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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
Соціально-економічний розвиток міста 

 
Лиховид, І. Під маскою стратегії : з ініціативи щодо створення плану розвитку 
Києва «стирчать» інтереси забудовника / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
19-20 квіт. (№ 72-73). – С. 11 : фото. 
Громадські організації готують муніципальну стратегію розвитку столиці, але 
не все так просто. 

Лиховид, І. У пошуках креативу : як зробити громадський бюджет можливістю 
для інновацій / Інна Лиховид // День. – 2019. – 14 трав. (№ 81). – С. 9 : фото.  
Із 15 травня до 6 червня жителі Києва зможуть проголосувати за вподобані 
проекти. 

Мамчур, Н. Борьба с машинами и новые площадки : определили победителей 
«Общественного бюджета»: кому дадут деньги / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 20 июня (№ 111). – С. 8 : фото.  
Проект «Громадський бюджет» виходить на фінішну пряму. Уже відомо, кому 
дістануться 160 млн грн. 

Ілюстративні публікації та матеріали про Київ 
Киев с открыток / подготовили Василий Михальчук, Григорий Салай (фото) // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 24-25 мая (№ 93). – С. 14-15 : фото. 
 Кореспонденти «Сегодня» порівняли найбільш популярні краєвиди столиці з 
листівок минулих років та сучасними фото.  

Рыцари и собаки : «Сегодня» начинают публиковать свой оцифрованный 
фотоархив. Первые артефакты – фото Дня Киева 24-летней давности –  
в 1995 году // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 24-26 мая (№ 93). – С. 19 : фото.  
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 
 

Ласкаво просимо в Kyiv : Рада США з географічних назв затвердила правильну 
назву Києва // Україна молода. – 2019. – 14-15 черв. (№ 66). – С. 5 : фото.  
Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви 
столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі. 
 

ІСТОРІЯ  КИЄВА 
Загальні питання 

Історичні постаті 
Затилюк, Я. Київський слід апостола Андрія: ідейне призначення легенди та її 
трансформація / Ярослав Затилюк // Пам'ятки України : національна спадщина. – 
2019. – № 1/2. – С. 2-7 : іл.  
Із публікації дізнаємося, коли вперше з'явилася легенда про пророцтво апостола 
Андрія Первозваного на київських пагорбах. 
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Археологічні дослідження 
Більше стародавнього Києва : на вулиці Щекавицькій археологи знайшли 
рештки забудови ХVІІ-ХVІІІ століть / підготувала Дар'я Трапезнікова // День. – 
2019. – 3 квіт. (№ 60). – С. 2 : фото.   
Керівник експедиції Всеволод Івакін розповів, що там представлені переважно 
культурні нашарування та археологічні об'єкти ХІХ століття, що утворилися 
після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Києво-
Подолу. 

Лиховид, І. Таємниці, старші за собор : про що розповіли археологічні 
дослідження на подвір'ї Софії Київської / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
21-22 черв. (№ 108-109). – С. 24 : фото.  
Мрія науковців – дослідити увесь підземний світ на території Національного 
заповідника «Софія Київська». Старший науковий співробітник Національного 
заповідника Володимир Савицький розповідає про результати минулорічних 
археологічних досліджень. 

Михальчук, В. Откопали усадьбу древнего гончара : жилище времен Киевской 
Руси в Вышгороде обещают реконструировать уже к середине ноября /  
Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 6 июня (№ 102). – С. 9 : фото.  
«Сегодня» розповідає читачам, що знайшли під час розкопок і що планують 
робити з древнім житлом. 

Меморіальні дошки. Відкриття 
Поліщук, Т. Згадуємо патріарха режисури : у Києві (на будинку по вул.  
Велика Васильківська, 114) відкрили меморіальну дошку Володимиру Оглобліну 
(1915-2005) / Тетяна Поліщук // День. – 2019. – 19-20 квіт. (№ 72-73). – С. 22 : 
фото.  
Відомий режисер здійснив понад дві сотні постановок. Ставив класиків і п'єси 
сучасних авторів. 

Архітектурні пам’ятки. Збереження 
Зливкова, О. Пам'ятки містобудування «Замкова гора – Андріївський узвіз» та 
Андріївська церква : [як об'єкти культурної спадщини] / Ольга Зливкова // 
Пам'ятки України : національна спадщина. –  2019. –  № 1/2. – С. 46-51 : фото.  

Лиховид, І. Відбитки пам'яток : небайдужі люди складають списки втрачених 
об'єктів культурної спадщини. Як їх рятувати? / Інна Лиховид // День. –  2019. –   
25 квіт. (№ 76). – С. 10 : фото.  
Складати список втрачених пам'яток закликав історик і координатор 
всеукраїнської акції «Пам'ять нації» Олександр Алфьоров. 

Лиховид, І. Костел – у заручниках : пам'ятка, яку ділять між собою релігійна 
громада та будинок органної музики, потребує негайної реставрації /  
Інна Лиховид // День. –  2019. –  11 черв.  (№ 101). – С. 9 : фото.  
Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській руйнується просто на 
очах. Капітальний ремонт тут проводився майже 40 років тому. 
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Прокопенко, М. Битви Київської фортеці : від кого треба захищати пам'ятку 
сьогодні та як її змінила війна в Україні : [інтерв'ю] / Марія Прокопенко // День. –  
2019. – 8-9 трав. (№ 79-80). –  С. 8-9 : фото.  
Генеральна директорка Національного історико-архітектурного музею 
«Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран розповідає про історію пам'ятки 
та про її сучасні проблеми. 

Трапезнікова, Д. Візерунок з уламків режиму : мистецтвознавці, активісти та 
чиновники – про те, як і чому варто охороняти радянське монументальне 
мистецтво / Дар'я Трапезнікова // День. –  2019. – 5-6 квіт. (№ 62-63). – 
С. 16-17 : фото.  
Митці та дослідники попереджають,  що необдумане знищення «неактуальних» 
та «непотрібних» об'єктів може призвести до зникнення цілого культурного 
пласту ХХ століття. 

Вулиці. Садиби. Будинки 
Купновицкая, У. Соседи Дома с химерами : чего стоит  
остерегаться в Администрации президента / Уляна Купновицкая //  
События недели. Итоги и факты. – 2019. – 14 мая (№ 20). – С. 6 : фото.  
Екс-працівник Адміністрації президинта Денис Іванеско розповідає, що 
ховається за фасадом будівлі на Банковій, 11. 

Михальчук, В. История с молотка : усадьба врача за 243 млн грн, а домик на 
Андреевском – 187 млн / Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 
 26-28 апр. (№ 79). – С. 10 : фото. 
 «Сегодня» знайшла 12 старовинних будівель, які виставлені на продаж. 

Перейменування вулиць 
Глухов, Д. «К Маккейну относимся с уважением, но не здесь» : мы прогулялись 
по улице, которую переименовали в честь американского сенатора /  
Денис Глухов // КП в Украине. – 2019. – 9 апр. (№ 53). – С. 4 : фото. 
Стаття подає думки киян про перейменування вулиці Івана Кудрі на  
Джона Маккейна. 

Славетні земляки. Історичні аспекти 
Гумницька, Н. Мрійник, візіонер, тріумфатор : 7 квітня Омелянові Пріцаку 
виповнилося би 100 років / Наталія Гумницька // День. – 2019. –  3 квіт. (№ 60). – 
С. 6 : фото.  
Стаття розповідає про вченого, філолога, історика, засновника і директора 
Українського інституту Гарвардського університету, Інституту 
сходознавства імені А. Кримського НАНУ. 

Спогади 
Белоусова, А. Вертинский навсегда : семья киевлян  – о дружбе с великим Пьеро 
в период его восьмилетней эмиграции в Шанхае / Анастасия Белоусова //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 24-26 мая (№ 93). – С. 18 : фото. 
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Почесні громадяни. Присвоєння 
Мамчур, Н. Кто в столице в почете : первый президент Украины, основатель 
музея и директор института получили новое звание / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 20 мая (№ 89). – С. 8 : фото.  
Звання Почесний громадянин міста Києва за особистий внесок в розвиток 
столиці присвоїли Першому президенту країни Леоніду Кравчуку, вченому  
Сергію Комісаренку, директору музею Олександа Кошиця Світлані Литвиновій. 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА В ОКРЕМІ ХРОНОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ 
 

Київ у Х-ХІ ст. 
Сліпушко, О. Феномен Ярослава Мудрого : сучасне прочитання /  
Оксана Сліпушко // Дзеркало тижня. – 2019. – 20 квіт. (№ 15). – С. 15 : фото.  
У 2019 році Україна відзначає 1000-річчя вокняжіння на київському престолі 
Ярослава Мудрого. 

Терещенко, Ю. Перші Капетінги й Україна-Русь : у добу Володимира Великого 
та Ярослава Мудрого / Юрій Терещенко // День. – 2019. – 24-25 трав. (№ 89-90). – 
С. 18 : фото. 

Київ у ХІ-ХІІ ст. 
Сліпушко, О. Володимир Мономах, що залишив по собі гучну славу і добру 
пам'ять : сучасне прочитання / Оксана Сліпушко // Дзеркало тижня. – 2019. – 
8 черв. (№ 21). – С. 15 : іл.  
Великий князь київський Володимир Мономах був надзвичайно діяльною, 
харизматичною, творчою, із колосальною силою волі, постаттю. До його слів 
прислухалися і руські князі й іноземні володарі. 

Київ у ХV ст. 
Терещенко, Ю. Славетні князі з ХV століття : династія Олельковичів і спроба 
реанімації Старокиївської держави / Юрій Терещенко // День. – 2019. –  
8-9 трав. (№ 79-80). – С. 20 : фото. 

Київ у ХІХст. 
Кальницкий, М. Накануне первомая оравы во главе с управдомами вламывались 
ночью в квартиры киевлян, чтобы развесить на их балконах наглядную  
агитацию : в 1919 году весь Киев был превращен в плошадку для праздничных 
мероприятий / Михаил Кальницкий // Факты и коммент. – 2019. –  
25 апр.- 1 мая (№ 16). – С. 28 : фото.  
З публікації дізнаємося, як кияни сто років тому святкували 1 травня. 

Кальницкий, М. Чтобы улучшить нрав малышей и развить их природные 
данные, в детсадах и приютах их учили лепке, пению, рабочим навыкам и никогда 
не наказывали : первые детсады в Киеве появились в начале прошлого века / 
Михаил Кальницкий // Факты и коммент. – 2019. – 30 мая - 5 июня (№ 20). –  
С. 29 : фото.  
З публікації дізнаємося про те, як в побуті киян з'явилося поняття дитячого 
садка. 
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Маслаков, А. Как один человек в Киеве коррупцию победил : 180 лет назад 
Киевскую губернию возглавил Иван Иванович Фундуклей / Артем Маслаков // 
КП в Украине. – 2019. – 23 апр. (№ 61). – С. 10 : фото.  
Зі статті дізнаємося, як в ХІХ ст. київський губернатор боровся з корупцією. 

Михальчук, В. Тонули лошади и рушились дома : мы вспомнили стихийные 
бедствия, когда Киев уходил под воду / Василий Михальчук //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 14 июня (№ 108). – С. 12-13 : фото. 
 Про найбільші паводки в Києві за останні 200 років. 

Одной из причин запрета в Российской империи украинского языка стало 
стихотворение Павла Чубинского «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» :  
30 мая 1876 года царское правительство издало Эмский указ, запрещающий 
печатание книг, переводы, постановку пьес, преподавание в школах на 
украинском языке / подготовила Светлана Вишневская // Факты и коммент. – 
2019. – 30 мая - 5 июня (№ 20). – С. 31 : фото. 

Персоналії 
Родился отец Михаила Булгакова : 29 апреля 1859 года / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 25 апр. (№ 78). – С. 28 : фото. 
Про Опанаса Івановича Булгакова – богослова, церковного історика. 

