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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
 

Статистичні матеріали 
Бондарь, М. Город, которого нет : чем статистическая картина Киева 
разительно отличается от реальной и как от этого страдают горожане /  
Мария Бондарь // Фокус. — 2021. — 6 августа  № 31. — С. 34-37 : фото. 
Судячи з даних про чисельність і структуру населення, якими оперує Головне 
управління статистики м. Києва, українська столиця здається істинним 
соціальним раєм. А як насправді, читайте в статті. 

 

Надзвичайна подія. Костел Святого Миколая 
Здоровило, Т. Врятувати Святого Миколая: після пожежі у збудованому 
архітектором Городецьким на початку ХХ століття костелі українці збирають 
кошти на реставрацію унікальної будівлі / Тарас Здоровило //  
Україна молода. — 2021. — 7-8 вересня (№ 91-92). — С. 3 : іл. 
Шоком для киян стала звістка про пожежу в костелі Святого Миколая в 
Києві, що на вулиці Великій Васильківській, яка трапилася ввечері 3 вересня. 
Вогнем був пошкоджений унікальний орган, спеціально створений для цієї 
будівлі. 
  
Кулиш, Я. Сгоревший орган оплакивают, как живого человека : пожар в 
киевском костеле Святого Николая уничтожил уникальный инструмент / 
Ярослав Кулиш // КП в Украине. — 2021. — 9-16 сентября (№ 36/34). — С. 3 : 
фото. 
Більше 40 років унікальний орган наповнював стіни костелу Святого Миколая 
чудовою музикою. І дивовижно гармоніював з архітектурою самого храму. Він 
загинув буквально за кілька хвилин. І це стало величезною трагедією для 
музикантів, багато з яких провели за цим органом роки... 
 
Лютий, Т. Бароковий реформатор / Тарас Лютий // Український тиждень. — 
2021. — 30.07-5.08 (№ 30).  — С. 39 : фотоіл. 
Нещодавня пожежа в київському костелі Святого Миколая, під час якої згорів 
орган і було завдано збитків дивовижно гарній споруді архітектора 
Городецького, нагадала про те, як безвідповідально ми ставимося до наших 
архітектурних шедеврів. 
 
Присяжный, А. Украинский предприниматель Геннадий Буткевич: «Костел 
Святого Николая — жемчужина культурного наследия Украины. Последствия 
его пожара надо исправлять немедленно, и украинский бизнес не может 
оставаться в стороне» : по состоянию на 7 сентября украинскими 
предпринимателями и компаниями собрано почти 26 миллионов гривен на 
восстановление киевского костела Святого Николая, сильно пострадавшего 
при пожаре / Александр Присяжный // Бульвар Гордона. — 2021. —  
сентябрь (№ 38). — С. 3 : фото. 
У статті йдеться про те, як відреагували підприємці на трагедію, що 
відбулася 3 вересня у київському костелі Святого Миколая, де згорів духовий 
орган. 
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Пам’ятні місця. Київські легенди 
Аникин, А. Ужасы «Зеленого театра» : в феврале 1898 года газета 
«Киевлянинъ» опубликовала статью о происшествии, случившемся на 
территории Печерской крепости. Некий поручик Жеромский, одетый лишь в 
панталоны, бегал по холмам, махал саблей и неистово вопил : «Чингисхан идет 
на Киев! Спасайся!». Спустя полвека на этом месте был построен «Зеленый 
театр» под открытым небом, но мистические происшествия продолжались / 
Алексей Аникин // Загадки истории. Наша эпоха. — 2021. —  № 15. — С. 4-5 : 
фото, ил. 
У статті йдеться про місцевість у Києві, де розташований «Зелений театр», 
— Провалля, про містичні історії і легенди, що пов’язують з нею. 

 
Знаменні дати та їх відзначення 

Урочисті заходи до 30-ї річниці Незалежності України   
В інвалідному візку — через весь світ: у Києві триває фотовиставка 
мандрівника // Хрещатик. — 2021. — 6 серпня (№ 32). — С. 4 : фото. 
Виставка присвячена 30-річчю Незалежності України. 
  
Військовий парад, марш захисників та святкові концерти — у Києві 
масштабно відзначили 30-річчя Незалежності // Хрещатик. — 2021. —   
27 серпня (№ 37). — С. 1 : фото. 
Урочисті заходи до 30-ї річниці Незалежності України тривали декілька днів. 
 
Земля, де все починалося і де все буде так, як нам треба!  //  
Урядовий кур'єр. — 2021. — 26 серпня (№ 163). — С. 2-3 : фото. 
Представлені фото військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності 
України, що проводився на головній вулиці країни 24 серпня 2021 року. 
  
Писана, Н. Якір української ідентичності / Наталя Писана //  
Урядовий кур'єр. — 2021. —  18 серпня (№ 159). — С. 2 : фото. 
У Національному заповіднику «Софія Київська» відкрито виставку 
«Раритети Української козацької держави — Гетьманщини XVII-XVIII ст. : 
До 30-річчя Незалежності України». 
 
У Києві експонують булаву Івана Мазепи та оригінал першої Конституції 
Пилипа Орлика // Хрещатик. — 2021. — 20 серпня (№ 36). — С. 3 : фото. 
У Софії Київській відкрили унікальний мистецький проєкт – «Раритети 
української козацької держави — Гетьманщини XVII-XVIII століття», 
присвячений 30-ій річниці Незалежності України. 
  

З історії київських парадів 
Кальницкий, М. Эффектное зрелище / Михаил Кальницкий // Фокус. —  
2021.  — 3 сентября (№ 35). — С. 48-51 : фото. 
Парад, яким у Києві ознаменували 30-ту річницю проголошення незалежності 
України, став продовженням давніх і різноманітних традицій. Тепер його 
проводять на Хрещатику, але раніше організовували не тільки там. Та й 
приводи були інші... 
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Знакова дата. Національний прапор 
Здоровило, Т. На Хрещатику було тісно : у Києві вперше замайорів 
національний стяг 31 рік тому / Тарас Здоровило // Україна молода. —    
2021. — 23 липня (№ 74). — С. 3 : фото. 
У статті розповідається про знакову дату - 23 липня 1990 року, коли в Києві 
біля будівлі міської ради було вперше урочисто піднято  національний синьо-
жовтий прапор. 

 
Краєзнавці 

Княжик, О. «Універсали показував у Верховній Раді. Прийшли з десяток 
депутатів» / Оксана Княжик // Країна. — 2021. — 19 серпня (№ 32). —  
С. 36-37 : фото. 
Краєзнавець, дослідник історії Києва та України, колекціонер Віктор 
Киркевич розповідає, як він знаходив нові матеріали для своєї колекції на тему 
політичної історії України ХХ століття. 

 
Видатні діячі. Славетні земляки 

Выдающийся украинский кинорежиссер, писатель, драматург, сценарист, 
художник Александр Довженко: «Я умру в Москве, так и не увидев Украины. 
Умирая, попрошу Сталина, чтобы перед тем, как сжечь в крематории, из груди 
моей вынули сердце и закопали его в родную землю» : 127 лет назад родился 
основоположник украинского и классик мирового кинематографа //  
Бульвар Гордона. — 2021. — сентябрь (№ 38). — С. 2-3 : фото. 
У статті йдеться про життя і творчість видатного українського 
радянського письменника, кінорежисера, кінодраматурга, художника, 
класика світового кінематографа Олександра Довженка. 
 
Голинська, О. Скрипка грає... : Богодару Которовичу — одному з 
найвидатніших митців ХХ століття, виповнилося б 80 / Ольга Голинська // 
День. — 2021. — 6-7 серпня (№ 109-110). — С. 23 : фото. 
Стаття присвячена українському скрипалеві, диригенту, педагогу, народному 
артисту УРСР, завідувачу кафедри скрипки та професору Київської 
консерваторії, члену-кореспонденту Академії мистецтв України, одному із 
засновників сучасної української скрипкової школи, фундатору і беззмінному 
художньому керівникові Державного камерного ансамблю «Київські 
солісти» Богодару Антоновичу Которовичу. 
 
Гончарук, О. Ранок 24 серпня зустрів у камері Лук'янівського ізолятора. Під 
вечір мене силою випхали звідти : [інтерв'ю] / Ольга Гончарук // Країна. — 
2021. —  19 серпня (№ 32). — С. 38-41 : фото. 
Борець за незалежність України у XX сторіччі, український політик, 
правозахисник, довголітній політв'язень радянських концтаборів, народний 
депутат України І, II та IV скликань, Герой України  Степан Хмара 
розповідає про своє життя та політичну діяльність. 
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Тримбач, С. Життя як гра. Без рахунку й хронометра : Богданові Ступці  
27 серпня минає 80 літ... / Сергій Тримбач // День. — 2021. —  
27-28 серпня (№ 115-116). — С. 29 : фото. 
У статті розповідається про творчий шлях відомого актора Богдана 
Ступки. Як працював Богдан Ступка? Богдан Ступка помер за місяць до свого 
71-річчя. Можливо, саме тому, що вибрав ресурс, йому відпущений. Бо 
витрачав його, не рахуючи енергетичні «калорії».  

