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Милі дами!
Сердечно вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем!
Це прекрасне весняне свято є символом доброти, 

любові, радості і тепла. Ми схиляємося перед тими 
безцінними рисами, якими Богом наділена Жінка: 
чарівністю і ніжністю, красою і мудрістю, терпінням і 
душевною чуйністю. 

Але головний талант Жінки – ростити і виховувати 
дітей, оточувати любов’ю і турботою своїх близьких, 
створювати домашній затишок.

Ви – не лише опора сім’ї, а й держави. Ви показуєте 
приклад творчого підходу, сумлінності та 
відповідальності, вміння добиватися результатів і 
досягати поставлених цілей у бізнесі, на виробництві, у 
сферах культури, освіти та науки. 

Ви робите чоловіків ще більш мужніми, своєю мудрістю 
вберігаєте нас від необачних вчинків, найприємніші і 
радісні моменти життя пов’язані саме з вами!

Нехай оптимізм, удача і гарний настрій постійно 
супроводжують вас у всіх справах, а поруч з вами завжди 
будемо ми – надійні, люблячі чоловіки. 

Дякуємо за вашу красу і за те, що ви любите нас!
Міцного вам здоров’я, моря квітів і посмішок, радості і 

світла на довгі-довгі роки! 

Іван ВЕРЕЩАКА, 
керівник 

департаменту розвитку 
проектів «Нерухомість 

столиці» (НЕСТ), 
керівник проекта 

«Садиба Міхельсона»

Микита КЛИМЕНКО,
директор ТОВ 

«Дім на Пушкінській»
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Шевченковский район – 
один из древнейших и 
наиболее эстетичных в 

Киеве. Располагаясь в сердце Киева, 
он там и тут притаил любопытные 
сюрпризы времен наших 
предшественников. 

Каждый объект наследия и до-
стопримечательность уникальны в 
своём роде. Соединение современ-
ности с духом старины придает Шев-
ченковскому району своё неповтори-
мое выражение лица. 

Современные высотки, спальные 
кварталы, развлекательные площади 
дружелюбно уживаются со старинными 
памятниками архитектуры, утопая в 
парках и скверах.

ИСТОРИЯ РАЙОНА
Многие важные события в жиз-

ни и истории столицы произошли 
именно в Шевченковском районе. 
В те времена он ещё не звался так, 
а местность носила имя Старокиев-
ской горы. Согласно легенде, именно 

на Старокиевской горе апостол Ан-
дрей установил крест. Золотые вра-
та приняли гетмана Богдана Хмель-
ницкого, который прошествовал в 
сторону Софийской площади.

Прогуливаясь по улицам ра-
йона невольно замечаешь мно-
жество старинных построек. В 
незапамятные времена здесь распо-
лагалась Центральная Рада. На со-
седствующих улицах жили великие 
украинские умы Михаил Грушев-
ский и Владимир Винниченко.

В XIX веке столичный 
интеллигенты стремились постро-
ить свои имения и особняки именно 
на Лукъяновке. Совсем скоро плот-
ность населения достигла предела, а 
местность назвали «Киевским Мон-
парнасом». Вот и сейчас, неспроста 
здесь располагаются посольства бо-
лее 50 государств.

Центр Шевченковского райо-
на возводился в древности, а вот 
окраины стали обустраивать только 
в середине XIX века. 

Современный облик район обрел 
только в 2001 году, когда сошлись 
воедино Старокиевский и Советский 
районы.

 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

По площади среди своих собра-
тьев Шевченковский район являет-
ся практически самым маленьким. 
Меньше только Печерский район. 
Весь массив умещается на 26,6 кв. км. 
Однако именно его компактность по-
зволяет ему лидировать по зеленым 
насаждениям и комфортности для 

жителей. Ведь здесь их не так много, 
а потому плотность заселения опти-
мальна для самих аборигенов.

Невзирая на обилие станций ме-
тро (10 !), траффик часто вызывает 
проблемы. Всё потому, что главная беда 
столицы – парковки, поражает Шев-
ченковский район так же, как другие.

Безусловно, проблемы с пере-
мещением не мешают району быть 
крайне активным в развлечениях и 
туристических событиях. 

Вдумайтесь, на территории райо-
на располагаются 1374 объекта куль-
турного наследия. 

История и современность 
Шевченковского района
Многие представляют себе Шевченковский район как центральный 
и статусный. Однако именно этот район наполнен аутентичностью 
больше других. На улицах района расположено множество визитных 
карточек столицы, музеи, парки, изюминки города. 
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ФАКТЫ О ПРОШЛОМ
1. Бабий Яр считался гиблым еще в древности. По легенде, где-то здесь 

ремесленник-богатырь Никита Кожемяка закопал убитого им злого змея, 
терроризировавшего горожан. Но змей якобы не умер и рано или поздно 
восстанет, чтобы творить свои черные дела и дальше.