Солодовник, М. Три любви и драмы Панаса Мирного : 13 мая исполнилось 170 
лет со дня рождения украинского классика / Мария Солодовник //  
КП в Украине. – 2019. – 16-23 мая (№ 71). – С. 12 : фото. 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 
 

Визвольний рух 1917-1921 рр. 
Маслаков, А. Как 100 лет назад атаман Зеленый в блокаду Киев взял : весной 
1919 года крестьянские отряды подняли восстание и едва не захватили власть во 
всей стране / Артем Маслаков // КП в Украине. – 2019. – 2 апр. (№ 49). – С. 10 : 
фото.  
Зі статті дізнаємося, як сто років тому, в столиці неодноразово змінювалася 
влада. 

Маслаков, А. Переименование улиц, начало террора и главная речь – как 100 лет 
назад Киев Троцкого встречал : 20 мая 1919 года в речи на Софиевской площади 
«вождь Красной армии» рассказал, каким видит будущее Украины /  
Артем Маслаков // КП в Украине. – 2019. – 21 мая (№ 74). – С. 10 : фото.  
Із публікації  дізнаємося, як сто років тому, в столиці зустрічали «демона 
революції». 
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Персоналії 
Гнаткевич, Ю. Позбавитися прислужників імперії : приклад Євгена Чикаленка 
для національного пробудження українців сьогодні / Юрій Гнаткевич //  
Україна молода. – 2019. – 19 черв. (№ 67). – С. 13 : фото.  
Про громадського і культурного діяча, мецената Євгена Чикаленка, кращого 
представника української інтелігенції. 

Київ у 1921-1939  рр. 
Маслаков, А. Вылетает «Донецкий шахтер», следующий рейс –  
«Красный киевлянин» : 95 лет назад в Украине было открыто авиасообщение. 
Регулярными рейсами связали Харьков, Одессу и Киев / Артем Маслаков //  
КП в Украине. – 2019. – 29 мая (№ 79). – С. 12 : фото.  
Весь авіапарк складався з шести німецьких літаків «Комета-2» – німецького 
авіаконструктора Клаудіуса Дорньє. Один літак вміщував шість пасажирів. 

Рождение нашей гражданской авиации : [26 мая 1924 года] / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 23 мая (№ 92). – С. 28 : фото. 
Родоначальник світових авіаперевезень – студент КПІ Дмитро Григорович. 

Столица Украины переехала в Киев : 24 июня 1934 года / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 20 июня (№ 111). – С. 28.  

Київ у період  Другої світової війни, 1939-1945 рр. 
Марущак, А. Киев бомбили после семи : для киевлян война началась со взрывов 
в Святошино, Жулянах и на заводе «Большевик». Немецкие летчики бросали на 
мирный город бомбы и снимали это страшное кино / Александр Марущак // 
Сегодня: киев. вып.  – 2019. – 21 июня (№ 112). – С. 14-15 : фото.  
22 червня перші бомби впали на мирний Київ. 78 років тому почалася Друга 
світова війна. 

КИЇВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. 
 

Чорнобильська аварія. Спогади 
Васильченко, Б. Якби не «Слава КПРС»... : чорнобильська трагедія: погляд на 
події за третину століття / Борис Васильченко // Україна молода. – 2019. –  
24 квіт. (№ 47). – С. 8 : фото.  
Автор статті згадує, як у 1972-85 роках  державний інспектор з питань охорони 
праці контролював будівництво та експлуатацію Чорнобильської АЕС, був 
членом державної комісії із введення АЕС в експлуатацію. 

Дмитренко, Л. 33-ті роковини Чорнобиля: біль, який не вщухає : в ніч на 26 
квітня 1986 року внаслідок аварії на ЧАЕС відбувся радіоактивний викид 
потужністю «300 Хіросім». Це найстрашніша техногенна катастрофа в історії 
ядерної енергетики / Любов Дмитренко // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
 27 квіт. (№ 82). – С. 2 : фото. 
Йдеться про участь керівників держави у церемонії вшанування ліквідаторів 
аварії на Чорнобильській АЕС. 
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Здоровило, Т. «Єдиним примітивним засобом захисту в нас був респіратор» : 
Анатолій Горішній побував у Чорнобилі тричі: на його очах евакуювали Прип'ять 
і 30 кілометрову зону, а потім захищали від мародерів / Тарас Здоровило //  
Україна молода. – 2019. – 19 черв. (№ 67). – С. 8-9 : фото.  

Зятьєв, С. Незручна правда про Чорнобиль, або Те, що сталося в ніч із 25 на 26 
квітня 1986-го, не могло не статися / Сергій Зятьєв // День. – 2019. –  
25 квіт. (№ 76). – С. 6-7 : фото. 

Пацера, М. Ціна Чорнобиля : життям і здоров'ям відповідальних і світлих умів 
оплачується наша небезпека / Микола Пацера // Україна молода. – 2019. – 
 23 квіт. (№ 46). – С. 10 : фото. 
 Спогади технолога Жоржа Івановича Шанаєва про роботи з герметизації 
«саркофага». 

Радзієвська, В. Радіаційні опіки проявляються не одразу – шкіра спочатку 
червоніє, а потім  чорніє. Гоїться важко, у клітинах відбувається мутація /  
Валерія Радзієвська // Країна. – 2019. – № 16. – С. 35-38 : фото.  
У публікації подаються спогади про Чорнобильську аварію. 

Самолевська, О. Мовчання зони : до 33-х роковин Чорнобильської трагедії / 
Ольга Самолевська // Дзеркало тижня. – 2019. – 26 квіт.-10 трав. (№ 16). –  
С. 1, 11 : фото.  

Самосват, И. «При мне погибали люди» : истории ликвидаторов ЧАЭС /  
Ирина Самосват // События недели. Итоги и факты. – 2019. – 16 апр. (№ 16). –  
С. 6 : фото. 
Напередодні роковин Чорнобильської трагедії кореспонденти поспілкувалися з 
ліквідаторами, які розповіли про специфіку своєї роботи, боротьбу з радіацією 
та своє життя. 

Сова, О. Після трагедії : вибух на ЧАЕС: 33 роки потому / Оксана Сова //  
Україна молода. – 2019. – 23 квіт. (№ 46). – С. 10.  

Тищенко, М. «Чернобыльский водолаз» Алексей Ананенко: «Мы не были 
добровольцами, а просто выполняли приказ» / Марина Тищенко //  
КП в Украине. – 2019. – 11 июня (№ 86). – С. 1, 10 : фото.  
Ліквідатор аварії на ЧАЕС розповідає, як насправді проходила операція по 
відкачуванню радіоактивної води із зруйнованого машинного цеху станції. 

Школьная, А. Съемочная площадка Чернобыль : «Сегодня» узнала, в каких 
проектах можно увидеть знаковые места / Анна Школьная //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. –  26-28 апр. (№ 79). – С. 12 : фото. 
«Сегодня» згадали, який відбиток в культурі знайшли трагічні події 1986 року. 
Крім фільмів, присвячених аварії, є також кліпи і програми, які знімалися 
безпосередньо в місті Прип'ять та зоні відчуження. 
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Персоналії. Історичні аспекти 
Рильський, М. Мій батько – Георгій Рильський : до 100 річчя від дня народження 
/ Максим Рильський // Дзеркало тижня. – 2019. – 6 квіт. (№ 13). – С. 10 : фото.  
Стаття розповідає про життя і діяльність прийомного сина  
Максима Рильського – Георгія. 

Спогади 
Володимир Шемет: «Із розповідей деяких гетьманців виходило, що Данила 
Скоропадського, ймовірно отруїли в лондонському ресторані в лютому 1957 
року» : нащадок відомої української родини – про долю сім'ї, життя предків та 
мужність перед історичними катаклізмами : [інтерв'ю] / розмовляв  
Ігор Сюндюков // День. – 2019. – 31 трав. – 1 черв. (№ 94-95). – С. 18-19 : фото.  

Руднєв, Є. Стара табірна миска : 8 травня у всьому світі відзначається День 
перемоги над нацистською Німеччиною / Євгеній Руднєв // Дзеркало тижня. – 
2019. – 26 квіт.-10 трав. (№ 16). – С. 1, 15 : фото.  
У публікації подаються спогади киянина про перебування у німецькому Дитячому 
спеціальному таборі «Ост». 
 

КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Загальні питання 
 

Дегтярьов, М. Забудований хижаками : архітектурне обличчя древнього Києва: 
знищити не можна зберегти / Михайло Дегтярьов // Україна молода. – 2019. – 
7 трав. (№ 50). – С. 10 : фото.  
В статті йдеться про хаотичну, безсистемну забудову міста Києва, його 
історичної частини, з порушенням усіх чинних норм та правил. 

Дранник, А. Снос Припяти – это лишь вопрос времени / Антон Дранник // 
События недели. Итоги и факты. – 2019. – 18 июня (№ 25). – С. 8 : фото. 
Журналісти розбирались, які проєкти зараз реалізуються поблизу Чорнобиля та 
чому хочуть знести Прип'ять. І чи варто побоюватися «ядерного могильника», 
який може з'явитится уже в цьому році. 

Кулиш, Я. Продам могилу прабабушки. Дорого : как в Киеве зарабатывают на 
похороненных родственниках / Ярослав Кулиш // КП в Украине: киев. вып. – 
2019. – 16 апр. (№ 57). – С. 6 : фото. 

Купновицкая, У. Украинский дом под себя присматривал еще Янукович : 
Администрация президента Зеленского подумывает переехать с Банковой на 
Крещатик / Уляна Купновицкая // КП в Украине. – 2019. – 13 - 20 июня (№ 88). – 
С. 3 : фото.  
«КП» в Украине» побувала в можливій майбутній Адміністрації Володимира 
Зеленського і з'ясувала, наскільки доцільно розміщувати президентське крісло в 
самому серці столиці. 
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Михальчук, В. «Алло тут коррупция!» : за два года работы жители столицы 
набрали антикоррупционный номер всего 171 раз / Василий Михальчук // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 11 июня (№ 105). – С. 14 : фото.  
Уже більше року працює «Антикорупційний телефон», куди кожний киянин 
може повідомити про неправомірні дії чи корупцію серед столичних чиновників. 
«Сегодня» дізналися, як працює сервіс і чи вдалося покарати хабарників. 

Осипчук, И. «Старинная грамота, исчезнувшая из Киева во время войны, 60 лет 
провисела на видном месте в университетской библиотеке в Германии» : то, что 
это бесценный раритет, удалось выяснить благодаря украинской ученой  
Наталье Синкевич. В результате Украине вернули царский пергамент : 
[интервью] /Игорь Осипчук // Факты и коммент. – 2019. – 4-10 апр. (№ 13). – С. 
29 : фото.  
Українським дипломатам в Берліні передана грамота 1708 року царя Петра І 
митрополиту Київському Іосафату Кроковському. Про цю подію «Фактам» 
розповіла історик Тетяна Себта. 

Кияни. Захоплення 
Варламова, И. «Я пытался сделать оправу для очков из риса, льна и всего, что 
попадалось под руку. Идею подсказала моя девушка Марина. Зайдя в мастерскую, 
она произнесла одно слово: «кофе» : 27-летний киевлянин Максим Гавриленко 
создал первые в мире органические очки из отходов популярного напитка : 
[интервью] / Илона Варламова // Факты и коммент. – 2019. –  
20-26 июня (№ 23). – С. 9 : фото. 

Осипчук, И. «Самая большая форель, которую поймали в нашем пруду, весила 
более пяти килограммов» : энтузиасты превратили один из заброшенных 
водоемов Киева в место спортивной рыбалки : [интервью] / Игорь Осипчук // 
Факты и коммент. – 2019. – 8 - 15 мая (№ 17). – С. 11 : фото.   
В якості хобі ентузіасти організували центр сімейної риболовлі, для цього взяли 
в оренду покинутий ставок на околиці Києва. 

Серов, И. Пешком из Киева в Лиссабон / Игорь Серов //  
События недели. Итоги и факты. – 2019. – 18 июня (№ 25). – С. 9 : фото.  
35 річний киянин Валентин Черненко йде пішки від столичної Бессарабської 
площі до столиці Португалії Ліссабону. Його старт 5 квітня в Києві зафіксувала 
керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. 

