаком... старого Києва : "Крізь себе" – так назвала
свою першу персональну виставку Ірина Норець / Марина Марченко // День. –
2018. – 12 груд. (№ 226). – С. 7 : фото.
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Чегусова, З. Корифей-романтик : у галереї "Митець" відкрилась ретроспективна
виставка Бориса Олександровича Литовченка / Зоя Чегусова // День. – 2018. –
15 листоп. (№ 207). – С. 12 : фото.
Нині корифей української школи живопису відзначає свій 80-річний ювілей.
Чегусова, З. Проблема вибору : в Національному музеї українського народного
декоративного мистецтва експонується персональна виставка кераміки
Володимира Хижинського / Зоя Чегусова // День. – 2018. – 29 листоп. (№ 217). –
С. 12 : фото.
В експозиції виставки, яка має назву "Дихотомія" демонструються несподівані
художньо-естетичні можливості керамічних матеріалів та сміливі технологічні
експерименти.
ФОЛЬКЛОР
Лузина, Л. Дед Мороз – киевский бог зимы и торговли : Дед Мороз – коренной
киевлянин! И он вовсе не родственник доброго святого Николая / Лада Лузина //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 3 дек. (№ 216). – С. 22-23 : фото.
Лузина, Л. Зимние черти : как в Киеве нечисть из пушек расстреливали и какова
родословная
святочных
забав
и
гаданий
/
Лада
Лузина
//
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 20 дек. (№ 229). – С. 22-23 : фото.
Лузина, Л. История праздничной елки : на Подоле было два Новых года –
женский и мужской, а елка была праздничным блюдом / Лада Лузина //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 13 дек. (№ 224). – С. 24-25 : фото.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА
Історичні аспекти
Чадюк, М. Історія про мрії, випробування і пам'ять : київські адреси
"Розстріляного Відродження" (Підмогильного, Плужника і Косинки) /
Марія Чадюк // День. – 2018. – 7-8 груд. (№ 223-224). – С. 23 : фото.
Стаття приводить цікаві факти з життя письменників київського періоду.

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА
Архітектура. Історичні аспекти
Катаєва, М. Яким міг бути Хрещатик? : у столиці показують повоєнні проекти
архітекторів / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. – 29 листоп. (№ 48-51). –
С. 14 : фото.
Цьогоріч виповнилося 75 років із часу оголошення конкурсу на кращий проект
відбудови зруйнованого Хрещатика. Ідеї та бачення різних авторів можна
роздивитися в залі "Хлібні" Софії Київської.

36

Декоративно-прикладне мистецтво
Марущак, А. Галерея под землей : на станции метро "Осокорки" завершили
мурал, посвященный национальному единству Украины / Александр Марущак //
Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 19 дек. (№ 228). – С. 14 : фото.
Скульптура. Персоналії
Савицька, О. Мистецтво жити і творити : Миколі Рапаю – 90! /
Ольга Савицька // День. – 2018. – 13 груд. (№ 227). – С. 6-7 : фото.
13 грудня видатний скульптор відзначає ювілей.
Живопис. Історичні аспекти
Появился на свет наш художник Котарбинский : 30 ноября 1848 / подготовила
Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 29 нояб. (№ 214). –
С. 30 : фото.
Самченко, В. Чорне і біле Малевича : мистецтвознавець Дмитро Горбачов – про
українське коріння автора знаменитого мистецького квадрата і вплив
українського народного мистецтва на всесвітньо відомого художника /
Валентина Самченко // Україна молода. – 2018. – 31 жовт. (№ 118). –
С. 11 : фото.
Персоналії
Малаков, Д. Творчі обрії Леоніда Андрієвського : розмай незалежної України.
Художники Києва. Українське образотворче мистецтво 1991-2011 років.
Живопис. Графіка. Скульптура. – Київ : Криниця, 2011. – 648 с. /
Дмитро Малаков // Київ. – 2018. – № 9/10. – С. 175-179.
Автор в даній статті аналізуючи книжку с захопленням розповідає про
художника Леоніда Андрієвського у якого проявлена ще одна грань досвіду, знань
і творчості, де він постає як обізнаний, високопрофесійний журналіст, історик
мистецтвознавства і публіцист.