2. Львовские ворота были оборудованы в системе древнекиевских 
городских укреплений на месте нынешней Львовской площади с XI 
века. Несколько веков они официально назывались «Жидовскими» из-за 
расположенного рядом еврейского поселения.

3. Владимирская улица считается самой старой в Киеве — ей уже более 
тысячи лет.

4. Систематическое заселение Лукьяновки началось в 1845 году по 
инициативе тогдашнего киевского губернатора Ивана Фундуклея. После 
очередного грандиозного наводнения в Подоле он способствовал застройке 
района, переселению сюда подолян и частично оплатил все это из своих 
личных средств.

5. Киевская интеллигенция, среди которой в XIX веке распространилась 
мода строить на Лукьяновке свои особнячки, называла этот район «Киевской 
Швейцарией». Из-за обилия живших здесь деятелей культуры ее называли 
«Киевским Монпарнасом».

6. С 1858 до конца 1950-х на 
современной площади Победы 
(ранее — Галицкой), у здания цирка 
располагался Еврейский базар 
— один из самых популярных 
у киевлян несравненный 
«блошиный рынок». Считалось, 
что на нем можно было купить 
все. Разрешение торговать три 
дня в неделю евреям дал генерал-
губернатор И. Васильчиков. «Евбазом» также назывались прилегающие 
кварталы.

7. Западная окраина района — массив Нивки — был освоен только 
в середине XIX века благодаря деятельности братьев Фузиков — 
предположительно чехов по происхождению, основавших здесь хутор 
под этим названием (который впоследствии оброс жилыми кварталами, 
промышленными и развлекательными заведениями).

8. Киевский зоопарк был основан в 1908 году и располагался на 
территории нынешнего Ботанического сада имени академика Фомина. На 
нынешнее место его перевели в 1913 году.

9. В 1917–1918 годах на Софийской площади происходили все 
судьбоносные события, связанные с УНР и другими форматами украинского 
государства. В частности, здесь провозглашались универсалы и объявлялось 
об избрании гетманом Павла Скоропадского.

ФАКТЫ О НАСТОЯЩЕМ
1. В районе находится самое высокое сооружение Киева — телебашня 

в расположении Дорогожичей и Сырца. Ее высота — 380 метров. Она 
построена в 1973 году.

2. Самый маленький лифт в Киеве (площадью всего 0,5 кв. м) находится в 
жилом доме на ул. Прорезной, 11б. Он вмещает лишь одного человека и был 
сделан в середине 1950-х годов по заказу жившего в доме чиновника.

3. Самый крупный по размерам и по вместимости старый храм столицы 
— Николаевский собор Киево-Покровского женского монастыря. У него 

15 куполов, самый высокий из 
которых достигает 65 метров.

4. Станция метро «Золотые 
ворота» попала в топ-12 самых 
красивых станций мира, 
составленный в ноябре 2014 года 
газетой Daily Telegraph.

5. Ландшафтный парк на 
Лукьяновке, принадлежащий 
Институту педиатрии и акушерства, 
известен как «дача Хрущева» — 

здесь в середине прошлого века располагалась резиденция правительства 
УССР. По утверждениям киевских диггеров, в подземельях дачи находится 
огромный зал заседаний, опутанный сетью подземных ходов.

6. На Татарке работает соборная мечеть Ар-Рахма — единственная в 
Киеве, с минаретом высотой 27 метров.

7. В Сырецком парке действует детская железная дорога. Ее персонал — 
маленькие киевляне в возрасте от девяти до 16 лет. Дорога имеет две станции 
— «Яблонька» и «Вишенка».

8. В парке, примыкающем к киностудии Довженко, сохранились яблони, 
высаженные лично самим Александром Довженко.

9. Лукьяновское кладбище — место захоронения легендарных людей. 
Среди них: летчик Петр Нестеров, белогвардейский генерал Николай 
Духонин, врач Василий Образцов, архитекторы Александр Кобелев 
и Александр Вербицкий, священник и богослов Александр Глаголев, 
митрополит Василий Липковский. Да и, собственно, сам основатель этого 
кладбища, дворянин Илья Зейферт.

10. Дом художника на Львовской площади любители черного юмора 
называют «Дом семи повешенных». Его фасад украшают семь медных женских 
фигур — символы искусствоведения, сценографии, скульптуры, архитектуры, 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Ночью темные 
фигуры на белой стене кажутся подвешенными в воздухе.

Именно здесь и таинственный 
Андреевский спуск, и яркая ча-
рующая Пейзажная аллея, и 
древние Золотые ворота, и 
популярный киевский фуникулер, 
и вечнозеленый Ботанический сад и 
легендарная Владимирская горка, и 
современный киевский велотрек, и 
непревзойденный зоопарк, а также 
величайшие сакральные памятники 
- Андреевская церковь, Софийский 
собор, Михайловский златоверхий 
монастырь. 