Персоналії 
Арсеньева, А. Юрий Тимошенко: тот самый Тарапунька / Анна Арсеньева // 
События недели. Итоги и факты. – 2019. – 28 мая (№ 22). – С. 10 : фото.  
2 червня виповнюється 100 років від дня народження українського артиста  
Юрія Тимошенка. 
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Сигалов, А. Володимир Сосюра: «Любіть Україну в грому канонад...» : 70 років 
тому Москва затаврувала бесмертний вірш і самого поета / Анатолій Сигалов // 
Україна молода. – 2019. –  9 квіт. (№ 40). – С. 8-9 : фото.  

Втрата 
Ковальова, В. Володимир Терський давав літакам і льотчикам путівку в життя : 
відійшов у вічність командир першого екіпажу «Руслана», заслужений  
льотчик-випробувач СРСР Володимир Терський / Вікторія Ковальова //  
Україна молода. – 2019. –  24 квіт. (№ 47). – С. 7 : фото.  

Купновицкая, У. После столкновения «Анов» Терский смог посадить самолет и 
спасти экипаж : в Киеве простились с летчиком-испытателем, впервые 
поднявшим в небо непревзойденный «Руслан» / Уляна Купновицкая //  
КП в Украине. – 2019. – 18-25 апр. (№ 59). – С. 11 : фото.  
На 87-му році пішов із життя заслужений льотчик-випробувач Володимир 
Іванович Терський. 

Поліщук, Т. Останній акорд... : зупинилось серце Валентина Шерстюка /  
Тетяна Поліщук // День. – 2019. – 11 квіт. (№ 66). – С. 7 : фото.  
Помер Валентин Панасович, піаніст, педагог, який 35 років очолював Київську 
середню спеціалізовану школу-інтернат ім. М. В. Лисенка. 

 
ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА 

 
Зсувонебезпечні території 

Михальчук, В. Правый берег Киева сползает в пропасть : для спасения Кловского 
спуска нужно 60 млн грн, а работы на озере Глинка пока приостановлены / 
Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 17 апр. (№ 72). – С. 17 : фото. 
«Сегодня» дізналися, скільки в столиці зсувонебезпечних ділянок, де вони, і як 
влада вирішує проблему. 

Екологія Києва 
Здоровило, Т. За «туманом» нічого не видно : отруйне повітря в столиці 
протримається до кінця місяця / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2019. – 
25 черв. (№ 69). – С. 3.  

Здоровило, Т. Радикальний «Радикал» : скільки ртуті було у столиці біля ринку / 
Тарас Здоровило // Україна молода. – 2019. – 5-6 квіт. (№ 39). – С. 14.  

Михальчук, В. В столице стало опасно дышать : вредные вещества превышают 
норму в 2-3 раза. Синоптики: людям будет легче после выходных /  
Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 19 июня (№ 110). – С. 9 : фото.  
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. 
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Київська міська рада 

Мамчур, Н. Деньги за нянь хотят удвоить : услуга «Муниципальная няня» в 
Киеве: задержки с выплатами и планы доплат родителям от города /  
Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 14 июня (№ 108). – С. 10 : фото. 
Депутати Київради планують подвоїти виплати батькам, які звернулися за 
послугою «Муніципальна няня». «Сегодня» дізналися, як працює цей сервіс, з 
якими проблемами зіткнулися кияни і що може змінитися. 

Мамчур, Н. Покупали новые дома и телевизоры : первые лица горсовета 
отчитались о доходах и ценностях за 2018-й / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 22 апр. (№ 75). – С. 8 : фото.   
«Сегодня» проаналізували доходи головних «осіб» Київради:  
Прокопіва Володимира, Страннікова Андрія, Бондаренка Володимира, 
Омельченка Олександра, Гусовського Сергія, Сиротюка Юрія, Манойленко 
Наталії. 

Трапезнікова, Д. Колії в майбутнє : розвиток рейкового транспорту до 
віддалених районів столиці: очікування і реальність / Дар'я Трапезнікова //  
День. – 2019. –  25 черв.  (№ 110). – С. 6 : фото.  
Київська влада ухвалила рішення продовжити зелену гілку метрополітену до 
житлового масиву Виноградар. 

Київська міська державна адміністрація 
Коваль, Л. На часі – інтерактивний гендерний паспорт столиці : мета проекту – 
щоб кожну гривню з кожного місцевого бюджету витрачали адресно й  
ефективно / Любомира Коваль // Уряд. кур'єр. –  2019. – 15 черв. (№ 112). – С. 2.  
У КМДА презентували інноваційну соціальну програму, а 18 червня вперше 
відбудеться соціально-економічний форум, на якому обговорять Гендерний 
паспорт Києва. 

Мамчур, Н. КГГА: кто чем богат : мэр Кличко обеднел, а у первого зама появился 
счет в банке / Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 1 апр. (№ 60). –  
С. 8 : фото.  
«Сегодня» проаналізували, що купували і продавали глава КМДА і його  
заступники , і як змінився їх добробут. 

Мамчур, Н. Сколько заработали директора КП Киева : Брагинский купил новое 
жилье, а Левченко накопил немного наличных / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 8 апр. (№ 65). – С. 8 : фото.  
«Сегодня» продовжує аналізувати доходи київських чиновників – що показали в 
деклараціях керівники великих дорожньо-транспортних комунальних 
підприємств. 
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Районні державні адміністрації 
Мамчур, Н. Чем богаты главы РГА : где живут, на чем ездят и сколько 
зарабатывают руководители столичных районов / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 4 апр. (№ 63). – С. 8 : фото.  
«Сегодня» вивчали, скільки заробляли і що купували глави районів столиці. 

Охорона  громадського порядку. Поліція 
Копанева, Е. «Эти «детки» очень жестокие. Нападают на людей без всякого 
повода и могут избить до полусмерти» : в центре Киева возле ТРЦ «Гулливер» 
толпа подростков жестоко избила прохожего. А на Трухановом острове 
малолетки покалечили молодую пару / Екатерина Копанева //  
Факты и коммент. – 2019. – 16-22 мая (№ 18). – С. 10 : фото.  
Підлітки б'ють людей заради розваги, а потім виставляють відео в соцмережах. 

Мамчур, Н. Киев за рулем: где чаще бьются авто : больше всего ДТП в 
Голосиевском районе, а Деснянский самый спокойный / Наталья Мамчур // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 12 июня (№ 106). – С. 14 : фото.  

Мамчур, Н.  Служебное жилье и новые авто для жен : Крищенко собирает марки 
и монеты, а Ватолин растаможил евробляху / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 15 апр. (№ 70). – С. 8 : фото.  
«Сегодня» вивчили е-декларації головних силовиків і рятувальників. 

Вандалізм 
Лиховид, І. «Вандалізм, інакше не назвеш» : невідомі зруйнували частину 
унікальної стіни Київської фортеці / Інна Лиховид // День. –  2019. –   
4 квіт. (№ 61). – С. 2 : фото.  
Понівечена горжова стіна між бульваром Лесі Українки, 28-а, та вулицею  
Євгена Коновальця, 44-а. 

Суди 
Бойко, І. Хвороблива Феміда : Рада суддів перевірить, яка пошесть відправила на 
лікарняний 34 судді Окружного адмінсуду Києва / Іван Бойко //  
Україна молода. – 2019. – 15 трав. (№ 53). – С. 8 : фото.  

Лиховид, І. Елітний дискомфорт : попри спротив громади, суд дозволив забудову 
єдиного скверу на Воздвиженці / Інна Лиховид // День. –  2019. –   
25 квіт. (№ 76). –  С. 10 : фото.  
Нещодавно Касаційний господарський суд дозволив ТОВ «Фундація «Якісне 
житло» будувати дев'ятиповерховий готель на вулиці Дегтярній, 2-4, де поки що 
розташований сквер. 

Мамчур, Н. За Бандеру и Шухевича еще будут бороться : суд отменил громкие 
переименования проспектов в Киеве, а власти будут подавать апелляцию / 
Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 27 июня (№ 116). – С. 8 : фото. 
Окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував рішення Київради 
про перейменування проспектів Бандери і Шухевича. 
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Тверда, О. Тримайтесь подалі від царя звірів : окружний адміністративний суд 
підтвердив законність рішення Київської міської державної адміністрації про 
заборону в Києві пересувних цирків із тваринами / Олександра Тверда //  
Україна молода. – 2019. – 2 квіт. (№ 37). – С. 11 : фото.  

Пожежна справа 
Михальчук, В. Грозят ли киевским святыням пожары : в «Софии» не жгут свечи, 
а Владимирский – без сигнализации / Василий Михальчук //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 19-21 апр. (№ 74). – С. 10 : фото.  
«Сегодня» вирушила перевіряти на пожежну безпеку наші храми. 

 
ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  

МІСТА  КИЄВА 
 

Управління, менеджмент, маркетинг 
Лиховид, І. Рішення не на користь міста : про наслідки ліквідації Інституту 
генерального плану Києва / Інна Лиховид // День. –  2019. –  3 квіт. (№ 60). –   
С. 11 : фото.  
Минулої осені наглядова рада «Київпроекту» ухвалила рішення про ліквідацію 
свого підрозділу через його фінансову неспроможність. «День» з'ясовував, чому 
столична влада дозволила ліквідувати один заклад на користь іншого. 

Інноваційна діяльність 
Михальчук, В. Все услуги столицы в одном смартфоне : с помощью приложения 
будем голосовать, жаловаться на ямы, платить за проезд и «коммуналку» / 
Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 5 июня (№ 101). – С. 14 : фото. 
В столиці презентували додаток до смартфону Kyiv Smart City, який буде 
допомагати киянам оплачувати поїздки в громадському транспорті, комунальні 
послуги і багато іншого. 

Михальчук, В. Контроль воздуха и скользкая плитка / Василий Михальчук // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 21 июня (№ 112). – С. 10 : фото.  
У Києві відкрили першу розумну ділянку вулиці в рамках міської ініціативи Kyiv 
Smart City. Вона знаходиться біля метро «Нивки» на вул. Салютній, 2-в. 

Осипчук, И. «Среди наших преподавателей есть даже народный депутат 
Украины, которая рассказывает ребятам о специфике своей работы» : трое 
киевлян создали стартап, который помогает старшеклассникам выбрать 
профессию по душе : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и коммент. – 2019. – 
30 мая -5 июня (№ 20). – С. 11 : фото.   
«Особливістю сайту є те, що про специфіку тієї чи іншої діяльності дітям 
розповідають практики, які досягли значних успіхів в своїх професіях» – 
розповідає молодий підприємець Олександр Павленко. 
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Банки 
Гаценко, А. В Украине появится купюра в 1000 гривен : на ней будет изображен 
академик Владимир Вернадский / Андрей Гаценко // КП в Украине. – 2019. –  
26 июня (№ 95). – С. 3 : фото. 

Громов, О. А тепер – Вернадський! : Нацбанк запроваджує в обіг банкноту 
номіналом 1000 гривень / Олег Громов // Уряд.  кур'єр. – 2019. –  
26 черв. (№ 118). – С. 3 : фото.  

Панченко, А. Истребители денег : «Сегодня» побывала там, где купюры считают 
килограммами, превращают их в «опилки» и складывают в «ульи» /  
Александр Панченко // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 7 мая (№ 82). – С. 8-9 : фото. 
Діяльність центрального сховища Національного банку України. 

Окремі галузі промисловості 
Здоровило, Т. Де спочивають крила... : найбільший у Європі навчальний 
авіаангар розташований у Києві / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2019. –  
5 черв. (№ 62). – С. 10-11 : фото.  
В ангарі представлено найрізноманітніші літальні апарати. А спеціальні 
навчальні класи оснащені агрегатами авіатехніки, стендами з вивчення основних 
функціональних систем літальних апаратів, змонтованих з реальних 
конструктивних елементів систем. 

Лиховид, І. Обкрадений «Арсенал» : як державний оборонний завод втрачає свої 
приміщення / Інна Лиховид // День. – 2019. – 6 черв. (№ 98). – С. 10 : фото. 
Фасадну будівлю заводу, якому в 2019 виповнилося 225 років віддали під заставу, 
держпідприємство не змогло виплатити кредит, приміщення продано як 
заставне майно з молотка. 