 
Природа. Захист 

Озера 
Лиховид, І. Озерний Київ : як живуть 200— чи 500 — водойм у столиці /  
Інна Лиховид // День. — 2021. — 9-10 липня (№ 101-102). —  С. 8-9 : фото. 
Киян турбує стан міських озер: Блакитного, Синього та,  як їх уберегти від 
пересихання чи обміління.   

 
Зелені зони 

Балакир, А. «Раніше пив воду з річки. Тепер купатися сюди не залізу» : 
останній заплавний ліс Києва хочуть забудувати / Анна Балакир // Країна. —  
2021. — 16 вересня (№ 36).  — С. 26-31 : фото. 
Горбачиха займає понад 40 га. Прилягає до дачного масиву Русанівські сади. 
Розташована на Десенці, притоці Дніпра. Тут є озера, верболозний гай, 
унікальна флора і фауна. Місцеві бояться, що урочище скоро забудують. 
Згуртувалися, щоб захистити... 
 

ІСТОРІЯ КИЄВА В ОКРЕМІ ХРОНОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ 
 

Київ у X-ХІІ ст. 
Тищук, Н. Последний вояж Ярослава : мощи киевского князя исчезли во 
время оккупации / Наталья Тищук // Загадки истории. — 2021. —   
[август] (№ 30). —  С. 28-29 : фото. 
Розповідається про життя та діяльність Великого київського князя Ярослава 
Володимировича, який мав велику родину, уклав шлюбні відносини з багатьма 
європейськими правителями. За численні реформи та досягнення, що мали 
позитивний вплив на розвиток Русі, отримав прізвисько Ярослав Мудрий. Про 
те, де знаходяться зараз останки князя. 
 
Тищук, Н. Трудами девы Добродеи : медицинский трактат, написанный 
киевской княжной, актуален и сегодня / Наталья Тищук // Загадки истории. —  
2021. — [сентябрь] (№ 35). — С. 34-35 : ил., фото.  
Протягом всієї історії людства знаходилися жінки, які всупереч забобонам і 
традиційним патріархальним засадам кидали виклик суспільству. Першою 
відомою нам жінкою-вченим у галузі медицини в Київській Русі була княжна 
Мстиславна. У ХII столітті вона написала медичний трактат «Алімма». 
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Шауров, Э. Люди из легенды : кем был настоящий Илья Муромец? /  
Эдуард Шауров // Загадки истории. —  2021. — [август] (№ 32). — С. 3 : ил. 
Ілля Муромець, Добриня Микитич та Альоша Попович — найвідоміші 
персонажі російських героїчних билин. Про їхні подвиги ми знаємо з самого 
дитинства, але далеко не кожен з нас здогадується, що у казкових богатирів 
були реальні прототипи. 

 
Київ у XVІ-XVП ст. 

Лютий, Т. Бароковий реформатор / Тарас Лютий // Український тиждень. — 
2021. — 30.07-5.08 (№ 30). — С. 39 : фотоіл. 
У статті йдеться про Петра Могилу — українського політичного, 
церковного та освітнього діяча, митрополита Київського. 
  
Митюрин, Д. Крест против Перуна : почему русичи выбрали веру врагов? / 
Дмитрий Митюрин // Загадки истории. Наша эпоха. — 2021. —  
[июль] № 29. — С. 18-20 : фото, ил. 
У статті йдеться про життя, загибель українського полковника та 
козацького лицаря Данила Нечая, який був правою рукою Богдана 
Хмельницького. Після повернення до Києва з волі Б. Хмельницького Нечай 
командував київським гарнізоном, вів переговори з дипломатами Речі 
Посполитої у Києві та Переяславі (поч. 1649 р.). Згідно з нещодавно 
виявленими даними, його тіло привезли до Києва й там поховали (вочевидь, в 
одному з київських монастирів). 

 
Київ у XVШ- XІХ  ст. 

Лютий, Т. Малоруський Макіавеллі / Тарас Лютий // Український тиждень. —  
2021. — 6-12.08 (№ 31). — С. 41 : фотоіл. 
Про українського богослова, письменника, поета, математика, філософа, 
перекладача, публіциста, науковця-гуманіста, ректора Київської академії 
(1710-1716) - Теофана Прокоповича йдеться у статті. 
 
Купидонова, Е. Всем губернаторам губернатор : у многих людей чиновники 
ассоциируются со взяточничеством. Но Иван Иванович Фундуклей, киевский 
гражданский губернатор, не просто отказывался от взяток, но и уничтожал 
коррупцию / Екатерина Купидонова // Загадки и тайны. – 2021. –  
сентябрь (№ 18(210)). – С. 27 : фото. 
Іван Фундуклей був переконаним холостяком, мільйонером і меценатом. Його 
персона завжди викликала непідробний інтерес і повагу.  

 
Київ у XІХ – ХХ ст. 

Кальницкий, М. Двигатель торговли : к чему призывала самая заметная 
реклама в центре Киева / Михаил Кальницкий // Фокус. — 2021. —   
17 сентября (№ 37). — С. 48-51 : фото. 
У статті йдеться про історію появи і реконструкції Дому Союзів  у Києві. 
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Кальницкий, М. Другая Куреневская катастрофа : как неосмотрительность 
частных застройщиков вызвала беду 170 лет назад / Михаил Кальницкий // 
Фокус. — 2021. — 2 июля (№ 26). — С. 50-53 : фото, ил. 
У статті розповідається про Куренівську катастрофу, яка відбулася  
170 років тому на Сирці. 

Персоналії 
Вітряк, В. «Позичив Франкові грошей трохи, і поїхали до Італії» :  
Михайло Грушевський не вживав алкоголю й не курив / Вікторія Вітряк // 
Країна.  — 2021. —  23 вересня (№ 37). — С. 46-50 : іл., фото.  
У статті йдеться про життя Михайла Грушевського — українського 
історика, громадського та політичного діяча, Голову Центральної Ради 
Української Народної Республіки (1917—1918). 
 
Войтко, А. «Дозвіл на святкування дамо взамін на список випускників, які 
діяли проти радянської влади» : у Колегії Павла Галагана брав шлюб Іван 
Франко / Аріадна Войтко // Країна. — 2021. —  30 вересня (№ 38). —  
С. 42-45 : фото.  
Столична школа № 92 міста Києва працювала у приміщенні Колегії Павла 
Галагана. Її колишній директор Юрій Мальований розповів про свою роботу в 
цій школі та про її історію. 
 
Емельянов, И. 11 покушений на премьер-министра Столыпина : 110 лет назад 
в Киеве анархист и агент охранки Богров стрелял в знаменитого  
реформатора / Игорь Емельянов // КП в Украине. — 2021. —  
9-16 сентября (№ 36/34). — С. 10 : фото. 
Петро Аркадійович Столипін активно проводив аграрну реформу і 
підтримував переселення діяльних селян на Далекий Схід для підняття регіону. 
Він реформував виборче право. Придушив виступи екстремістів проти чинної 
влади. На Столипіна було здійснено 11 замахів. Під час останнього, 
здійсненого у Києві анархістом Дмитром Богровим, його було смертельно 
поранено.  
 
Корчевська, В. Амазонка авангарду : іменем Олександри Екстер хочуть 
назвати київську вулицю / Валерія Корчевська // Україна молода. —  2021. —   
28-29 вересня (№ 100-101). —  С. 3 : фото. 
У Києві, де одна з найвідоміших постатей світового авангарду Олександра 
Екстер прожила 35 років, немає їй ні пам'ятника, ні топонімічних маркерів, 
хоча її слідів у Києві - безліч, треба тільки струсити з них порох часу і 
забуття... 
 
Кулида, С.  «Кадры решают все» : о выдающемся инженере и филантропе 
Клавдии Немешаеве / Сергей Кулида // Тайны прошлого. — 2021. —   
№ 40. —   С. 3 : фото.  
У статті йдеться про життя видатного інженера-залізничника, 
державного діяча, філантропа Клавдія Семеновича Немішаєва, який свого 
часу жив у Києві на вулиці Фундуклеївській і який фінансово сприяв 
спорудженню в Києві Політехнічного інституту. 
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Кулида, С. Столыпин : 110 лет назад был убит великий реформатор России / 
Сергей Кулида // Тайны прошлого. — 2021. — № 37. — С. 4-7 : ил., фото. 
Німецький імператор Вільгельм говорив про Столипіна, що якби у нього «був 
такий міністр, як Столипін, то Німеччина піднялася б на найбільшу висоту». 
А британський посол у Росії Артур Ніколсон писав: «Столипін був великою 
людиною. Він був, на мою думку, найбільш помітною фігурою у всій Європі ...» 
Цей великий реформатор був убитий в Києві ... 
 