Кераміка
Марченко, М. "Кожну плитку створювала власноруч" : Оксана Грудзинська про
знакове панно столичного метрополітену, яке вже майже шість десятиліть
прикрашає Хрещатик / Марина Марченко // День. – 2018. –
7 листоп. (№ 201). – С. 6 : фото.
Цікаві подробиці про те, як створювалося панно і про своє творче життя
розповідає одна з його авторів –художник-кераміст Оксана Грудзинська.
Музика та видовищні мистецтва
Музика. Історичні аспекти
Родились наши композиторы братья Майбороды : 18 ноября 1913 /
подготовила Елена Гребенникова // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. –
15 нояб. (№ 206). - С. 30 : фото.
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Солодовник, М. До всемирного признания "Щедрика" композитор не дожил
полгода : как родилась и стала популярной самая известная песня Леонтовича /
Мария Солодовник // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
21 дек. (№ 189-190). – С. 10 : фото.
У 2019 році виповниться 100 років п'ятої редакції "Щедрика", а вперше вона
прозвучала на публіці 103 роки тому.
Хорове мистецтво. Історичні аспекти
Семенко, Л. Витоки "Думки" / Лариса Семенко // Дзеркало тижня. – 2018. –
20-26 жовт. (№ 39). – С. 14 : фото.
У статті розповідається про історію створення хорового колективу "Думка".
Видовищні мистецтва
Гончарук, О. Михаил Поплавский новым шоу установил новый рекорд /
Оксана Гончарук // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
7 дек. (№ 181). – С. 9 : фото.
Нове шоу співаючого ректора "Я у тебе один" в столичному Палаці спорту
зібрало більше 15 тисяч глядачів, що для цього залу є абсолютним рекордом.
Мазур, О. "Хочеться свята – організуй його сам"! : у столичному Палаці спорту
Михайло Поплавський представив масштабне Українське шоу "Я у тебе один" /
Ольга Мазур // День. – 2018. – 7-8 груд. (№ 223-224). – С. 32 : фото.
Степанчук, І. Михайло Поплавський: Українська пісня вічна, як небо і сонце :
співаючий ректор відсвяткував свій день народження грандіозним концертом у
Палаці спорту / Іван Степанчук // Україна молода. – 2018. – 7-8 груд. (№ 134). –
С. 14 : фото.
Театр
Гольдман, К. "Краєвид з мосту" на... Тель-Авів : Національний театр
ім. Лесі Українки з успіхом виступив на Міжнародному фестивалі,
присвяченому
100-річчю
старого
ізраїльського
репертуарного
колективу / Костянтин Гольдман // День. – 2018. – 15 листоп. (№ 207). – С. 7 :
фото.
Григоренко, В. Театр для тих, хто погано бачить : голосовий супровід і шрифт
Брайля допомагають дітям бути глядачами вистав / Валентина Григоренко //
Україна молода. – 2018. – 6 листоп. (№ 120). – С. 12 : фото.
В жовтні-листопаді у приміщенні Національної оперети реалізують проект
"Арт-дія-інклюзія" для маленьких глядачів з вадами зору.
Канарська, Г. Сенс життя – Театр : окрасою XV Міжнародного фестивалю
моновистав "Марія" стане ювілейний вечір Лариси Кадирової з виставою за
оповіданням Марії Матіос / Галина Канарська // Україна молода. – 2018. –
5-6 жовт. (№ 108). – С. 14 : фото.
У Національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка з 4 по 9
жовтня проходить фестиваль моновистав.
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Катаєва, М. Доторкнутися до казки : у місті стартували вистави для дітей із
порушеннями зору / Марія Катаєва // Вечірній Київ. – 2018. –
25 жовт. (№ 43). – С. 14 : іл.
В жовтні-листопаді у приміщенні Національної оперети реалізують проект
"Арт-дія-інклюзія" для маленьких глядачів з вадами зору.
Втрата
Липківська, А. 9 днів без Митницького : згадуємо Метра, Авторитета, Режисера
і Педагога / Анна Липківська // День. – 2018. – 8 листоп. (№ 202). – С. 6-7 : фото.
Стаття подає спогади про українського режисера, народного артиста України
Е. Митницького.