ДП «Антонов» 
Ковальова, В. І для літака, й для велосипедиста : держпідприємство «Антонов» 
модернізувало аеродинамічну трубу / Вікторія Ковальова // Україна молода. – 
2019. – 17 квіт. (№ 44). – С. 3 : фото. 
На державному підприємстві «Антонов» модернізували обладнання та 
реконструювали кабіну управління аеродинамічної труби. 

Ковальова, В. «Руслани» проти витоку нафти в океан : авіакомпанія «Авіалінії 
Антонова» бере участь у міжнародному проекті, доставляючи повітрям 
спецобладнання / Вікторія Ковальова // Уряд. кур'єр. –  2019. – 27 квіт. (№ 82). – 
С. 3 : фото. 
Цього року авіакомпанія «Авіалінії Антонова» продовжить співпрацю з 
компанією Oil Spill Response Limited (OSRL) зі штаб-квартирою у Великій 
Британії щодо участі в міжнародному проекті з оперативної ліквідації витоків 
нафти, якщо такі стануться. Про це повідомив начальник комерційного відділу 
авіапідприємства ДП «АНТОНОВ» Андрій Благовісний. 
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Темні часи «легенди» : у конструкторському бюро «Антонов» скаржаться на 
брак робочих рук / підготувала Алла Дубовик-Рохова // День. – 2019. –   
21 трав. (№ 86). – С. 9 : фото.  
Брак кадрів виникає через стрімке зростання військового виробництва в Україні. 

Модернізація тепломереж 
Пацера, М. Гроші –  у трубу : реформуватимуть теплоенергетичну галузь Києва 
за допомогою коштів ЄБРР / Микола Пацера // Україна молода. – 2019. –  
23 квіт. (№ 46). – С. 2 : фото.  
Київ розробив «Угоду про підготовку кредитного фінансування», яка передбачає 
залучення кредиту ЄБРР. Залучені кошти використають на технічне 
переоснащення київських ТЕЦ і модернізацію тепломереж. 

 

Міський транспорт 
Луценко, І. Хто стоїть за руйнуванням Інститутської? / Ігор Луценко //  
Дзеркало тижня. – 2019. – 25 - 26 трав. (№ 19). – С. 14.  
Минулого тижня вибухнув скандал там, де його найменше можна було 
очікувати. Бруківку – саме ту, на яку пролилася кров Небесної сотні, почали 
знімати екскаватором і вантажити для вивезення. 

Михальчук, В. Полгода поезда в Борисполь: отзывы : на линию выпустили 
двойные вагоны и обещают остановку на Выдубичах / Василий Михальчук // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 29 мая (№ 96). – С. 14 : фото.   
Виповнилося пів року з початку роботи експресу «Київ – Бориспіль». 
Кореспоннденти «Сегодня» проінспектували роботу і сервіс та діляться 
враженнями. 

Михальчук, В. Транспортный расклад : ежедневно на улицах столицы курсирует 
чуть больше тысячи единиц общественного транспорта. Тролейбусы и автобусы  
– условно новые, а вот большинство трамваев нужно заменить /  
Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 13 июня (№ 107). – С. 8 : фото. 
«Сегодня» дізналися та діляться з читачами, скільки трамваїв, автобусів і 
тролейбусів їздять по місту і чи планує міська влада купувати нові. 

Осипчук, И. «Влажность в «тайных» тоннелях киевского метро была до того 
высокой, что их заволакивало туманом» : ученые придумали, как предотвратить 
серьезную аварию в столичной подземке : [интервью] / Игорь Осипчук //  
Факты и коммент. – 2019. –  4-10 апр. (№ 13).  –С. 10 : фото.  
Головний науковий співробітник, завідувач лабораторії Інституту технічної 
теплофізики НАНУ Павло Круковський розповідає про проблему підвищеної 
вологості у службово-з'єднуючому тунелі між станціями «Хрещатик», «Майдан 
Незалежності» і «Кловська» та її вирішення. 
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Паркування 
Михальчук, В. Автохамов зажали делиниаторами : водители паркуются прямо 
возле мусорных контейнеров, а люди против парковок возле своих домов / 
Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 22 апр. (№ 75). – С. 17 : фото. 
Минуло три місяці з початку встановлення обмежувальних стовпчиків для 
боротьби зі стихійним паркуванням автотранспорту. «Сегодня» дізналися, чи 
справляються вони зі своєю функцією і чи задоволені нововведенням кияни. 

Новий велосипедно-пішохідний міст 
Здоровило, Т. Уже тріснуло скло : у Києві запрацював велосипедно-пішохідний 
міст за майже 420 млн грн / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2019. –  
28 трав. (№ 58). – С. 2 : фото.  
У день відкриття пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднує Володимирську 
гірку та парк «Хрещатий»,  тріснуло скло. 

Кулиш, Я.  Мост мог треснуть под женским каблуком : так же эксперты 
рассматривают версии заводского брака и вандализма / Ярослав Кулиш //  
КП в Украине: киев. вып. – 2019. – 28 мая (№ 78). – С. 4 : фото.  
На пішохідно-велосипедному мосту між парками «Хрещатий» і «Володимирська 
гірка» у день відкриття тріснуло скло. 

Лиховид, І. Князь Володимир... був би проти : навіщо столиці дорогий 
пішохідний міст з торговельними центрами на схилах Дніпра / Інна Лиховид // 
День. – 2019. – 4 квіт. (№ 61). – С. 10-11 : фото.  
Руйнується унікальний історичний ландшафт, який був ідентифікатором Києва 
багато сотень років. 

Лиховид, І. Ревізія «селфі» мосту : «День» оцінив плюси та мінуси нового 
пішохідно-велосипедного переходу в Києві / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
4 черв. (№ 96). – С. 10-11 : фото.  

Транспортні розв’язки. Реконструкція 
Михальчук, В. Опоры путепровода срежут алмазами : пролеты в 650 тонн 
снимают мегадомкратом с помощью пульта в 10 кг / Василий Михальчук // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 18 апр. (№ 73). – С. 9 : фото.  
Продовжується демонтаж Шулявського шляхопроводу. 

Громадське харчування 
Пацера, М. Із Донецька – з любов'ю : сім'я переселенців годує столицю смачними 
чебуреками / Микола Пацера // Україна молода. – 2019. –  22 трав. (№ 56). – С. 11. 
Переселенці із Донецька відкрили чебуречну біля універмагу «Україна» з 
незвичною назвою «МЧС» (Майстерня чебуречної справи). 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Благоустрій 
Кирпа, І. Посидимо на кришечках : комфорт отримали з відходів / Ірина Кирпа // 
Україна молода. – 2019. – 5-6 квіт. (№ 39). – С. 3.  
У центрі Києва, поблизу парку Шевченка, з’явилася незвичайна лава, облицьована 
ламелями з перероблених пластикових кришечок. 

Мамчур, Н. Уничтожают красоту : в Киеве с общественных мест массово воруют 
кусты и деревья / Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. –  
16 апр. (№ 71). – С. 14 : фото.  
У парках, скверах, на вулицях міста активно висаджують нові кущі, дерева і 
квіти. Але не всі кияни оцінюють таку турботу про місто: деякі без докорів 
совісті крадуть і знищують рослини. 

Михальчук, В. Вокзал с порядком не подружился : киоски уже убрали, патрули 
работают, но бардак и бездомные остались / Василий Михальчук //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 15 мая (№ 86). – С. 14 : фото.  
«Сегодня» перевірила, в якому стані вокзал зараз. 

Пацера, М. Злізьте нарешті з дерева : у якому стані «зелені легені» Києва / 
Микола Пацера // Україна молода. – 2019. – 12-13 квіт. (№ 42). – С. 3.  
В статті йдеться про те, як «зеленбудівці» та небайдужі кияни в зелених зонах 
відпочинку проводять благоустрій, а вандали все нищать. 

Пацера, М. Не заривайте як собаку : у столиці мешкають сотні тисяч домашніх 
тварин, для яких і досі не облаштували комунальне кладовище /  
Микола Пацера // Україна молода. – 2019. – 25 черв. (№ 69). – С. 14 : фото.  
Стаття підіймає проблему створення комунального кладовища для домашніх 
тварин. 

Ринки 
Мамчур, Н. Акции, автобусы и денежная помощь : сколько «наторговали» 
директора легендарных киевских рынков / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 11 апр. (№ 68). – С. 8 : фото.  
«Сегодня» вивчали декларації керівників комунальних київських ринків  –
«Бессарабського», «Володимирського» і «Житнього». 

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

Організація охорони здоров’я 
Пацера, М. Медики йдуть «у народ» : пілотний проект «Лікар у вашому домі» 
охопив усі райони столиці / Микола Пацера // Україна молода. – 2019. –  
10 квіт. (№ 41). – С. 2 : фото.  
У рамках проєкту «Лікар у вашому домі» кияни можуть безкоштовно пройти 
обстеження та отримати кваліфіковані поради медиків у зручний для себе час. 
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Персоналії. Історичні аспекти 
Віленський, Ю. «По очах бачу» : минуло майже 115 років із дня народження 
організатора охорони здоров'я й ученого-гігієніста Лева Медведя, але так 
важливо, щоб його фігура не потьмяніла / Юрій Віленський // День. – 2019. – 
 21-22 черв. (№ 108-109). – С. 18 : фото.  
Публікація присвячена науковій діяльності Левка Івановича Медведя - 
українського діяча медицини, засновника і керівника Інституту екогігієни і 
токсикології. 

Віленський, Ю. У критичні тижні нового життя : 80 років тому Золотою медаллю 
ВДНГ СРСР була відзначена інноваційна робота української лікарки-педіатра 
Олени Миколаївни Хохол «Іонітне молоко» / Юрій Віленський // День. – 2019.  –
13 черв. (№ 103). – С. 10 : фото.  
Олена Миколаївна разом із фахівцями з фізичної та колоїдної хімії на основі 
використання іонних смол отримала наприкінці 1950-х років іонітне молоко – 
перший вітчизняний замінник грудного молока. 

 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

 
Політичні і громадські рухи та акції 

Гриценко, М. «Розумні Великодні кошики» від «Дня» – українській церкві! : 
митрополит Епіфаній: «У цей непростий час українці гостро потребують духовної 
їжі...» / Микола Гриценко // День. – 2019. – 19-20 квіт. (№ 72-73). – С. 9 : фото. 
Напередодні Великодніх свят, в рамках благодійної акції, представникам єпархій 
відродженої Православної церкви України вручили кошики, наповнені книжками 
із серії бібліотеки газети «День». 

Кащенко, В. Голосистий захист / Валентина Кащенко // Уряд. кур'єр. – 2019. –  
8 черв. (№ 107).  – С. 4.  
6 червня понад 2 тисячі викладачів музичних шкіл зі всіх областей Ураїни 
протестували в Києві під стінами Міністерства культури проти реформування 
початкової музичної освіти. 

Лиховид, І. Громаду почули? : чиновники нарешті зупиняють будівельні роботи 
у Протасовому Яру / Інна Лиховид // День. – 2019. – 15 трав. (№ 82). – С. 10 : фото. 
Громада вимагає від Київради повернути ділянці статус зеленої зони і у жодному 
разі не будувати тут житловий комплекс. 

Лиховид, І. Омріяна вода : про наміри киян повернути історичну річку Либідь до 
життя і причини, які цьому перешкоджають / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
12 черв. (№ 102). – С. 11 : фото.  
Активісти громадської спілки «Наша Либідь» створили фонд і провели конкурс 
на кращий проект з оживлення річки уздовж вулиці Ямської. Залишилося – 
знайти меценатів і заручитися підтримкою міської влади. 
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Лиховид, І. Схил розбрату : як київська громада бореться за пагорби 
Олександрівської лікарні, де планується зведення хмарочосу / Інна Лиховид // 
День. – 2019. – 20 черв. (№ 107). – С. 11 : фото.  
У ЗМІ зустрічаються дані про 34 поверхи. Державна архітектурно-будівельна 
інспекція погоджувала проєкт будівництва на 18. Та жодна з цих цифр, а 
відповідно й висот, неприпустима в історичній зоні Києва. Максимум, що тут 
дозволяється, це 27 метрів, тобто не вище, ніж дев'ять поверхів. 