Осипчук, Н. «Серед ворожих обставин батьки виховували нас свідомими 
українцями» : народжена в родині видатного письменника, Людмила 
Старицька спілкувалася з Косачами, Лисенками, Чубинськими /  
Наталія Осипчук // Україна молода. — 2021. — 13 серпня (№ 83). — С. 13 : 
фото.  
У статті йдеться про Людмилу Михайлівну Старицьку-Черняхівську - 
українську письменницю, поетесу, драматургиню, прозаїка, перекладачку, 
мемуаристку, громадську діячку, доньку Михайла Старицького.   
 
Приходько, В. Жить вечно : академик Богомолец вернул Сталину мужскую 
силу / Виктор Приходько // Загадки истории. — 2021. — [июнь] (№ 25). —  
С. 21 : фото. 
У статті розповідається про діяльність Олександра Богомольця —  
українського ученого-патофізіолога, основоположника української школи 
патологічної фізіології, ендокринології і геронтології, організатора 
української науки, який довгий час жив і працював в Києві і був похований 
своїми учнями біля будинку, де він жив. 
  
Танасійчук, М. «Віддавалася театру. Він у її житті був важливіший за 
чоловіків» : чекісти змусили акторку Наталію Ужвій підписати лист із 
критикою Леся Курбаса : [інтерв'ю] / Михайло Танасійчук // Країна. —  
2021. — 22 липня (№ 29). — С. 46-50 : фото. 
Дослідниця біографії Наталії Ужвій Наталія Колесніченко-Братунь 
розповідає про велику українську актрису, киянку, народну артистку СРСР. 
 
Тамарин, С. Белые пятна «Черного квадрата» : Казимир Малевич создал 
весьма неоднозначное творение / Сергей Тамарин // Тайны прошлого. —  
2021. —  № 27. — С. 3 : фото. 
У статті йдеться про творчість і непросту долю українського художника-
авангардиста, засновника супрематизму, одного з фундаторів 
кубофутуризму, педагога, теоретика мистецтва, киянина Казимира 
Севериновича Малевича. 
 
Тамарин, С. В гостях у «Гладынюка» : в этом киевском отеле любили 
останавливаться аристократы и деятели искусства / Сергей Тамарин //  
Тайны прошлого. — 2021. — сентябрь (№ 38). — С. 3 : ил.  
У статті йдеться про життя та діяльність Григорія Пантелеймоновича 
Гладинюка - київського купця 1-ї гільдії, підприємця та доброчинця. 



10 
 

 
Тамарин, С. «Дела — не слова» : таким девизом всю свою жизнь 
руководствовался Павел Демидов / Сергей Тамарин // Тайны прошлого. — 
2021. — № 34. — С. 3 : ил.  
Про життя та благодійну діяльність Демидова Павла Павловича - князя  
Сан-Донато, російського громадського діяча, дипломата, промисловця із роду 
Демидових, мецената, київського міського голови в 1871–1872 та 1873–1874 
роках, дійсного статського радника, почесного громадянина Києва. 
   
Тамарин, С. Поклониться Караваеву : с таким желанием отправлялись к чудо-
хирургу больные со всех уголков Российской империи / Сергей Тамарин // 
Тайны прошлого. — 2021. — № 37. — С. 3 : ил.  
У статті йдеться про життя та діяльність Володимира Опанасовича 
Караваєва - дійсного таємного радника, доктора медицини, заслуженого 
ординарного професора, у 1841–1891 роках професора Київського 
університету, одного з організаторів медичного факультету в Києві і 
першого його декана, почесного громадянина Києва. 
 
Тамарин, С. Украинская грусть немецкого барона : Федор Штейнгель был не 
только меценатом, но и известным общественным деятелем /  
Сергей Тамарин // Тайны прошлого. —  2021. —  № 33. — С. 3 : фото. 
У статті йдеться про життєвий шлях барона Федора Штейнгеля, який був 
Генеральним секретарем торгівлі й промисловості Центральної Ради, посла 
Української Держави у Берліні, творця першого світського музею в Україні, 
київського мецената, батьки якого в Києві мали палац Штейнгелів на вулиці 
Бульварно-Кудрявській і побудували Стрітенську церкву на Сінній 
(Львівській) площі. 
  
Тамарин, С. Чоколов и Чоколовка : один из микрорайонов столицы назван в 
честь купца Николая Чоколова / Сергей Тамарин // Тайны прошлого. —   
2021. —  № 35. — С. 3 : ил. 
У статті йдеться про життя та діяльність Миколи Івановича Чоколова — 
на початку 1900-х років одного із найбагатших промисловців Києва, купця 1-ї 
гільдії, гласного (депутата) міської Думи, власника друкарні, розташованої на 
вулиці Великій Житомирській № 20, співзасновника винокурно-дріжджового 
заводу на вулиці Глибочицькій. 
  
Тамарин, С. Ядовитый Ядов : киевлянин, сочинивший знаменитые 
«Бублички», умер в нищете / Сергей Тамарин // Тайны прошлого. — 2021. —  
№ 28. — С. 3 : фото. 
У статті йдеться про творчість і непросту долю російського та 
українського письменника, сценариста, автора відомої пісні «Бублички», 
киянина Якова Ядова. 
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Київ у ХХ ст.  
Кальницкий, М. Крепость-водокачка над Днепром : что осталось от 
Подольских ворот, преграждавших Набережное шоссе в Киеве, и почему  
70 лет назад случайные свидетели разрушения каменной твердыни подумали, 
что началась ядерная война / Михаил Кальницкий // Фокус. — 2021. —  
6 августа (№ 31). —  С. 50-53 : фото, ил. 
У статті розповідається про будівництво першої у Києві фортифікаційної 
переправи, яку згодом перебудували у водопровідну конструкцію —  
Набережний верк. 
 
Київ середини XX століття очима талановитого архітектора : [інтерв'ю]  // 
Хрещатик. —   2021. —   6 липня (№ 27). —  С. 4 : фото. 
У статті адміністратор сторінки «Старі фото Києва» у Фейсбуці Ігор 
Потабачний розповідає про те, як він отримав плівки із світлинами Києва 
середини минулого століття, відзняті київським архітектором Борисом 
Ведерниковим. 
 
Київській Дитячій залізниці виповнилося 68 років: історія та архівні фото // 
Хрещатик. —   2021. —  6 серпня (№ 32). — С. 4 : фото. 
У Сирецькому парку 2 серпня відсвяткувала свій 68-й День народження 
Київська дитяча залізниця. 
 
Маслаков, А. Как деникинцы с петлюровцами на параде подрались /  
Артем Маслаков // КП в Украине. — 2021. — 19-26 августа (№ 33/31). —  
С. 13 : фото. 
Про історичні події, які відбувалися в Києві на початку ХХ століття. 
 
Сигалов, А. Кремлівська стіна : як «пробивав» її киянин Ілля Еренбург. До 
130-ї річниці видатного письменника та 80-річчя трагедії Бабиного Яру / 
Анатолій Сигалов // Україна молода. — 2021. — 21-11 вересня (№ 97-98). —    
С. 10-11 : фото. 
Автор розповідає історію створення та опублікування «Чорної Книги» Іллі 
Еренбурга та Василя Гроссмана, у якій наведені факти знищення євреїв, що 
відбувалися в чорні роки фашистської окупації не тільки в Києві, а й по всій 
Україні. 
 
Тарасійчук, М. «Усе, що відбувалося на території України, — це українська 
історія» : приватна ініціатива має бути частиною державної і не викликати 
конфліктів у суспільстві : [інтерв'ю] / Михайло Танасійчук // Країна. —   
2021.  — 30 вересня (№ 38). — С. 46-50 : фото. 
У Бабиному Яру під час війни вбивали й ховали євреїв, ромів, пацієнтів 
психічної лікарні, полонених червоноармійців, цивільних заручників, 
українських націоналістів і радянських партизанів, в'язнів Сирецького 
концтабору. Радянська Надзвичайна державна комісія назвала 100 тисяч 
жертв Бабиного Яру. Історикиня Тетяна Пастушенко відповідає на 
запитання стосовно цієї трагедії. 
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Постаті  
Выдающийся украинский кинорежиссер, писатель, драматург, сценарист, 
художник Александр Довженко: «Я умру в Москве, так и не увидев Украины. 
Умирая, попрошу Сталина, чтобы перед тем, как сжечь в крематории, из груди 
моей вынули сердце и закопали его в родную землю» : 127 лет назад родился 
основоположник украинского и классик мирового кинематографа //  
Бульвар Гордона. — 2021. — сентябрь (№ 38). — С. 2-3 : фото. 
 