Поліщук, Т. Прощавайте, Едуарде Марковичу! : 31 жовтня став чорним днем для
всіх, хто любить театр – пішов у Вічність видатний режисер і друг "Дня"
Е. Митницький / Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 1 листоп. (№ 197). –
С. 2 : фото.
Едуард Митницький заснував "Київський театр драми і комедії на лівому березі
Дніпра" та поставив понад 150 вистав у різних країнах світу.
Поліщук, Т. Прощавайте майстре! : 5 грудня обірвалося життя
Миколи Рушковського – актора, педагога, який дав путівку в мистецтво 17 (!)
випускам акторів, що є абсолютним рекордом на вітчизняних теренах /
Тетяна Поліщук // День. – 2018. – 6 груд. (№ 222). – С. 6 : фото.
Циркове мистецтво
Поліщук, Т. Дощ, водоспад, озеро і фонтани : цирк, якого ви ще не знали, або Чи
можна обійтися на манежі без тварин / Тетяна Поліщук // День. –
2018. – 5-6 жовт. (№ 180-181). – С. 16-17 : фото.
Кіномистецтво
"Павло Скоропадський – постать великого європейського масштабу" :
режисер Ігор Чайка - про задум і відкриття на шляху створення фільму
"Останній Гетьман. Незавершена подорож..." / підготувала Ольга Харченко //
День. – 2018. – 23-24 листоп. (№ 213-214). – С. 23 : фото.
Персоналії. Історичні аспекти
Крупновицкая, У. Леонид Быков: "Душа нашего народа даже когда болит –
улыбается" : 12 декабря выдающемуся режиссеру и актеру исполинлось бы
90 лет / Ульяна Крупновицкая // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
14 дек. (№ 185). – С. 10 : фото.
Сметанская, О. Владимир Талашко: "В версию сознательного ухода
Леонида Быкова из жизни не верю" : знаменитому актеру и режиссеру
кинофильма "В бой идут одини "старики" исполнилось бы 90 лет : [интервью] /
Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2018. – 6-12 дек. (№ 48). – С. 4 :
фото.
Якою людиною був Леонід Биков, "Фактам" розповів його колега, народний
артист України Володимир Талашко.
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Співучий комеск українського кіно : 90 років з дня народження
Леоніда Бикова / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2018. – 8 груд. (№
232). – С. 7 : фото.
Втрата
Гончарук, О. В Киеве попрощались с "дедом украинской мультипликации" /
Оксана Гончарук // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. – 2 нояб. (№ 161). –
С. 12 : фото.
Пішов з життя відомий український художник-мультиплікатор, заслужений
артист України Давид Черкаський.
Коробкова, Е. Давид Черкасский первым научил детей грамотному стебу : умер
режиссер "Острова сокровищ" и "Приключений капитана Врунгеля" /
Евгения Коробкова // КП в Украине: киевский выпуск. – 2018. –
1-8 нояб. (№ 160). – С. 25 : фото.
30 жовтня у віці 87 років пішов з життя знаменитий художникмультиплікатор.
Коршунов, С. Мечтал о продолжении "Врунгеля" и "Острова" : Черкасский
учился рисовать сам, а его мульты крутили даже в США /
Сергей Коршунов // Сегодня: киевский выпуск. – 2018. – 1 нояб. (№ 198). –
С. 20 : фото.
Пилипенко, Г.-Г. "Вважаю, що життя вдалося" : 30 жовтня на 87-му році через
два місяці після інсульту пішов за межу видатний кінорежисер анімації, сценарист
і художник Давид Черкаський / Георгій-Григорій Пилипенко //
Урядовий кур'єр. – 2018. – 8 листоп. (№ 210). – С. 5 : фото.
Тримбач, С. Голос і душа народу : на минулому тижні обірвалось життя відомої
актриси Ніли Валеріївни Крюкової / Сергій Тримбач // День. – 2018. –
12-13 жовт. (№ 185-186). – С. 19 : фото.
Тримбач, С. Людина карнавального штибу : пішов з життя режисер
Давид Черкаський / Сергій Тримбач // День. – 2018. – 1 листоп. (№ 197). – С. 7 :
фото.
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