Онищенко, О. «Не потрібно мене розуміти, просто зробіть те, що належить» / 
Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. – 2019. – 1 черв. (№ 20). – С. 10 : фото. 
Історія про маму син, якої загинув на самому початку війни на Донбасі у червні 
2014 року. Вікторія Кравчук не тільки знайшла в собі сили жити далі, а й почала 
допомагати іншим. Стала активісткою громадської організації «Об'єднання 
дружин і матерів ветеранів – бійців АТО» і навіть очолила її київську філію. 

Трапезнікова, Д. До хліба і чаю : київську ініціативу оплати покупок літніх 
людей підхопили села й містечка з різних регіонів / Дар'я Трапезнікова // День. – 
2019. – 5 черв. (№ 97). – С. 11 : фото.  
Учасники акції оплачують покупки бабусь та дідусів. На кожну локацію виділено 
тисячу гривень. Можна використовувати цю суму, або за бажанням докласти 
власні кошти чи залучити до акції інших відвідувачів магазину. 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

Загальні питання 
 

Белоусова, А. Праздник в Лавре: главе церкви – 75! : поздравить предстоятеля 
УПЦ приехали 11 церквей со всего мира / Анастасия Белоусова //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 26 июня (№ 115). – С. 6 : фото.   
Сьогодні в Києво-Печерській лаврі привітали Блаженнішого митрополита 
Онуфрія з 75-річчям, Днем ангела та 5-річчям на посаді предстоятеля УПЦ. 

Історичні аспекти 
Белоусова, А. Святые жены: хранители града Киева / Анастасия Белоусова // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 24 мая (№ 93). – С. 10-11 : фото.  
У публікації до Дня Києва представлено Собор преподобних київських жінок-
молитовниць  – захисниць Києва. 

Персоналії 
Гребенникова, Е. Прп. Арсений Печерский, трудолюбивый : память 21 мая / 
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып.  –  2019. – 17 мая (№ 88). – С. 21 : фото. 

Гребенникова, Е. Прп. Захария, постник Печерский : память 6 апреля /  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 5-7 апр. (№ 64). – С. 21 : фото.  
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Гребенникова, Е. Прп. Ипатий, целебник Печерский : память 13 апреля /  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 12-14 апр. (№ 69). – С. 21 : 
фото.  

Культові споруди. Андріївська церква 
Апостолова-Сосса, Л. Ландшафтно-архітектурна домінанта  :  [Андріївської 
церкви] / Любов Апостолова-Сосса // Пам'ятки України : національна спадщина. 
– 2019. – № 1/2. – С. 40-44. : фото.  
Велику роль у захоплюючому враженні, яке справляє Андріївська церква, відіграє 
її місце розташування. 

Арсенян, М. Андріївська церква в контексті барокових зразків / Марія Арсенян // 
Пам'ятки України : національна спадщина. – 2019. – № 1/2. – С. 52-57 : фото. 
Подається номінаційне досьє на включення Андріївської церкви до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Архів Андріївської церкви / упорядник Ігор Нетудихаткін // Пам'ятки України : 
національна спадщина. – 2019. – № 1/2. – С. 62-65 : фото.  
Історія Андріївської церкви донині не має системного документального 
висвітлення. 

Люта, Т. Воздвиженська vs Андріївська церква в Києві / Тетяна Люта //  
Пам'ятки України : національна спадщина. – 2019. – № 1/2. – С. 8-13 : іл.  
У публікації подається історія будівництва знакових для Києва церков. 

Нетудихаткін, І. Міфи та легенди Андріївської церкви. Генеза та критика в 
історіографії / Ігор Нетудихаткін // Пам'ятки України : національна спадщина. – 
2019. – № 1/2. – С. 14- 23 : фото, іл. 
У публікації автор проводить аналіз народних переказів (міфів та легенд), 
пов'язаних з Андріївською церквою, які формували уявлення про історію цього 
храму до середини ХІХ століття. 

Православна церква України 
Капсамун, І. «Не можна розхитувати здобуту Церкву» : які наслідки можуть мати 
заяви Філарета для новоствореної ПЦУ та Константинополя / Іван Капсамун // 
День. – 2019. – 14 трав. (№ 81). – С. 4-5 : фото.  
Історична подія – об'єднання українського православ'я може піддатися ревізії на 
самому старті. Філарет зробив низку заяв, які суперечать як результатам 
Собору 15.12.2018, так і єдності ПЦУ. 

Остерська, М. Патріарх проти Києва? : Синод Православної церкви України 
відповів на протиправні дії та заяви / Марія Остерська // Україна молода. – 
 2019. – 26 черв. (№ 70). – С. 3.  
Чи міг хто подумати рік тому, що Київський патріархат повстане проти 
визнаної у світі Православної церкви України? 
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Києво-Печерська Лавра 
Лиховид, І. «Сіре» будівництво в Лаврі : чому очевидні порушення закону не 
зупиняють появу нових об'єктів на території пам'ятки ЮНЕСКО? /  
Інна Лиховид // День. – 2019. – 21 трав. (№ 86).  –С. 11 : фото.   
На території Києво-Печерської лаври з 1992 року з'явилося 52 об'єкти, частина 
з них абсолютно нові, частина – перебудовані. 16 з них – незаконні – 
стверджують пам'яткознавці. 

Реставраційні роботи 
Михальчук, В. Обновление Лавры : в заповеднике начали глобальные ремонты 
трех уникальных святынь / Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. –  
2 мая (№ 80). – С. 9 : фото.  
У Києво-Печерському історико-культурному заповіднику почалася грандіозна 
реконструкція Святих воріт, церкви Спаса на Берестові та оборонної 
Онуфріївської вежі. 
 

ОСВІТА КИЄВА 
Історичні аспекти 

20 мая 1809 : [открылось одно из старейших учебных заведений Киева народное 
мужское училище] / подготовила Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 
2019. – 16 мая (№ 87). – С. 28 : фото.  

Початкові та середні школи 
Лиховид, І. Навчання під баштовим краном : будівництво висотки загрожує 
школі й дитсадку в Києві. Але чиновники ігнорують очевидні порушення /  
Інна Лиховид // День. – 2019. – 17 -18 трав. (№ 84-85). – С. 18 : фото.  
У Платонівському провулку, 6, де поряд спеціалізована школа № 7 і дитячий садок 
№ 223, над обома навчальними закладами весь день махає стріла баштового 
крану та наражає дітей на небезпеку. 

 
Мамчур, Н. Горячий сезон в столичных школах : уже начали набирать 
первоклашек: правила приема и первые жалобы / Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. –  2019. – 5-7 апр. (№ 64). – С. 10 : фото. 
В навчальних закладах Києва почався прийом дітей в перші класи. «Сегодня» 
дізнавалася, кого візьмуть в першу чергу і які документи готувати. 

Вищі навчальні заклади. Історичні аспекти 
Открыт Киевский университет : 15 июня 1834 года / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 13 июня (№ 107). – С. 28 : 
фото.  
Офіційно відкрили Імператорський Університет святого Володимира, який 
згодом отримав назву Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. 
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Персоналії 
Никуленко, Т. Строгий, но справедливый : 27 июня старейшему профессору 
Киевского национального университета строительства и архитектуры Леониду 
Тихоновичу Шкелеву исполняется 90 лет / Татьяна Никуленко //  
Бульвар Гордона. – 2019. – июнь (№ 26). – С. 16 : фото.  

 
КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 

ЖИТТЯ МІСТА  КИЄВА 
Загальні питання 

 
Зінченко, В. Збери свій «Букет» : у Софії Київській презентували фестиваль 
високого мистецтва «Кавовою кантатою» українською мовою /  
Вероніка Зінченко // Україна молода. – 2019. – 12 черв. (№ 65). – С. 13 : фото.  
На території «Софії Київської» днями презентували Другий фестиваль високого 
мистецтва Bouguet Kiev Stage. 

Кем гордится страна : «Площадь звезд»: способ самовыражения нации и тропы 
для туристов // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 27 июня (№ 116). – С. 9 : фото.  
Біля ТРЦ Gulliver 27 червня та 3 липня, на «Площі зірок», «загоряться» нові зірки 
на честь Римми Зюбіної, Ахтема Сеітаблаєва, Станіслава Медведенка,  
Яни Клочкової, Валерія Борзова, Михаїла Романчука. 

Котович, К. Свята принцеса, «або Едігна». Вихід другий / Касіян Котович // 
Україна молода. – 2019. – 12 черв. (№ 65). – С. 12 : фото.  
В рамках Днів Європи вже вдруге у столиці переглянули театральне дійство 
«Едігна, донька Анни Київської і Генріха І. Початок славного служіння». Цього 
року «Едігна...» виконувалася на Михайлівській площі, під пам'ятником княгині 
Ользі, із відкритим доступом до публіки. 

Марущак, А. Малыши в вышиванках : маленькие основатели Киева на Почтовой 
получили яркие наряды / Александр Марущак // Сегодня: киев. вып. – 2019. –  
17 мая (№ 88). – С. 10 : фото. 
У День вишиванки маленькі Кий, Щек, Хорив і їх сестра Либідь отримали штанці 
і яскраві вишиванки. 

Пальцевич, Ю. Відродження традицій у Софії Київській : платформа Open Opera 
Ukraine представила проект «Musica Sakra Ukraina: партнерський вимір» /  
Юлія Пальцевич // День. – 2019. – 5 черв. (№ 97). – С. 7 : фото.  
У концертній програмі прозвучали твори Миколи Дилецького – українського 
музичного теоретика і композитора ХVII століття. 
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Петрушенко, М. Ми прагнемо усвідомленої моди : у Києві визначили 
переможців міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» / 
Микола Петрушенко // Уряд. кур'єр. – 2019. – 8 черв. (№ 107). – С. 5 : фото.  
143 молоді дизайнери-модельєри одягу, 34 молоді дизайнери-модельєри взуття 
та 58 дизайнерів текстилю з України, Польщі, Білорусі, Молдови, Ірану, Грузії 
представили цього року свої роботи на міжнародному конкурсі «Печерські 
каштани». 

Поліщук, Т. «Золото!» і «срібло» – в українців : ХІІ Міжнародний конкурс 
молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця (середня група) назвав 
переможців / Тетяна Поліщук // День. – 2019. –  26-27 квіт. (№ 77-78). – С. 16-17 : 
фото.  
Цьогоріч до фіналу дійшли три представники України –  кияни Марія Мацієвська 
та Ілля Овчаренко і сумчанин Дмитро Семикрас. 

Поліщук, Т. Спека мистецтву не перешкода! : із 29 червня до 4 липня у Києві 
триватиме «Міжнародна літня музична академія» / Тетяна Поліщук // День. – 
2019. – 26 черв. (№ 111). – С. 7 : фото.  
Заходи проходитимуть у найстарішому музичному навчальному закладі України 
– Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра. 

Половина, О. Ищем истину в своем : украинцы делают вина не только из 
винограда, но даже из ежевики / Оксана Половина // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 
26-28 апр. (№ 79). – С. 19 : фото.  
На київському ВДНГ пройшов фестиваль вина і їжі. 

Селфи с князем и «95 хутор» : День Киева. «Сегодня» представили, как могли 
отмечать День города во времена князя Ярослава Мудрого //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 24 мая (№ 93). – С. 12-13 : фото. 
5 фактів про Київ. Дізнаємося, яким був Київ в ХІ ст. 

Трапезнікова, Д. Діалог замість змагання : учасники Kyiv Art Week говорили про 
наболіле мовою мистецтва / Дар'я Трапезнікова // День. – 2019. –  
29 трав. (№ 92). – С. 12 : фото.  
Подія відбулася за підтримки КМДА та комерційних спонсорів у комплексі 
«Торонто – Київ», галереях, музеях і навіть на ринку. Загальна тема цьогорічного 
тижня сучасного мистецтва – «Це не змагання». 

Святкування Дня Києва 
Михальчук, В. ЧП на мосту и новые виды : открытие «моста Кличко» и марафон 
ради спасения детей / Василий Михальчук // Сегодня: киев. вып. – 2019. –  
27 мая (№ 94). – С. 8 : фото.  
Із публікації дізнаємося, як 26 травня відсвяткували День Києва. 
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Шагинян, Т. Большая стройка / Татьяна Шагинян // Сегодня: киев. вып. –  
2019.  – 28 мая (№ 95). – С. 11 : фото.  
На День Києва дітей від 5 до 15 років навчали майстерності презентації і гри в 
«Майнкрафт», будівництва з лего і робототехніки. А ще можна було 
попрацювати з архітектурним гуру і познайомитися з азами дизайну. 