Емельянов, И. 11 покушений на премьер-министра Столыпина : 110 лет назад 
в Киеве анархист и агент охранки Богров стрелял в знаменитого  
реформатора / Игорь Емельянов // КП в Украине. — 2021. —   
9-16 сентября (№ 36/34). —  С. 10 : фото. 
Петро́ Арка́дійович Столи́пін активно проводив аграрну реформу і 
підтримував переселення діяльних селян на Далекий Схід для підняття регіону. 
Він реформував виборче право. Придушив виступи екстремістів проти чинної 
влади. На Столипіна було здійснено 11 замахів. Під час останнього, 
здійсненого у Києві анархістом Дмитром Богровим, його було смертельно 
поранено. 
 
Осипчук, Н. Фатальне рішення пані в капелюшку : поетка Олена Теліга, яку 
розстріляли в Бабиному Яру, мала безапеляційне бажання жити /  
Наталія Осипчук // Україна молода. — 2021. — 20-21 липня (№ 72-73). —   
С. 10 : фото.  
У статті йдеться про життя Олени Теліги — української поетеси, 
публіцистки, літературного критика, діячки ОУН. 
  
Осипчук, Н. «Я згину. Інший встане...» : дисидента Валерія Марченка не 
зламали два ув'язнення / Наталія Осипчук // Україна молода.  — 2021. —  
7-8 вересня (№ 91-92). —  С. 9 : фото.  
Киянин, літературознавець і перекладач Валерій Марченко відкрито виступав 
проти русифікації, писав про Голодомор, був учасником Української 
Гельсінської групи. Прожив життя коротке, проте сповнене гідності та 
внутрішньої свободи. 
 
Тамарин, С. Ему завидовали ангелы.. : певец Константин Огневой прожил 
жизнь «в свое удовольствие» / Сергей Тамарин // Тайны прошлого. —  
2021. — № 7. — С. 3 : ил. 
Огнєвий Костянтин Дмитрович — український оперний і естрадний співак, 
соліст Київської опери, професор Київської консерваторії, перший виконавець 
пісні «Чорнобривці». Про його життя і творчість дізнаємось зі статті. 
 
Туровская, Л. Капельмейстеру хочется взлететь / Леся Туровская //  
Тайны прошлого. —  2021. — № 36. — С. 3 : фото. 
У 11 років Гулак-Артемовський -автор опери «Запорожець за Дунаєм» - 
вступив до Київського духовного училища; в 1835-1838 роки навчався в 
Київській духовній семінарії. Мав гарний голос-дискант. Після мутації голосу 
розвинувся баритон. За розпорядженням київського митрополита Євгенія 
(Болховітінова) був узятий у хор Софійського собору, в 1830-му - у хор 
Михайлівського монастиря... 
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Фомин, А. Стрелок из Белой Церкви / Александр Фомин //  
Тайны прошлого. — 2021. — № 36. — С. 3 : фото. 
Після закінчення дев'ятого класу Людмила Павличенко працювала 
шліфувальницею на заводі «Арсенал» й одночасно вчилася в десятому класі, 
здобуваючи середню освіту. У 1937 році поступила на історичний факультет 
Київського університету. Студенткою займалася планерним і стрілецьким 
видами спорту. Успішно захистила дисертацію про Богдана Хмельницького... 
Але завадила війна... 
 
Шекет, Ю. «Кожен розвиває свою особистість» : те, що робила Соломія 
Павличко понад двадцять років тому, було «бомбою», тепер це стає нормою / 
Юлія Шекет // Жінка. — 2021. — липень-серпень (№7-8). — С. 12-13 : фото. 
Розповідь про старшу дочку Дмитра Павличка - українську письменницю, 
літературознавцю, перекладачку, публіцистку, авторку праць із теорії 
літератури та історії фемінізму, засновницю видавництва перекладної 
наукової літератури «Основи», киянку Соломію Павличко. 
 

 
КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
  

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В М. КИЄВІ 
 

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Київська міська рада 
Київрада затвердила нормативну грошову оцінку земель у столиці : завдяки 
цьому рішенню зростуть надходження до бюджету, які спрямують на 
реалізацію соціальних програм // Хрещатик. — 2021. — 13 липня (№ 28). —   
С. 1 : фото. 
На сесії Київрада ухвалила низку рішень : проєкт рішення про створення в 
Києві ще чотирьох інклюзивно-ресурсних центрів, депутати ухвалили нову 
нормативну грошову оцінку земель у столиці, затвердили показники розвитку 
зелених зон м. Києва, підтримали проєкт рішення, згідно з яким киян мають 
публічно інформувати про спилювання та обрізку дерев, підтримали зміни до 
міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці», 
затвердили міську цільову програму «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки» 
та інше. 

 
Київська міська державна адміністрація 

Будівля «Квіти України» отримала охоронний статус // Хрещатик. —    
2021. — 6 серпня (№ 32). — С. 1 : фото.  
Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до 
переліку об'єктів культурної спадщини Києва. Тепер без дозволів і науково-
проєктної документації будь-які роботи на об'єкті заборонені. 
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Департамент культурної спадщини КМДА не надавав дозволу на демонтаж 
будівлі «Квіти України», — Володимир Прокопів // Хрещатик. — 2021. —   
16 липня (№ 29). — С. 3 : фото. 
У КМДА заявили, що предпроєктні пропозиції забудовника не погоджували і 
готові їх розглянути лише після того, як їх затвердить Мінкульт. 
 
Київ у «жовтій» зоні: які заборони діятимуть в столиці : з 23 вересня по всій 
території України запровадили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. 
Столична влада роз'яснила, які обмеження діють у місті // Хрещатик. —  
2021. — 24 вересня (№ 42). — С. 1 : фото. 
Київ разом з усією Україною посилює карантинні обмеження. Це може 
допомогти уникнути локдауну та зупинити поширення вірусу. 
 
Коваль, Л. Креативна молодь — майбутнє суспільства : «Don't stop! Be Kyiv!». 
Презентовано нові інструменти й практики комунікації київської міської влади 
з юними киянами / Любомира Коваль // Урядовий кур'єр. — 2021. —   
8 липня (№130). — С. 3 : фото.  
У статті йдеться про різні напрями співпраці київської влади з молоддю 
столиці. 
 
У Києві відкрили реконструйований Центральний автовокзал // Хрещатик. — 
2021. —   23 липня (№ 30). —  С. 4 : фото.  
Головний автовокзал столиці модернізували вперше за 60 років. 
 
У КМДА розповіли про розвиток велоінфраструктури столиці : у Києві 
продовжують облаштовувати велосипедну інфраструктуру міста, яка 
незабаром має перетворитись на загальну веломережу // Хрещатик. —   
2021. — 27 серпня (№ 37). — С. 2 : фото. 
Як розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, у громадському 
просторі більшої ваги набувають пішоходи та велосипедисти, відповідно 
необхідно створювати єдину веломережу Києва, поступово об'єднуючи усі 
вулиці велодоріжками. 
 
У столиці відкрилася пілотна «Академія Гостинності» // Хрещатик. —   
2021. — 13 липня (№ 28). — С. 3 : фото. 
Перший в Україні проєкт із підготовки добровільних помічників у сфері 
туризму «Академія Гостинності» запустили у Києві. За 12 тижнів учасників 
ознайомлять з туристичною сферою міста та навчать допомагати 
туристам.  

Мер Києва 
500 000 гривень за перемогу: Віталій Кличко нагородив киян-олімпійців: у 
стінах київської мерії нагородили цьогорічних п'ятьох олімпійців та їхніх 
тренерів, які представляли Україну на Олімпіаді у Токіо // Хрещатик. —   
2021. — 10 вересня (№ 40). — С. 4 : фото. 
Цього року у Токіо пройшла ХХХІІ Олімпіада. У підсумку Україна завоювала 
19 медалей. 6 вересня мер столиці Віталій Кличко відзначив київських 
спортсменів та їх тренерів.   
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Проєкти міські 
Алея дружби між Україною та Німеччиною з'явилася у Подільському  
районі : як символ багаторічної та ефективної співпраці України та Німеччини 
в київському парку Гірка Крістера, який знаходиться поряд із кінотеатром 
імені Тараса Шевченка, висадили шість молодих дубів та дві горобині // 
Хрещатик. — 2021. — 24 вересня (№ 42). —  С. 3 : фото. 
Обране місце посадки не випадкове - воно пов'язане з родиною відомого 
садівника німецького походження Вільгельма Крістера. Саме завдяки його 
діяльності Київ почали називати «містом-садом». 
 
Навпроти Софійського собору відкрили оновлений Литовський сквер : мер 
столиці Віталій Кличко спільно з офіційними представниками Литви відкрив 
після капремонту Литовський сквер, що розташований навпроти Софійського 
собору // Хрещатик. — 2021. — 27 серпня (№ 37). — С. 3 : фото. 
Відбулося офіційне відкриття затишного простору для відпочинку прямо 
посеред шумних вулиць і туристичних маршрутів. 
 
Стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету 2022 року : 
віддати свої 10 голосів за найкращі проєкти ГБ-6 кияни зможуть до 15 вересня  
— до Міжнародного дня демократії. Про це повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник // Хрещатик. — 2021. —  
20 серпня (№ 36). — С. 2 : фото. 
Цього року 815 лідерів команд на ГБ-6 подали 1429 проєктів у різних сферах 
розвитку міста на загальну суму майже 1 млрд гривень. 
 
У Києві визначили ТОП 100 найкращих проєктів громадських організацій : у 
Києві під Аркою дружби народів вручили нагороди громадським організаціям, 
які взяли участь у конкурсі на ТОП 100 найкращих проєктів в рамках 
відзначення Міжнародного дня демократії // Хрещатик. — 2021. —  
21 вересня (№ 41). — С. 1 : фото. 
Подібна церемонія, яку організовує Департамент суспільних комунікацій 
КМДА, відбувається у Києві вже другий рік поспіль. Свої нагороди від міської 
влади отримали громадські організації за найкращі соціальні, економічні, 
культурні та спортивні проєкти, які допомогли покращити столицю України. 
 
Юлія Хан: «Сподіваємося мінімум на шість олімпійських медалей» : 
[інтерв'ю]  // Хрещатик. — 2021. — 23 липня (№ 30). —  С. 2 : фото. 
23 липня у Токіо стартують 32-гі літні Олімпійські ігри, на які відправилися і 
наші спортсмени. Директорка Департаменту молоді та спорту КМДА Юлія 
Хан розповіла, як у місті готують майбутніх олімпійців, як столиця 
підтримує спортсменів та про розвиток спортивної інфраструктури у місті 
Києві. 
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ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  
МІСТА КИЄВА 

 
Промисловість міста 

Вирощено в Україні : далеко не кожен, хто проживає поруч із заводом 
«Ізумруд» на столичній Борщагівці, знає про підприємство Alkor-D, яке 
розташоване на його території. Основним видом діяльності Alkor-D сьогодні є 
вирощування справжніх алмазів : [интерв'ю] // Новое время страны. —   
2021. —  30 сентября (№ 36). — С. [48-49] : фото. 
Про інноваційну технологію, ринок збуту, статус вирощених алмазів та про 
коштовні прикраси, що виготовляють на київському підприємстві Alkor-D, 
розташованому на території борщагівського заводу «Ізумруд», розповідає 
його комерційна директорка та засновниця ювелірного бренду SOLO For 
Diamonds Юлія Кушер. 

 
Приватне акціонерне товариство 

Дробиненко, М. Коли розквітнуть «Квіти України» : чого не вистачає Києву? 
Для того, аби відповісти на це питання, достатньо вийти на вулицю, зайти в 
офіс, навідатися до найближчого магазину або призначити друзям зустріч у 
кафе : [інтерв'ю] / Максим Дробиненко // Фокус. — 2021. —   
6 августа (№ 31). — С. 30-31 : фото. 
В інтерв'ю «Фокусу» керуючий партнер ПрАТ «Квіти України» Олексій 
Пишний розповів про проєкт оновлення будівлі «Квіти України» в центрі 
Києва та облаштування в ній багатофункціонального ділового та творчого 
центру. 

Соціальна допомога 
На Оболоні зібрали 9 літрів крові від волонтерів : до здачі крові долучились 
20 мешканців, кожен з яких віддав по 450 мл. // Хрещатик. — 2021. —  
10 вересня (№ 40). — С. 2 : фото.  
Впродовж трьох років щомісяця Київська міська організація Червоного 
Хреста України спільно з Київським центром крові організовує благодійну 
акцію «День донора».   

 
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 
Медичні заклади Києва 

Лиховид, І. Контрастний «Охматдит» : головна дитяча лікарня чекає на 
повноцінний запуск нового корпусу і продовжує творити справжні дива /  
Інна Лиховид // День. — 2021. — 23-24 липня (№ 105-106). — С. 8-9 : фото. 
У статті йдеться про введення в експлуатацію нового корпусу дитячої 
лікарні, про створення гідних умов для лікування дітей та надання якісного 
обладнання для лікарів.  

 
  



17 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Проєкти, впровадження 
На Байковому кладовищі почали відкривати Стіну пам'яті // Хрещатик. —  
2021. — 13 серпня (№ 34). — С. 4 : фото. 
Відкриття Стіни пам'яті розпочали з фрагменту «Оборона Батьківщини», 
на відновлення якого потрібно 2-3 місяці. Після закінчення його можуть 
розписати в кольорі. 
  
Олексій Король : «Для Києва краще за все культивувати місцеві види  
дерев» : [інтерв'ю]  // Хрещатик. — 2021. — 13 липня (№ 28). — С. 2 : фото. 
У Києві підготували нові правила догляду за зеленими насадженнями, 
обстежують та лікують дерева, ремонтують та готують до відкриття 
нові парки та сквери. Про це в інтерв'ю докладно розповів генеральний 
директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король. 
 
Підземне царство Києва: один день зі спеціалістами штольні // Хрещатик. — 
2021. — 23 липня (№ 30). — С. 4 : фото. 
Дренажні системи КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних 
робіт» протягуються на 70 км уздовж Києва. Як працює служба, що захищає 
Київ від зсувів. 
  
У Києві презентували новий сорт квітів, названий на честь українського 
режисера : у рамках спеціалізованої виставки «Гладіолус-2021», що проходила 
на території Національного ботанічного саду ім. Н. Н. Гришка, представили 
новий сорт ірисів, присвячений пам'яті українського режисера та драматурга 
Сергія Проскурні // Хрещатик. — 2021. — 10 серпня (№ 33). — С. 4 : фото. 
Презентація нового сорту ірисів не випадкова, адже саме ці квіти були 
одними з його найулюбленіших. 

 
Торгівля 

Соснина, И. На Андреевском праздником и не пахнет : знаменитые торговые 
ряды не вписываются в концепцию 30-летия Незалежности /  
Ирина Соснина // КП в Украине. — 2021. — 1-8 июля (№26/24). —  С. 5 : фото.  
У статті йдеться про зміни у торгівлі сувенірами на Андріївському узвозі 
та на Майдані Незалежності у період карантину.  

 
Міський транспорт 

Где лучше оставлять машину в Киеве : с июля 2021 года столичная инспекция 
по парковке перешла с предупреждающего режима к полноценному: за 
нарушение правил выписывают штрафы // Бульвар Гордона. — 2021. — 
сентябрь (№ 38). — С. 15 : фото. 
Проблема з місцем постійного зберігання машини для киян з кожним роком 
стає все гостріше... 
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Пекло на колесах : кондиціонерами в Києві забезпечена лише половина 
наземного муніципального транспорту // Україна молода. — 2021. —  
13-14 липня (№ 69-70). — С. 3 : фото. 
Скільки одиниць міського наземного громадського транспорту їздить в Києві 
та як в неймовірну спеку оснащений кондиціонерами міський транспорт, 
йдеться у статті. 
  
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

Чемпіонати, змагання 
У столиці завершився Відкритий чемпіонат Києва із мініфутболу : в рамках 
змагань відбулися фінали Чемпіонату світу серед жінок та молодіжних збірних 
U-23 // Хрещатик.  — 2021. — 17 серпня (№ 35). — С. 1 : фото. 
Масштабний чемпіонат із мініфутболу відбувся в «Місті спорту» на 
Гідропарку. Упродовж чотирьох днів тут провели п'ять чемпіонатів: 
чемпіонат світу з мініфутболу 6*6 серед жінок та молодіжних команд U-23, 
чемпіонат України з мініфутболу серед чоловіків, ветеранський чемпіонат та 
відкритий чемпіонат міста Києва. 
 
У центрі столиці пройшли міжнародні змагання зі скейтбордингу та BMX // 
Хрещатик. — 2021. — 17 cерпня (№ 35). — С. 2-3 : фото. 
З 13-15 серпня під Аркою Дружби народів проходив світовий контекст зі 
скейтбордингу та BMX Дабл Тріпл Summer Fest. Вперше в Україні відбулися 
змагання такого рівня за участі 31 країни та понад 200 райдерів. Нагороди 
отримали двоє українців — Юрій Іллющенко посів третє місце, а Андрій 
Нестеров одержав спеціальний приз за трюки - Parimatch Best Trick y BMX-
дисципліні. 

Футбольний клуб «Динамо» 
Гордон, Д. Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис : 
«Мечтаю выиграть европейский кубок... Мечтаю, чтобы в нашей стране был 
мир. Чтобы я мог приехать на один из лучших стадионов Украины – «Донбасс 
Арену» - и обыграть там «Шахтер»». Заключение. Часть VI : [интервью] / 
Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. — 2021. — сентябрь (№ 35). — С. 4 : 
фото. 