Фестиваль «Французька весна-2019» 
Засєда, Л. Маленькі сюжети під французьким флером / Людмила Засєда //  
День. – 2019. – 5-6 квіт. (№ 62-63). – С. 14 : фото.  
У Києві відкрився фестиваль французької культури. Авторка статті ділиться 
враженнями від побаченого. 

Кужельний, О. Година землі й французи в... небі : коли дві події планово або 
раптово зливаються в одну, народжується якийсь новий зміст – зазвичай 
неочікуваний / Олексій Кужельний // День. – 2019. – 2 квіт. (№ 59). – С. 12 : фото. 
На Софійській площі відкрився традиційний щорічний фестиваль  
«Французька весна-2019». 

Київському зоопарку 110 років 
Марущак, А. Озера с пеликанами, раками и карпами : в новые водоемы начали 
запускать живность. После карпов – бакланы, черепахи и даже тритоны / 
Александр Марущак // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 30 мая (№ 97). – С. 9 : фото.  
В оновлений каскад з трьох озер в Київському зоопарку випустили 250 карасів і 
великих коропів. 

Марущак, А. 110 лет миру животных : в Киевском парке для зверей гордятся 
историей, современными животными-звездами, хотят восстанавливать 
популяцию исчезающих видов и ждут конца реконструкции /  
Александр Марущак // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 17 апр. (№ 72). – С. 8-9 : фото.  
 

Книговидавнича справа. Історичні аспекти 
Хлыстун, Ю. Максим Рыльский стал первым репортером, который побывал в 
киевском метро накануне его открытия в 1960 году : увидел свет сборник 
публицистики выдающегося поэта / Юрий Хлыстун // Факты и коммент. – 2019. – 
25 апр.-1 мая (№ 16). – С. 2 : фото.  
Сімейний фонд Максима Рильського «Троянди й винорград» до 125 річчя поета, 
яке буде відмічатися в 2020 році підготували збірку публіцистики і ранньої прози 
під назвою «Слово про рідну матір». 

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» 
Константинова, К.  «Книжковий Арсенал»: від споживачів до дослідників : цього 
тижня у стінах «Мистецького Арсеналу» розгорнувся 9-й «Книжковий Арсенал» 
/ Катерина Константинова // Дзеркало тижня. – 2019. – 25-31 трав. (№ 19). – 
 С. 1, 14 : фото.  
Цього року на заході пропонують свою продукцію близько 150 провідних 
видавництв і міжнародних культурних партнерів, понад 200 подій для дорослих і 
дітей. Більш ніж 90 гостей із 20 країн світу покажуть себе та подивляться на 
наших. 
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Коцарев, О. Must-Visit події «Книжкового Арсеналу»-2019 : презентації, дискусії 
та інші цікаві заходи. Стенд «Дня» – В6.11. Чекаємо! / Олег Коцарев // День. – 
2019. – 22 трав. (№ 87). – С. 6 : фото.  
Кореспонденти «Дня» розповідають про особливості нинішнього «Книжкового 
Арсеналу». 

Прокопенко, М. Крізь часи і простори : радянська дитяча книжка, міста, 
сплановані художниками, та інші проекти про ілюстрацію на ІХ «Книжковому 
Арсеналі» / Марія Прокопенко // День. – 2019. – 24-25 трав. (№ 89-90). – С. 17 : 
фото.  
У Мистецькому Арсеналі проходить ІХ Міжнародний фестиваль «Книжковий 
Арсенал». 

Рябчій, І. «Книжковий Арсенал» : співжиття на основі несподіванки /  
Іван Рябчій // Дзеркало тижня. – 2019. – 1 черв. (№ 20). – С. 16 : фото.  
Нотатки з вражаючого своєю мультидисциплінарністю форуму. 

Чадюк, М. Лабораторія рефлексії : тема сусідства – основне на цьогорічному 
«Книжковому Арсеналі» / Марія Чадюк // День. – 2019. – 24-25 трав. (№ 89-90). – 
С. 29 : фото.  
Дискусії та поетичні читання, презентації та лекції, перформанси й виставки, 
кінофільми й радіоп'єси – така цьогоріч програма «Книжкового Арсеналу». 

Книговидання. Представлення 
Махун, С. Київ-Місто: Ad futuram memorian / Сергій Махун // Дзеркало тижня. – 
2019. – 1 черв. (№ 20). – С. 15 : фото.  
Про книгу Анатолія Кончаковського та Валерія Крюкова «Киевские скрижали 
памяти». Видання присвячене понад 700 меморіальним дошкам, встановленим у 
нашому місті впродовж двох із лишком століть. Тут подані фотографії, дані 
про місцезнаходження, час встановлення й авторство меморіальних дошок. 

Осипчук, И. «Для митрополита Рафаила Заборовского купили к Пасхе десять 
каракатиц, каждая из которых стоила столько, сколько получал за год(!) кузнец 
или столяр» : опубликовано исследование кандидата исторических наук  
Игоря Нетудыхаткина о кухне киевских митрополитов ХVII – XVIII веков : 
[интервью] / Игорь Осипчук // Факты и коммент. – 2019. – 11-17 апр. (№ 14). –  
С. 29 : фото.  

Сюндюков, І. Планетарна катастрофа у фокусі уваги спецслужби : вийшло у світ 
унікальне видання / Ігор Сюндюков // День. – 2019. – 14-15 черв. (№ 104-105). – 
С. 20 : фото.  
Побачила світ книга під назвою «Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні настрої. 
ЧАЕС у поставарійний період». Видання підготовлене Інститутом історії 
України НАН України, Галузевим державним архівом Служби безпеки України та 
Українським інститутом національної пам'яті. Однотомник містить 210 
документів, що публікуються вперше. 
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Тесленко, Л. «У Рильському дрімав великий прозаїк» : побачила світ книжка 
маловідомих творів і публіцистики відомого поета / Ліна Тесленко //  
Україна молода. – 2019. – 26-27 квіт. (№ 48). – С. 14 : фото.  
Пройшла презентація книжки «І розіллється знов медами...», яка вийшла у 
видавництві «Ярославів Вал». До збірки ввійшли призабуті та маловідомі 
публікації Максима Рильського. 

Ярова, Т. «Спомини» Павла Скоропадського: нове видання й новий крок у 
пізнанні доби / Тетяна Ярова // День. – 2019. – 26 черв. (№ 111). – С. 20 : фото. 
Побачила світ книга «Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 - грудень 
1918». – Київ : Темпора, 2019. 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
 

Дозвілля 
Мамчур, Н. Писанки в Лавре и тысячи тюльпанов : пасхальные яйца в Лаврской 
колокольне, встреча Царя на Михайловской площади и цветочный фестиваль / 
Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 25 апр. (№ 78). – С. 8 : фото.  
«Сегодня» дізналася, які цікаві заходи пройдуть в Києві на пасхально-травневі 
вихідні. 

Мамчур, Н. Речной вокзал стал арт-пространством : в знаменитом здании будут 
проводить культурные мероприятия / Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 
2019. –  2 мая (№ 80). – С. 8 : фото.  
У будівлі Річкового вокзалу на Поштовій площі облаштували арт-простір. 

Екскурсійна робота. Прогулянки містом 
Авангардная улица : вспоминаем Казимира Малевича на улице, названной в его 
честь, ищем странный памятник художнику, уцелевшие старые здания и учимся 
радоваться простым вещам / подготовила Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 17 мая (№ 88). – С. 11 : фото.  

В гостях у президента : на улице Банковой рассматриваем памятники 
архитектуры, вспоминаем об одном из самых состоятельных киевлян, любуемся 
скульптурами «Дома с химерами» и отдыхаем на лавочке у сада / подготовила 
Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 21 июня (№ 112). – С. 11 : фото.  

В поисках романтики : в парке «Позняки» Дарницкого района ищем сердечки, 
грушу и невянущие розы, наблюдаем за уточками на озере и заглядываем на 
первую аллею, посвященную Кузьме Скрябину / подготовила Наталья Мамчур // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 26-28 апр. (№ 79). – С. 11 : фото.  
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Коршунов, С. Звезды в центре Киева : магнит для туристов и дань уважения 
выдающимся украинцам / Сергей Коршунов // Сегодня: киев. вып. – 2019. –  
26-28 апр. (№ 79). – С. 8-9 : фото.  
Біля ТРЦ Gulliver розташована «Площа зірок» де в плитах – вставки в формі 
п'ятикутних зірок, на кожній з яких написано ім'я її власника. 25 квітня, 19-у зірку 
вручили співачці Олі Поляковій. 

Маленькие, но важные : ищем муралы, посвященные детям: запускаем 
самолетики с мальчиком на ул. Антоновича, «примеряем» мамины туфли на  
ул. Туполева и грустим вместе со скрипачкой на ул. Гайдай / подготовила  
Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 31 мая-2 июня (№ 98). –  
С. 11 : фото.  

Мир природы и скульптур : в ботаническом саду в Голосеево ищем уникальные 
деревья, наслаждаемся первыми цветами, делаем яркие фото с необычными 
скульптурами и набираемся мудрости / подготовила Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 5-7 апр. (№ 64). – С. 11 : фото.  

Самая ученая улица : на Героев Обороны рассматриваем уникальные 
университетские здания, ищем сквер с каменными скульптурами, древние 
деревья с именами и вспоминаем погибших студентов / подготовила  
Наталья Мамчур // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 12-14 апр. (№ 69). – С. 11 : фото.  

Секреты древней улицы : на улице Ярославов Вал ищем миниатюрные 
скульптуры, любуемся красивым пейзажем, читаем стихи на перилах и отдыхаем 
на необычной лавочке / подготовила Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 19-21 апр. (№ 74). – С. 11 : фото.  

Спорт и история : на Спортивной площади ищем миниатюрный киевский 
трамвай, вспоминаем тайну большого фонтана, а в окресностях рассматриваем 
знаменитые старинные здания / подготовила Наталья Мамчур //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 14 июня (№ 108).  С. 11 : фото.  
«Сегодня» пропонує прогулянку однією з незвичайних площ столиці – 
Спортивною. 

Ботанічні сади. Історичні аспекти 
29 мая 1964 года : [в Киеве открыли ботсад] / подготовила Елена Гребенникова // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 23 мая (№ 92). – С. 28 : фото. 

Фестивалі 
Михальчук, В. Конопля спасет мир, а мусор станет искусством : в Ботсаду им. 
Фомина появятся яркие сады на экологическую тематику / Василий Михальчук // 
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 13 мая (№ 84). – С. 17 : фото.  
У Ботанічному саду ім. Фоміна в рамках фестивалю «Ландшафтна весна» 
відкривається конкурс садів – Green living ideas (Зелені ідеї життя). 
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Кінотеатри 
Баранівська, М. Битва за «Київ» / Марина Баранівська // Дзеркало тижня. –  
2019. – 15-21 черв. (№ 22-23). – С. 14 : фото.  
КМДА провела конкурс, у результаті якого відбулася зміна орендаря Культурного 
центру «Кінотеатр «Київ». Новий орендар  – ТОВ «Сінема Сіті». 

Бібліотеки 
Ще Петро І боявся Константинополя : приховані донедавна історичні цінності 
проливають світло на події далекої минувшини // Уряд. кур'єр. – 2019. –  
1 черв. (№ 102). – С. 3 : фото.  
В Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського повернули історичний 
артефакт – Грамоту Петра І Іоасафу Кроковському 1708 року. 

Музеї. Історичні аспекти 
24 апреля 1949 : [80 лет назад на бульваре Шевченко, 12  
открыли музей Тараса Шевченко] / подготовила Елена Гребенникова //  
Сегодня: киевский выпуск. – 2019. – 18 апр. (№ 73). – С. 28 : фото. 

Загальні питання 
Кулиш, Я. Что думают в Художественном музее о переезде на Банковую : как 
выяснила «КП» в Украине», сотрудники переживают за осуществление 
задуманного / Ярослав Кулиш // КП в Украине. –  2019. – 25 июня (№ 94). –  
С. 4 : фото. 