Гордон, Д. Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис: 
«Мы обыграли «Спартак» в Москве 4:1, а после этого у России с Грузией 
начался конфликт. Ответный матч «Спартака» в Киеве, наши ультрас 
вывесили баннер на грузинском. Министр внутренних дел Огрызко ко мне 
подбегает: «Что там написано?», я говорю : «Написано, что «Динамо» с 
грузинским народом». Виктор Андреевич говорит: «Во!», а что там было 
написано, я и по сей день не знаю». Продолжение. Часть ІІ : [интервью] / 
Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. — 2021. — август (№ 31). — С. 6-7 : фото. 
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Гордон, Д. Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис: 
«Пока я жив, развалить «Динамо» не дам». Продолжение. Часть V :  
[интервью] / Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. — 2021. —                           
август (№ 34). —  С. 12-13 : фото. 

Гордон, Д. Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев), предприниматель 
Игорь Суркис: «Пускай обо мне пишут все, что хотят, но при этом команда 
выигрывает». Продолжение. Часть ІV : [интервью] / Дмитрий Гордон // 
Бульвар Гордона. — 2021. — август (№ 33). — С. 8-9 : фото. 

Гордон, Д. Президент футбольного клуба «Динамо» (Киев) Игорь Суркис : «У 
нас с Лобановским были отношения, как между отцом и сыном. Когда 
Васильич ушел, я не мог прийти в себя. Я потерял самого близкого человека». 
Продолжение. Часть ІІІ : [интервью] / Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. — 
2021. — август (№ 32). — С. 4-5 : фото. 

Гордон, Д. Президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис: «Я четко 
помню, как дед за руку впервые повел меня на футбол. Не на центральный 
стадион, а на «Динамо», на дубль. Я в пятницу потом старался, чтобы родители 
меня после школы привозили к деду. У него дома бывали Якушин, Качалин, 
Яшин» : кого из футболистов киевское «Динамо» продаст в этом сезоне, кто 
мог стать главным тренером столичного клуба вместо Мирчи Луческу, как 
Валерия Лобановского уговорили вернуться в «Динамо» и почему он не стал 
тренером мадридского «Реала», считает ли Йожефа Сабо предателем, как 
относится к Олегу Блохину, Сергею Реброву, Андрею Шевченко, о своей 
семье, родителях, отношениях с братом и о многом другом в эфире авторской 
программы Дмитрия Гордона рассказал Игорь Суркис: [интервью] /  
Дмитрий Гордон // Бульвар Гордона. — 2021. — июль (№ 30). — С. 6-7 : фото. 
 

Спортсмени. Персоналії 
Бутченко, М. Переможці : шосте місце за кількістю нагород — із таким 
результатом завершили виступи в Токіо вітчизняні паралімпійці. Що стоїть за 
цими перемогами? / Максим Бутченко // Новое время страны. — 2021. —  
9 сентября (№ 33). — С. 48 : фото. 
40-річна киянка Оксана Зубковська долучилася до світу спорту ще в середній 
школі... Золото на Іграх в Токіо стало для неї четвертим поспіль на 
Паралімпіадах. 
 
Крикуненко, І. Стрибок Анаконди : [інтерв'ю] / Ірина Крикуненко //  
Новое время страны. — 2021. — 19 серпня (№ 31). — С. 74-77 : фото. 
Киянка  Дар'я Білодід, одна з найсильніших дзюдоїсток світу, яка у 
спортивних колах має прізвисько Анаконда, - про бронзову медаль, здобуту на 
Олімпіаді в Токіо, свої гонорари, найбільші покупки і про життя, націлене на 
нові перемоги. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 

 
Громадські рухи та акції 

Лиховид, І. Поки не засипали все озеро... : кияни просять міськраду 
якнайшвидше присвоїти Вирлиці статус заказника / Інна Лиховид // День. —  
2021. — 23-24 липня (№ 105-106). — С. 2 : фото. 
Чотири місяці триває боротьба киян за озеро Вирлиця. Вимога громади - 
створити на Вирлиці ландшафтний заказник місцевого значення. 
 
Лиховид, І. Садиба Барбана - в оточенні : кияни вимагають зупинити 
будівельні роботи на території пам'ятки археології / Інна Лиховид // День. — 
2021. —  30-31 липня (№ 107-108). — С. 2 : фото. 
Відбулася мистецька акція протесту - із виступами співачки Yokodo, 
краєзнавчої вікторини та розіграшом малюнка із зображенням садиби 
Барбана. 
 
Лиховид, І. Чому Київ втрачає парки : та робить неможливим відновлення 
статусу зеленої столиці Європи / Інна Лиховид // День. — 2021. —  
10-11 вересня (№ 119-120). — С. 19 : фото. 
Громадськість використовує будь-яку нагоду, аби привернути увагу міської 
влади до проблем Києва. 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ МІСТА 

 
Історичні постаті 

Приходько, В. Иов и его «Протестация» : почему киевского митрополита 
Борецкого называли шпионом? / Виктор Приходько // Загадки истории. — 
2021. — [август] (№ 33). — С. 28-29 : ил.  
У Івана Борецького (Іов - його церковне ім'я), в 2008 році канонізованого 
Українською православною церквою, є безліч заслуг. Саме при ньому відбулося 
повстання Київської православної митрополії, що стала центром консолідації 
і підйому духовних сил на українсько-білоруських землях... 
 
Саган, О. Митрополит Тимофій Щербацький. Повернення /  
Олександр Саган // День. — 2021. — 16-17 липня (№ 103-104). — С. 18 : іл., 
фото. 
Стаття про життя та діяльність митрополита Тимофія Щербацького - 
релігійного діяча, митрополита Київського і Галицького (1748—1757), 
учасника обрання 22 лютого 1750 року в Глухові гетьманом Лівобережної 
України Кирила Розумовського. 
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НАУКА І ОСВІТА КИЄВА 

НАУКА 
 

Науковці. Винахідники 
Угнива, С. Отмыть Европу : оригинальная украинская идея и около $ 0.5 млн 
хорватских инвестиций - вот та стартовая площадка, с которой стартап 
Dynamik Division отправился покорять европейский рынок уборки 
коммерческих помещений / Светлана Угнива // Новое время страны. —  
2021. — 5 августа (№ 29). — С. 26-29 : фото. 
У кінці 2019 року брати-кияни Олександр та В'ячеслав Юркіни придумали і 
створили машину для промислового миття підлог у великих приміщеннях, яка 
не вимагає допомоги з боку людини. Так виник стартап Dynamik Division. 

 
Персоналії 

Стріха, М. Науковець. Дисидент. Хороша людина : до ювілею Івана Дзюби: 
про білі плями історії, степові донецькі помідори й підступність тюрми КДБ / 
Максим Стріха // Україна молода. — 2021. — 23 липня (№ 74). — С. 14 : фото.  
Автор статті розповідає про своє знайомство з Іваном Дзюбою - українським 
літературознавцем, громадським діячем, дисидентом радянських часів, 
Героєм України (2001), академіком НАН України, другим Міністром культури 
України (1992–1994), головою Комітету з Національної премії України імені 
Тараса Шевченка, про співпрацю з ним.  

 
 

ОСВІТА КИЄВА 
 

Вищі навчальні заклади 
Корнійчук, В. У полоні музи Терпсіхори : хореографічний екзерсис з нагоди 
20-ліття Академії танцю імені Сержа Лифаря / Володимир Корнійчук // 
Україна молода. — 2021. — 17-18 серпня (№ 84-85). — С. 12 : фото. 
Нещодавно Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря, за 
підтримки столичного Департаменту культури, провела на сцені 
Національної опери України звітний концерт учнів і студентів. 

 
Школи, спеціалізовані 

Лиховид, І. Інклюзія та реалії : Україна взяла курс на усунення перешкод для 
комфортного життя людей із інвалідністю - що вдається? / Інна Лиховид // 
День. — 2021. — 24-25 вересня (№ 123-124). — С. 18-19 : фото.  
У статті йдеться про відкриття у спеціальній школі-інтернаті № 26 міста 
Києва, де навчаються діти із синдромом Дауна, незвичного кафе. 
  
  



22 
 

КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Презентації 
Тримбач, С. У піжмурки з історією : нещодавно побачила світ книга про 
легендарну актрису Наталю Ужвій / Сергій Тримбач // День. — 2021. —  
9-10 липня (№ 101-102). — С. 25, 29 : фото. 
Відбулася презентація книги Наталії Колесніченко-Братунь «Ужвій. У 
піжмурки з долею».   

 
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 

 
Бібліотеки 

Юрченко, Я. Адреса натхнення: Грушевського, 1 : до Всеукраїнського дня / 
Ярослав Юрченко // Урядовий кур'єр. — 2021. — 30 вересня (№189). —  
С. 5 : фото.  
Прекрасному будинку Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого на вулиці Грушевького,1 виповнюється 110 років. Його побудував 
архітектор Збігнев Кляве в дусі італійського ренесансу. А самій бібліотечній 
установі нині 155 років. Багато чого змінилося в ній за ці роки... 