Лиховид, І. На ювілеї «містера Гелікоптера» : у Музеї української діаспори 
представили нові архівні матеріали про Ігоря Сікорського / Інна Лиховид //  
День. – 2019. – 31 трав. - 1 черв. (№ 94-95). – С. 16 : фото.  
У Музеї української діаспори, що є філією Музею історії міста Києва 
презентували оновлену експозицію історико-меморіального виставкового 
проекту «Наш Сікорський». Ппредставлені ексклюзивні фотоматеріали та 
документи з американського періоду життя авіаконструктора. 

Марченко, М. Експонати на канікулах : у Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва започаткували креативну екскурсію / 
Марина Марченко // День. – 2019. – 20 черв. (№ 107). – С. 12 : фото.  
Відвідавши екскурсійну програму «Експонат на канікулах» у відвідувачів музею 
з'явилася рідкісна можливість побачити старовинні народні тканини хатнього 
використання зблизька. Експонатам дозволяють «погуляти» на терасі та 
подихати свіжим повітрям. 

Прокопенко, М. Музейні усмішки : кілька кумедних історій про експонати з 
колекції Ханенків / Марія Прокопенко // День. – 2019. – 5-6 квіт. (№ 62-63). –  
С. 8-9 : фото.  
До міжнародного дня гумору у Національному музеї мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків влаштували «Веселий музейний день» та екскурсію «Дурні, 
блазні, маскарад», присвячені ролі гумору в історії та мистецтві Західної 
Європи. 
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Савицька, О. Три народження : 15 травня Літературно-меморіальний музей 
Михаїла Булгакова відсвяткує 128-річчя письменника, 130-річчя його Будинку і 
30-річчя його музею / Ольга Савицька // День. –  2019. – 15 трав. (№ 82). –  
С. 7 : фото. 

Персоналії 
Життя з творчості й світла : 29 квітня відзначає ювілей Кіра Пітоєва, творець 
одного з найдавніших музеїв світу / підготувала Ольга Савицька // День. – 2019. – 
26 - 27 квіт. (№ 77-78). – С. 22-23 : фото.  
Кіра Миколаївна – автор унікальної, всесвітньо відомої наукової концепції 
експозиції Літературно-меморіального музею М. Булгакова. 

Конкурси 
Махун, С. Натан Щаранський: «Наш Меморіал – це не тільки київський Бабин 
Яр, а й історія всіх місць у Східній Європі, де знищували євреїв» /  
Сергій Махун // Дзеркало тижня. – 2019. – 25 - 26 трав. (№ 19). – С. 10 : фото.  
В Україні триває міжнародний конкурс на найкращий проект Меморіального 
центру Голокосту «Бабин Яр». 

Музеї. Будівництво 
Лиховид, І. Зона пам'яті чи... розваг? : стартує добудова Меморіалу жертвам 
Голодомору. З музеєм... Рестораном... Автостоянкою та півмільярдним 
кошторисом. Кому це потрібно? / Інна Лиховид // День. – 2019. –  
27-28 черв. (№ 112-113). – С. 18 : фото.  
Крім чотириповерхового музею з рестораном, кафетерієм, конференц-залом 
добудова пам'ятного комплексу передбачає появу низки об'єктів інфраструктури 
з вирубкою дерев на Дніпрових схилах. 

Виставки 
Цивірко, М. Між Зеленським і... Зеленським : з 12-ї виставки «Карикатуристи 
України» / Микола Цивірко // Україна молода. – 2019. – 24 квіт. (№ 47). – С. 10.  
У галереї «Майстерня» Центрального будинку художників проходить 12 
виставка «Карикатуристів України». 

Черватюк, Л. «Із пензлями в руках» проти руйнації : художники картинами 
привертають увагу до проблем столиці / Людмила Черватюк // Україна молода. – 
2019. – 4 черв. (№ 61). – С. 11 : фото.  
У кулуарах колонної зали Київської міської ради у День міста відкрилась виставка 
учасників чергового етапу (2019 року) реалізації комплексного іміджевого 
культурно-мистецького проекту «Артвізитівка Києва». 

Виставка «Олег Голосій. Живопис нон-стоп» 
Десятерик, Д. «Він був світлою людиною» : у «Мистецькому Арсеналі» до 11 
серпня можна побачити масштабну виставку видатного українського художника 
Олега Голосія / Дмитро Десятерик // День. – 2019. – 21-22 черв. (№ 108-109). –  
С. 8-9 : фото.  
На експозиції «Олег Голосій. Живопис нон-стоп» представлені понад 70 полотен, 
50 графічних творів, 40 фотографій, архівні матеріали з 20 музеїв та приватних 
зібрань України, а також із зібрання родини Олега. 
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Пароваткіна, Г.  Зникла натура / Ганна Пароваткіна // Дзеркало тижня. – 2019. – 
22 черв. (№ 24). – С. 16 : фото.  
У «Мистецькому Арсеналі» відкрилася виставка «Олег Голосій. Живопис нон-
стоп» – друга цього року й наймасштабніша з присвячених творчості 
художника. 

Поліщук, Т. «Олег Голосій. Живопис нон-стоп» : під такою назвою із 13 червня 
до 11 серпня у «Мистецькому Арсеналі» буде представлений ретроспективний 
проект / Тетяна Поліщук // День. – 2019. – 6 черв. (№ 98). – С. 7 : фото.  
На виставці представлено понад 70 полотен, 50 графічних творів, 40 світлин, 
архівні матеріали із 20 музейних та приватних зібрань України, а також маєтку 
художника Олега Голосія. 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 
 

Мартиросян, К. Юрий Мушкетик променял математику на филологию : 
признанный мастер прозы скончался в Киеве / Карина Мартиросян //  
КП в Украине. – 2019. – 7 июня (№ 85). – С. 11 : фото.  
20 березня письменник відсвяткуквав 90-літній ювілей. Його твори 
відображають історичний розвиток України та розповідають про реальні події 
з життя країни. Романи «Семен Палій», «Гайдамаки», «Жорстоке милосердя» 
вивчають в школі. 

Третьяков, А. «Первый четырехэтажный дом на Крещатике казался киевлянам 
настолько высоким, что многие опасались ходить возле него: боялись, как бы не 
упал» : вышло уникальное исследование киевоведа Аркадия Третьякова «Старий 
Хрещатик та його домовласники» об истории главной улицы столицы : 
[интервью] / Аркадий Третьяков // Факты и коммент. – 2019. –  
20-26 июня (№ 23). – С. 29 : фото.  
Відомий києвознавець презентував свою нову книгу. 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Архітектура. Історичні аспекти 
Кальницкий, М. «Некрасивое здание сидит посреди площади, как громадная 
неуклюжая черепаха», – писали об оперном театре сразу после его возведения : 
многие новые здания, памятники и аллеи, ставшие впоследствии визитной 
карточкой Киева, изначально подвергались критике и были встречены 
горожанами без восторга / Михаил Кальницкий // Факты и коммент. – 2019. – 27 
июня-3 июля (№ 24). – С. 29 : фото. 

Люта, Т. Два портрети Растреллі / Тетяна Люта // Пам'ятки України : національна 
спадщина. – 2019. – № 1/2. – С. 24-27 : фото.  
Про творче флорентійське сімейство архітекторів Растреллі. 
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Оляніна, С. Пропорціонування в композиції іконостаса Андріївської церкви / 
Світлана Оляніна // Пам'ятки України : національна спадщина. – 2019. – № 1/2. –  
С. 28-33 : іл., схеми.  
У публікації подається історія спорудження іконостаса. Наводяться його 
креслення, здійснюється стилістичний аналіз і атрибуція живопису. 

Загальні питання 
Баранівська, М. «Тарілка», що відлітає / Марина Баранівська //  
Дзеркало тижня. – 2019. – 18 трав. (№ 18). – С. 14.  
Цього тижня відбулася конференція, на якій архітектори презентували 
авторський проєкт відновлення «Літаючої тарілки» біля метро «Либідська». 
Захисники «тарілки» дуже сподіваються на нову владу. 

Персоналії 
Рудяченко, О. Городецький. Дім, який збудував Влад / Олександр Рудяченко // 
Дзеркало тижня. – 2019. – 25-31 трав. (№ 19). – С. 11 : фото.  
Миколаївський костел, Будинок з химерами, Міський музей старожитностей і 
мистецтв, Караїмська кенаса – усі ці будівлі, які роблять незабутнім наш Київ, 
спроектував Владислав Городецький. 
 

Декоративно-прикладне мистецтво 
 Історичні аспекти 

Янченко, Л. Надпрестольна сінь – різблена пластика ХVІІІ ст. / Ліна Янченко // 
Пам'ятки України : національна спадщина. –  2019. –  № 1/2. –  С. 34-39 : фото. 
Публікація подає історію іконографії надпрестольної сіні (ківоркій) Андріївської 
церкви та її семантико-символічне значення. 

Персоналії 
Горобець, О. Золото Андріївської церкви: Жан Батист Ле Пренс /  
Олександра Горобець // Пам'ятки України : національна спадщина. – 2019. –  
№ 1/2. – С. 58-61 : фото.  
Публікація присвячена виконавцю позолоти барельєфних та скульптурних 
прикрас інтер'єру Андріївської церкви.  

Рудяченко, О. Різбяр по історії : Григорій Левицький – маляр Гетьманщини, який 
гравюру перетворив на Слово Боже / Олександр Рудяченко // День. – 2019. –  
7-8 черв. (№ 99-100). – С. 23 : фото. 

Скульптура. Втрата 
Поліщук, Т. Третій... черевичок Сержа Лифаря : у нашій столиці з'явилася міні-
скульптура як присвята легендарному екс-киянину, танцівнику і хореографу 
«Гранд-Опера» Франції / Тетяна Поліщук // День. – 2019. – 30 трав. (№ 93). –  
С. 12 : фото.  
Міні-скульптура встановлена на стіні найстарішого готелю Києва Premier 
Palace Hotel Kyiv. 
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Фещенко, Є. Друг Стуса : скульптор Борис Довгань до останнього творив / 
Євдокія Фещенко // Україна молода. – 2019. – 3-4 трав. (№ 49). – С. 3 : фото.  
У Києві попрощалися із скульптором Борисом  Довганем. 

Живопис. Історичні аспекти 
Зайченко, О. Від Монпарнасу до Лук'янівської тюрми : у травні 1938 року 
сталінська влада знищила Миколу Касперовича  художника-«бойчукіста» і 
реставратора / Олена Зайченко // Україна молода. – 2019. – 21 трав. (№ 55). –  
С. 11 : фото.  

Персоналії 
Гордійчук, І. Олена Дудніченко-Цой: «Я хочу бути чарівником, який доводить, 
що світ прекрасний» : київська художниця – про мистецтво, дитинство і сім'ю / 
Ірина Гордійчук // День. – 2019. – 27-28 черв. (№ 112-113). – С. 16-17 : фото.  

Родился наш гений цвета Кричевский : 22 мая 1899 года / подготовила  
Елена Гребенникова // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 16 мая (№ 87). – С. 28 : фото. 
Публікація присвячена українському живописцю Федору Кричевському. 

Семенова, Т. «Хочеться творити вічні символи...»  / Тетяна Семенова // Київ. – 
2019. – № 3/4. – С. 187-192 : іл. 
Київська художниця-монументалістка, член НСХУ (1990) розповідає про свою 
родину та знайомить читача зі своєю творчістю. 

 
Музика та видовищні мистецтва 

Музика. Історичні аспекти 
Лицар музичного театру : до 85-річчя від дня народження  
В. С. Губаренка (1934-2000) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2019. –  
№ 2. – С. 69-77 : портр.  
У статті розповідається про життя і діяльність відомого українського 
композитораВіталія Сергійовича Губаренка. 

Пам’яті Євгенії Мірошниченко 
Береза, Р. Незрівнянна: харизма сопрано : оперна діва Євгенія Мірошниченко 
мала проблеми у консерваторії через «Ленінський історичний метеріалізм», 40 
років поспіль співала партію Віолетти з «Травіати» і здолала страшний діагноз / 
Роман Береза // Україна молода. – 2019. – 15 трав. (№ 53). – С. 12 : фото.  
Стаття розповідає про творчу кар'єру відомої  української оперної співачки. 