 
Музеї  

На Подолі відкрили Музей гривні просто неба // Хрещатик. — 2021. —   
7 вересня (№ 39). —  С. 4 : фото. 
Українській гривні виповнилося 25 років. З цієї нагоди Національний банк 
України влаштував на Контрактовій площі інтерактивну виставку «Музей 
гривні просто неба», яка знайомить з історією нашої грошової одиниці. 
 
Хрещатик 1913 року - прогулянка вулицею, яку ми не знаємо : у музеї історії 
Києва мешканці столиці та гості мають нагоду потрапити на унікальну 
екскурсію у форматі віртуальної реальності, присвячену головній вулиці 
нашого міста - Хрещатику // Хрещатик. — 2021. — 20 серпня (№ 36). — С. 4 : 
фото. 
Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі музею, одягнувши  
VR-окуляри, протягом 17 хвилин можуть зануритися у минуле та відчути 
неймовірну атмосферу нашого міста на початку ХХ століття. 

 
Виставки 

Заїка, В. Коли золото ще було духовною цінністю : вироби скіфів із 
коштовного нині металу відкривають сучасникам їхнє бачення світоустрою та 
історію рідного краю / Володимир Заїка // Урядовий кур'єр. — 2021. —  
20 серпня (№ 161). — С. 2 : фото. 
У статті йдеться про відкриття в Національному музеї історії виставку 
«Скіфське золото». Виставка відкрита до 30-ї річниці Незалежності 
України. 
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Самченко, В. Очікуємо третього золотого дощу : унікальні пам'ятки скіфської 
доби свідчать про давню історію / Валентина Самченко // Україна молода. — 
2021. — 20 серпня (№ 86). — С. 3 : фото. 
У статті йдеться про другу виставку «Скіфське золото», на якій 
представлено унікальні пам'ятки скіфської доби із зібрання Музею історичних 
коштовностей України. 
 
Самченко, В. Скіфська пектораль: 50 років потому : музей історичних 
коштовностей показує оригінал найціннішої золотої прикраси /  
Валентина Самченко // Україна молода. — 2021. — 3-4 серпня (№ 78-79). — 
С. 3 : фото.  
У статті йдеться про виставку «Пектораль. Знахідка століття», 
центровим експонатом якої став оригінал пекторалі, яку датують 
четвертим століттям до нашої ери. 
 
Харченко, О. «Пазл» із понад 1000 уламків : у Києві представили оновлений 
образ Десятинної церкви / Ольга Харченко // День. — 2021. —  
27-28 серпня (№ 115-116). — С. 8-9 : фото. 
Сучасна виставка, що відкрилася в Національному музеї історії України 
(МІСТ), по-новому представляє вже відомі артефакти і відкриває деякі з 
таємниць трагічно загиблого 1240-го року храму та вірян, що намагалися в 
ньому врятуватися. 
 
Харченко, О. Світові шедеври - скарби України : виставка «Скіфське золото» 
привідкриває космос людей, що жили за 2500 років до нас / Ольга Харченко // 
День. — 2021. — 20-21 серпня (№ 113-114). — С. 8-9 : фото. 
Скіфи мешкали у степах від Дону до Дунаю від середини VII до початку ІІІ ст. 
до н.е. Про них ми дізнаємося з «Історії» Геродота та завдяки археологічним 
розкопкам давніх пам'яток: курганів, городищ та поселень. 

 
Меморіал Голокосту "Бабин Яр" 

Крупник, Л. Непокора забуттю : як вдалося запобігти стиранню пам'яті про 
Бабин Яр у часи СРСР / Любов Крупник // Український тиждень. — 2021. — 
№ 35. — С. 42-44 : фото. 
Цього року збіглося кілька круглих дат, пов'язаних з особливим місцем на мапі 
Києва — Бабиним Яром, де поховано понад 100 тисяч осіб, яких нацисти 
розстріляли в 1941-1943 роках: євреїв, ромів, діячів ОУН, 
військовослужбовців, радянських підпільників, заручників, душевнохворих та 
інших. Про історію створення меморіалу «Бабин Яр» — у статті. 

 
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова  

Савицька, О. Дивовижний Віктор Некрасов : до 110-річчя з Дня народження 
відомого письменника, киянина, правозахисника в Літературно-
меморіальному музеї Михаїла Булгакова відкрилася нова виставка /  
Ольга Савицька // День. — 2021. — 2-3 липня (№ 99-100). — С. 23 : фото. 
У Літературно-меморіальному музеї М. Булгакова до 100-ї річниці з дня 
народження письменника, киянина Віктора Некрасова відкрилася виставка 
«Київ Віктора Некрасова», побудована на матеріалах колекцій музею 
Булгакова та Олега Войтовича.  
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Музей історичних коштовностей 
Павліченко, Н. «Пектораль. Знахідка століття» : до 50-річчя досліджень 
Товстої Могили в Музеї історичних коштовностей України (МІКУ) відкрилася 
унікальна виставка : Надія Павліченко // День. — 2021. —  
6-7 серпня (№109-110). — С. 8-9 : фото.   
Проєкт набув розголосу, адже експонуються унікальні артефакти з кургану 
Товста Могила, які раніше ніколи не були представлені широкій аудиторії. 

 
Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

Король, А. Тварини з картин та... притулків : у музеї Ханенків триває виставка 
«Знайди свого в музеї» : Анастасія Король // День. — 2021. —  
6-7 серпня (№109-110). — С. 2 : фото. 
Основу експозиції спільного проєкту Національного музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків із Благодійним фондом допомоги безпритульним 
тваринам «Happy Paw» під назвою «Знайди свого в музеї» складають колажі, 
на яких в одну рамку до репродукцій живописних полотен та світлин з 
відомими скульптурами вправно «підселили» котів та собак, що нині чекають  
на свою родину. 

Кінотеатри 
Здоровило, Т. Як Фенікс із полум'я : столичний кінотеатр «Жовтень» 
відсвяткував 90-ліття / Тарас Здоровило // Україна молода. — 2021. —  
14-15 вересня (№ 94-95). — С. 3 : 
Київському кінотеатру «Жовтень» виповнилося 90 років: велелюдно на 
фасаді кінотеатру відкрили пам'ятний знак на честь ювілею та 
фотовиставку на 2-му поверсі, присвячену кінотеатру. Про це — у статті. 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Персоналії 
Жулинський, М. Гуманітарне обличчя нації : 26 липня - 90-річчя  
Івана Михайловича Дзюби / Микола Жулинський // День. — 2021. —  
23-24 липня (№ 105-106). — С. 14-15 : фото. 
Іван Дзюба був, є і залишається моральним авторитетом нації і її духовним 
мобілізатором, одним із найавторитетніших діячів українського 
інтелектуального відродження на межі тисячоліть. 
 
Малюта, І. Поєдинок з довічною пітьмою : од випадкового вибуху в неповних 
вісімнадцять літ Володимир Забаштанський — згодом Шевченківський 
лауреат — залишився сліпцем і без кінцівок рук / Іван Малюта //  
Україна молода. —  2021. — 13-14 липня (№ 69-70). — С. 10-11 : фото.  
Автор статті розповідає про українського поета, перекладача, лауреата 
Шевченківської премії (1986) — Володимира Омеляновича Забаштанського. 
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Сигалов, А. Моя письменницька вулиця : київські адреси корифеїв 
української літератури / Анатолій Сигалов // Україна молода. — 2021. —  
27-28 липня (№ 75-76). — С. 10-11 : фото.  
Автор розповідає історії із знайомства з Києвом видатних українців та 
приводить уривки з творів та листів, які доводять їхню любов до Києва. 

 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Скульптура 
Кулиш, Я. Автор «Бронзового капитана»: на генерала Небытова памятник 
похож только мешками под глазами : соцсети обсуждают скульптуру, которая 
появилась в центре Киева / Ярослав Кулиш // КП в Украине. — 2021. —  
26 августа-2 сентября (№ 34/32). — С. 9 : фото.  
Скульптуру в свій день народження відкривав глава поліції Київської області 
Андрій Небитов. Одразу виявилася деяка схожість генерала з капітаном, і 
багато хто вирішив - пам'ятник ліпили з винуватця торжества...  

 
Персоналії 

Княжик, О. «Мати пішла на могилу діда. А на тому місці росла картопля» : 
Стіну пам'яті на Байковому кладовищі залили бетоном : [інтерв'ю] /  
Оксана Княжик // Країна. — 2021. — 12 серпня (№ 31). — С. 34-37 : фото. 
Український художник, скульптор, архітектор, заслужений художник 
України, член Національної спілки художників України Володимир 
Мельниченко розповідає про своє життя, творчий шлях, про створення разом 
із дружиною Адою Рибачук Стіни пам'яті на Байковому кладовищі. 

 
 

Стіна Пам’яті 
Кулиш, Я. В Киеве откроют памятник, замурованный советами : 40 лет назад 
уникальную стену памяти залили бетоном / Ярослав Кулиш //  
КП в Украине. —  2021. — 19-26 августа (№ 33/31). — С. 12 : фото. 
На знаменитому столичному Байковому кладовищі почали відновлювати 
унікальну Стіну Пам'яті, яку в 1982 році радянська влада фактично знищила, 
заливши бетоном.  

 
Художники. Персоналії 

Десятирик, Д. «Намагаюся спати без снів» : розмова з найбільш скандальним 
вуличним художником Києва : [інтерв'ю] / Дмитро Десятерик // День. —  
2021. —  30-31 липня (№ 107-108). — С. 16-17 : фото. 
В інтерв'ю з Мовчазним Джо - вуличним художником про те, з чого він почав 
малювати , про його творчість, які його улюблені художники. 
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Кущ, П. Клімат совісті майстра : виповнилося 100 років з дня народження 
художника лауреата Шевченківської премії Івана-Валентина Задорожного / 
Павло Кущ // Урядовий кур'єр. — 2021. — 15 липня (№135). — С. 5 : фото. 
Попри талан, вищі сили щедре нагородили Івана-Валентина Задорожного - 
українського художника-монументаліста, живописця, графіка, заслуженого 
діяча мистецтв УРСР з 1960 року, лауреата Шевченківської премії 1995 року 
(посмертно) - даром, який цінують найдужче: неймовірною силою духу. Про 
це — у статті. 
 
Шерман, Г. Олександр Дубовик: «Простого мистецтва не існує» : [інтерв'ю] / 
Ганна Шерман // День. —  2021. — 30-31 липня (№ 107-108). — С. 8-9 : фото, 
іл. 
З ім'ям київського художника Олександра Дубовика пов'язана ціла епоха в 
сучасному українському мистецтві. Він - син репресованого українського 
поета, шістдесятник і один з найзатребуваніших  художників ХХІ століття, 
тихий бунтар, автор багатьох книжок оригінальної есеїстичної прози. 
Розмова з ним про мистецтво та його творчість. 

 
Живопис. Мурали 

Київським пожежникам присвятили ще один мурал : у столиці є два мурали, 
які присвячені рятувальникам  // Хрещатик. — 2021. — 7 вересня (№ 39). —  
С. 4 : фото. 
Днями у внутрішньому дворі 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини 
показали другий мурал на стінах будівлі. 
  
У Дарницькому районі створили новий мурал // Хрещатик. — 2021. —  
13 серпня (№ 34). — С. 4 : фото. 
Київські художниці два місяці працювали над стінописом на тему нещасливих 
стосунків. 
 
У столиці створили мурал, присвячений рятувальникам : будівлю 
рятувальників Шевченківського району прикрасили муралом, який вважається 
найбільшим стінописом, намальованим дівчатами // Хрещатик. — 2021. —  
27 серпня (№ 37).  — С. 4 : фото. 
На будівлі Шевченківського районного управління ДСНС України створили 
тематичний мурал як подарунок від творчої спільноти столиці до Дня 
рятувальника - 17 вересня. 

Музика. Персоналії 
Громадська, Л. Могутня зброя бандуриста : козак-характерник, який співає-
молиться, ніби розмовляє із самим Богом про Україну, - кажуть про Тараса 
Силенка / Лариса Громадська // Україна молода. — 2021. —  
30 липня (№ 77). — С. 14 : фото.  
Бандуриста Тараса Силенка називають козаком-характерником, воїном-
бандуристом, мудрецем-волхвом. Про його життєвий вибір, навчання грі на 
бандурі, численних виступах на різних фестивалях. 
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 Співаки 
Духніч, О. Обід з Тіною Кароль : українська попзірка розповідає про власні 
експерименти з електронною музикою, жаліється на проблеми з приватністю 
і стверджує, що три концерти на день і алкоголь несумісні. Під час розмови 
вона п'є каву і їсть хліб : [інтерв'ю] / Ольга Духнич // Новое время страны. —  
2021. — 9 вересня (№33). — С. 40-43 : фото. 
Співачка, музикантка і телеведуча, найбільш цитована в українських медіа 
представниця шоубізнесу, за 20 років на сцені народна артистка України Тіна 
Кароль досягла в Україні усього, про що мріє вітчизняний артист...  

 
Театр. Персоналії    

Волошина, Л. Як реалізувати себе в різних іпостасях і сферах : творчий діалог 
з театральною художницею Анною Духовичною : [інтерв'ю] /  
Лілія Волошина // День. — 2021. —  24-25 вересня (№ 123-124). — С. 23 : фото. 
Анна Духовична, художник-сценограф Національного драматичного театру 
ім. І. Франка, розповідає про своє творче життя та про проблеми, які 
існують в роботі сценографів. 
 
Гейдор, О. Лариса Ступка: Внучка сказала: «Так, как при Боде, уже не  
будет» : вдова актера рассказала, как однажды выставила за дверь Данченко /  
Оксана Гейдор // КП в Украине. — 2021. — 26 августа-2 сентября (№ 34/32). — 
С. 27 : фото. 
У статті вдова Богдана Ступки Лариса Ступка згадує чоловіка та 
розповідає про своє життя без нього... 
 
Кацун, Ю. Могу переозвучить отца на украинский. Буду его голосом :  
27 августа Богдану Ступке могло бы исполниться 80 лет / Юлия Кацун //  
КП в Украине. — 2021. — 26 августа-2 сентября (№ 34/32). — С. 27 : фото.  
У статті син Богдана Ступки — Остап розповідає про заходи, які 
відбудуться з нагоди відзначення 80-річчя з дня народження батька. 
 
Макаревич, М. Олена Філіп'єва: віддана балету : прима-балерина і художня 
керівниця балетної трупи Національної опери України - щиро про своє життя 
на сцені та за лаштунками : [інтерв'ю] / Мирослава Макаревич // Жінка. —
2021. — вересень (№ 9). —  С. 4-7 : фото. 
У статті прима-балерина Національної опери України ім. Т. Шевченка, 
народна артистка України, свого часу наймолодша народна артистка 
України (19.08.1993), а з вересня 2020 р. — художній керівник балетної трупи 
Національної опери України Олена Філіп'єва розповіла про творчий шлях в 
балеті, сім'ю та наступні плани. 
 
Рылев, К. Актриса, попадающая в десятку : [интервью] / Константин Рылев // 
Фокус. — 2021. — № 33-34. — С. 54-57 : фото. 
Напередодні свого 55-річчя відома українська актриса Ольга Сумська 
розповіла, як отримала роль Роксолани, за що їй дали значок «Влучний 
стрілець», навіщо майбутній президент Зеленський носив її на руках і чому 
день народження вона святкує з двома чоловіками - нинішнім і колишнім. 
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Рылев, К. Код Ступки : [интервью] / Константин Рылев // Фокус. — 2021. — 
№ 35. — С. 52-55 : фото. 
В Україні не так багато династій, чия акторська слава триває більше ста 
років. У цьому сенсі унікальна сім'я Ступок - прадіда Сильвестра, діда 
Богдана, сина Остапа і онука Дмитра. У двох із них - ювілей. З цієї нагоди 
відбулася зустріч із молодшим зі Ступок, щоб з'ясувати, чому його дід завжди 
носив капелюх, як карав поглядом, відмовився від хабара і допоміг Дмитру 
стати актором. 

Кіномистецтво 
Гейдор, О. Друзья Давида Черкасского: В одном только «Острове сокровищ» 
насчитали 30 ляпов : 23 августа известному мультипликатору могло бы 
исполниться 90 лет / Оксана Гейдор // КП в Украине. — 2021. —  
26 августа-2 сентября (№ 34/32). — С. 26 : фото.  
У статті зібрані спогади рідних і близьких друзів про відомого режисера-
мультиплікатора, художника-мультиплікатора, сценариста, киянина Давида 
Черкаського.  

 Персоналії 
Краско, Л. Руслана Писанка : «Я вірю, що все буде добре» : «Щоб почуватися 
щасливою, не потрібно розповідати про свої проблеми», - каже героїня нашого 
сьогоднішнього інтерв'ю. Тож розмова з телеведучою, актрисою, а віднедавна 
- і продюсеркою вийшла дуже оптимістичною : [інтерв'ю] /  
Людмила Краско // Жінка. —  2021. — липень-серпень (№ 7-8). — С. 4-7 : фото. 
У статті відома українська телеведуча та акторка театру і кіно, киянка 
Руслана Писанка розповідає про свою роботу режисеркою та постановницею 
вистав, про спільну працю над виставою зі своїм чоловіком, про підтримку 
чоловіка. 
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