Чечель, Л. «Завжди буде не вистачати Євгенії» : у столиці про легенду оперної 
сцени нагадують меморіальнрі дошки / Людмила Чечель // Україна молода. – 
2019. – 15 трав. (№ 53). – С. 2 : фото.  
На фасаді будинку на вулиці Терещенківській, 5 – де мешкала оперна діва 
відкрито меморіальну дошку.  Автор барельєфу – скульптор Іван Мельничук. 
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Загальні питання 
Пальцевич, Ю. Житель града Києва : звучатиме музика автора першого 
підручника з теорії музики, написаного церковнослов'янською мовою /  
Юлія Пальцевич // Україна молода. – 2019. – 28 трав. (№ 58). – С. 13 : фото. 
Незалежна творча платформа Open Opera Ukraine започатковує масштабний 
цикл «Musica sacra Ukraina: партесний вимір». Його метою є повернення уваги 
широкого загалу до одного з малознаних скарбів української професійної музики 
XVII століття – партесного співу. Відкриється цикл проєктом присвяченим 
творчості найвідомішого українського композитора і музичного теоретика XVII 
століття Миколи Дилецького. 

Персоналії 
Чечель, Л. Чаруючі голоси як спадок : прадід дуету сестер Галини і Людмили 
Турчак співав у церковному хорі Києво-Печерської лаври, дід вчився у музично-
драматичному інституті Миколи Лисенка, а батько тридцять років був хористом 
Українського радіо / Людмила Чечель // Україна молода. – 2019. –  
17 - 18 трав. (№ 54). – С. 14 : фото.  
Сестри Турчак разом на сцені двадцять п'ять років. Свій творчий ювілей 
лауреатки міжнародних і всеукраїнських конкурсів відсвяткували концертом у 
столичному культурному центрі «Печерськ». 

Хорове мистецтво 
Архипова, А. Хор «Щедрик» едет в Вену : исполнят сложную программу, а 
поездка обойдется в 60 тысяч евро : [интервью] / Анна Архипова //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 26 июня (№ 115). – С. 13 : фото.  
У Відні стартує Австрійський міжнародний фестиваль молодіжної музики для 
хорів, груп і оркестрів – Summa Cum Laude Youth Music Festival, де Україну 
представлятиме дитячий хор «Щедрик». 

Чечель, Л. Петро Андрійчук: Вірю в правду, закладену в пісню : музикант і 
науковець – про створення упродовж 18 років енциклопедії українського 
хорового мистецтва, на яку його надихнув Анатолій Авдієвський : [інтерв'ю] / 
Людмила Чечель // Україна молода. – 2019. – 31 трав.-1 черв. (№ 60). – С. 14 : 
фото. 
Інтерв’ю Петра Андрійчука – художнього керівника заслуженого народного 
ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка». 

Балет 
Семененко, Н. Спадкоємці Сержа Лифаря : зі студентами Української академії 
танцю і танцівниками Національної опери зустрілася улюблена учениця майстра 
хореографії, зірка Гранд-опера Клод Бессі / Наталія Семененко // День. – 2019. – 
24 квіт. (№ 75). – С. 10-11 : фото.  
Пані Бессі розповіла про навчання у Сержа Лифаря та провела майстер-класи 
для українських танцівників. 
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Тарасенко, Л. «Український балет стає повноправним конкурентним гравцем на 
європейському хореографічному «полі» : уперше майстер-клас для артистів 
Національної опери відбувся наживо на You Tube за участі балету Гранд Опера / 
Лариса Тарасенко // День. – 2019. – 5-6 квіт. (№ 62-63). – С. 23 : фото.  
У великій репетиційній залі Національної опери України відбувся майстер-клас за 
участі Клод Бессі і Сиріала Атанасова. 

Згадуємо Сержа Лифаря 
Коршунов, С. «Во время репетиций Лифарь любил есть сахар» : знаменитая 
французская балерина, любимица Сержа Лифаря, впервые посетила Киев. Она 
провела мастер-класс, рассказала о первой встрече с украинским учителем, его 
предсмертном подарке и развенчала мифы о культовом балетмейстере : 
[интервью] / Сергей Коршунов // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 5-7 апр. (№ 64). – 
С. 9 : фото.   

Коршунов, С. «Я украинец и этим горжусь» : поставил 200 спектаклей, дружил с 
Коко и был приговорен к смерти / Сергей Коршунов // Сегодня: киев. вып. –  
2019. – 5-7 апр. (№ 64). – С. 8 : фото. 
Публікація присвячена видатному балетмейстеру  Сержу Лифарю. 

Шекет, Ю. Серж Лифар: Ікар із Києва / Юлія Шекет // Жінка. – 2019. – трав. –  
С. 14 : фото.  

Театр. Історичні аспекти 
 «Символ високої майстерності» : до 160-річчя від дня народження  
П. К. Саксаганського (1859-1940) // Календар знаменних і пам'ятних дат.  – 2019. 
– № 2. – С. 49-59 : портр.   
У статті розповідається про життя і діяльність видатного українського 
актора, режисера, організатора й реформатора театральної справи, 
драматурга і педагога школи М. Кропивницького, одного з корифеїв українського 
побутового театру Панаса Карповича Саксаганського. 

Загальні питання 
Кужельний, О. Масаж аури : Театр на Подолі – театр-команда /  
Олексій Кужельний // День. – 2019. – 8-9 трав. (№ 79-80). – С. 29 : фото.  
Народний артист України Олексій Кужельний ділиться думками про діяльність 
Київського академічного драматичного театру на Подолі. 

Михальчук, В. Новая «зеленка» и бесплатное кино : вход украсили неоновой 
головой и обещают открыть бассейн / Василий Михальчук //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 20 мая (№ 89). – С. 17 : фото. 
«Сегодня» побувала на відкритті оновленого Зеленого театру і дізналася, що 
там змінилося. 

Персоналії 
Бахарева, Т. Виктория Васалатий: «Во Франции, как правило, не дарят артистам 
цветы, но наш рояль был завален букетами» : в Париже состоялось выступление 
украинской певицы, актрисы Театра имени Ивана Франко, исполнившей песни 
знаменитой Эдит Пиаф : [интервью] / Таисия Бахарева // Факты и коммент. –  
2019. – 27 июня - 3 июля (№ 24). – С. 21 : фото. 
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Шоубізнес 
Рожденные в Киеве : из первых уст / подготовила Анна Школьная //  
Сегодня: киев. вып. – 2019. – 24-26 мая (№ 93). – С. 8-9 : фото.  
Зірки шоу бізнесу Ірина Білик, Анастасія Приходько, Настя Каменських, Аніта 
Луценко, Потап та Гайтана розповіли «Сегодня», в яких районах пройшло їх 
дитинство, де сьогодні їх можна зустріти і про свої улюблені місця в столиці. 

 
Кіномистецтво  

Балакир, А. Тренер усім говорив, що вона хлопчик / Анна Балакир // Країна. – 
2019. – № 14. – С. 18-20 : фото.  
У рамках ХVI Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 
Docudays UA у столичних кінотеатрах показали 27 українських документальних 
фільмів «Docu/Україна, найкращою визнали стрічку «Історія зимового саду». 
 

48-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»  
Баранівська, М. «Молодість»-48: індійські жахіття та естетичний експеримент / 
Марина Баранівська // Дзеркало тижня. – 2019. – 8 черв. (№ 21).  – С. 14 : фото.  
48-й КМКФ «Молодість» завершено. Гран-прі кінофестивалю, нагороду 
«Скіфський олень» та грошову премію 10 тис. дол. США отримала кінострічка 
«Дикий» французького режисера Каміля Відаль-Наке. 

Баранівська, М. Як Порошенко на «Молодість» сходив / Марина Баранівська // 
Дзеркало тижня. – 2019. – 1 черв. (№ 20).  – С. 16 : фото.  
1 червня Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосить 
переможців і вручить найкращому головний приз – «Скіфського оленя» і грошову 
нагороду (10 тисяч доларів).  

Десятерик, Д. Від «Колібрі» до «Безумної любові» : оголошено переможців  
48-го кінофестивалю «Молодість» / Дмитро Десятерик // День. – 2019.  –  
4 черв. (№ 96).  –С. 6 : фото. 
Офційна церемонія нагородження відбулася в колонній залі Київської міської 
державної адміністрації. Гран-прі кінофестивалю – нагороду «Скіфський олень» 
та грошову премію сумою 10 000 доларів США отримала соціальна драма 
«Дикий», режисер Каміль Відаль-Наке (Франція). 

Десятерик, Д. Втома чи реінкарнація? : 48-ма «Молодість» закінчилася й 
залишила більше запитань, аніж відповідей ... / Дмитро Десятерик // День. –  
2019. – 7-8 черв. (№ 99-100). – С. 10 : фото.  
Гран-прі кінофестивалю, нагороду «Скіфський олень», грошову премію сумою 
10 000 доларів США і спеціальну відзнаку журі конкурсної програми ЛГБТК-
фільмів «Сонячний зайчик» отримала соціальна драма «Дикий» (Savage) Каміля 
Відаль-Наке (Франція). 
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Американо-британський серіал «Чорнобиль» 
Где снимали «Чернобыль» : корпус Киевского политеха стал гостиницей в 
Припяти, автобусы для эвакуации снимали в Вышгороде, фальшивую Москву в 
центре Киева, а больницу для пожарников – на Оболони / материалы подготовил 
Алекс Панченко // Сегодня: киев. вып. – 2019. – 10 июня (№ 104). – С. 28 : фото. 
Із публікації дізнаємося де і як знімали популярний п'ятисерійний британо-
американський міні-серіал про Чорнобиль. 

Коробатов, Я. Чернобыль предопределил распад Советского Союза : в чем были 
правы, а в чем ошибались создатели нашумевшего американского сериала об 
аварии на атомной станции / Ярослав Коробатов // КП в Украине. – 2019. – 
27 июня - 4 июля (№ 96). – С. 10-11 : фото.  
Серіал «Чорнобиль» викликав неоднозначну реакцію критиків. 

Соколов, Б. Чорнобильська трагедія в серіалі й у житті : аварія виявила 
нездатність радянської системи адекватно реагувати на великі техногенні 
катастрофи / Борис Соколов // День. – 2019. – 21-22 черв. (№ 108-109). –  
С. 6-7 : фото.   

Ткачев, Ю. Правда и вымысел сериала «Чернобыль» : радиоактивная «клюква» 
в которую поверят / Юрий Ткачев // События недели. Итоги и факты. – 2019. –  
11 июня (№ 24). – С. 16-17 : фото.  
Про правду і вимисел у американо-британському серіалі «Чорнобиль». 

Спогади. Історичні аспекти 
Таран, С. Вспоминая Леонида Быкова : в Киеве у Лени не было денег, и он 
ночевал в музейном танке «Тигр» / Серафима Таран // КП в Украине. – 2019. –  
12 апр. (№ 56). – С. 10 : фото.  
40 років тому трагічно загинув видатний актор і режисер. «КП» згадує найбільш 
яскраві моменти його біографії. 

Пам’яті Івана Миколайчука 
Павленко, Н. «Гуде весілля, а повз вікна несуть людину на той світ» /  
Наталія Павленко // Країна. – 2019. – № 21. – С. 47-50 : фото.  
Стаття подає спогади учасників про зйомки кінострічки «Вавилон ХХ». 

Подолян, Т. «Параджанов спав на голих пружинах, вкритий своїм єдиним 
демісезонним пальтом» : Іван Миколайчук пригощав Marlboro цапа, який знявся 
у фільмі «Вавилон ХХ» / Тарас Подолян // Країна. – 2019. – № 22. – С. 34-36 : 
фото.  
Стаття подає спогади кінооператора Юрія Гармаша про акторів та режисерів, 
з якими довелося працювати. 

Тримбач, С. «Вавилон, брате, Вавилон!» : день народження Івана Миколайчука: 
унікальний день унікального українця / Сергій Тримбач // День. – 2019. –  
19 черв. – (№ 106). – С. 6-7 : фото. 
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