Отдельная инфраструктурная до-
топримечательность - легендарный 
Бессарабский рынок.

Жители района искренне 
влюблены в свой Шевченковский 
массив, ведь он современный, 
комфортный и при этом сам являет-
ся носителем древней истории и тра-
диций. Древние здания хранят свои 
тайны, и легенды прежних владель-
цев. 

Современные комплексы почти-
тельно подстраиваются под лето-
пись старинного Киева, и следуют 
современным вызовам общества. 
Это центр и сердце столицы по пра-
ву, где каждый найдет свой уголок, 
сквер, тенистый дворик или пере-
улок по душе.
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Як святкують 

8 березня 
в інших країнах світу?

Прекрасне свято – 8 Березня. Цікаво 
дізнатися, як до нього готуються не тільки 
наші співвітчизники, але й представники 
сильної статі інших країн світу.

Німеччина. Раніше це свято відзначали 
тільки в Східній Німеччині, але зараз фактично 
вже не відзначають ніде. У травні тут вітають 
усіх жінок, незалежно від віку, з Днем матері. 
Традиційно, всі господарські турботи лягають у 
цей день на плечі чоловіків. 

Франція. Тут Міжнародний жіночий день 
також практично не святкують. Не дивлячись 
на це, у всіх ЗМІ про це свято згадують, але 
відзначають його виключно комуністи. Тим не 
менше, 8 березня – традиційний день боротьби за 
права жінок у Франції. Представницям прекрасної 
статі не дарують квіти, проте в країні проходить 
безліч заходів, присвячених боротьбі за права 
жінок. Вітають жінок французи також в травні – на 
День матері. Варто зазначити, що молоді дівчата 
не мають жодного відношення до цього свята. Для 
них залишається тільки 14 лютого. 

Литва. У цій країні 8 Березня святкують 
тільки у тих регіонах, де проживає переважно 
російськомовне населення – вихідці з колишнього 
СРСР. Офіційного статусу державного свята 
«Міжнародний жіночий день» тут не має. 

Італія.  А ость тут 8 березня – справжній 
жіночий день. Італійки збираються виключно 
жіночими компаніями в кафе, ресторанах, парках 
і відпочивають від повсякденних турбот. До речі, 
в Римі жінки цього дня можуть подивитися 
чоловічий стриптиз абсолютно безкоштовно! 

Болгарія. У цій невеличкій країні в 
«жіночий день» представниць прекрасної статі 
вітають не лише в сімейному колі, але й на 
роботі, оскільки свято не має статусу офіційного 
вихідного. Крім того, жінки вітають одна одну 
більш активно та душевно, ніж це роблять 
чоловіки. Пояснює це сильна стать тим, що це 
свято – пережиток радянських часів. 

В’єтнам. Тут традиція вітати і вшановувати 
жінок існує більше 2 тисяч років. Раніше це 
свято називалося Днем пам’яті сестер Чинг, з 
якими пов’язана досить трагічна історія. Вони 
були відважними дівчатами і виступали проти 
агресії з боку Китаю, керували боротьбою 
в’єтнамського народу за незалежність. Аби 
китайські завойовники не могли взяти їх 
живими, потрапивши в оточення, сестри 
вирішили втопитися в річці. Що, власне, і 
зробили. Поступово свято на честь двох хоробрих 
сестер переросло у 8 березня і «жіночий день». 

Японія. Тут цю дату офіційно не святкують, 
але і жінок не залишають без належної уваги. 
Третього березня японці відзначають Свято 
дівчаток (або Персикових дерев, що цвітуть), а 
14 березня – Білий день, коли чоловіки дарують 
подарунки своїм коханим, але на суму в три 
рази більшу, ніж ті витратили, аби привітати їх 
«чоловічого» дня – 14 лютого. 

Ісландія. Напевно, найромантичніше 
святкування жіночого дня (24 лютого) в цій 
країні. Картинка, яку ми звикли часто бачити у 
фільмах, у них є традицією: чоловік подає своїй 
коханій каву в ліжко, приготовану власноруч. 

Вихідні дні в березні 2018 року потішать 
українців. Оскільки Міжнародний жіночий 
день випадає на четвер, вихідним буде 
і п’ятниця, 9 березня. Тож, нас очікують 
чотириденні канікули – з 8 до 11 березня. У 
це весняне свято в Києві буде організовано 
заходи для жінок з абсолютно різними 
смаками та інтересами. Пропонуємо вам 
деякі з них...

Забіг «Ladies Run» («Дівчатка біжать»). 
Організатори закликають киян зустріти весну 
яскраво і відзначити 8 березня, пробігши 6 
км по одному з кращих парків у місті. У забігу 
запрошують взяти участь не тільки жінок, 
але і чоловіків, які хочуть присвятити його 
прекрасним дамам. Зареєструватися для участі 
можна за посиланням. (8 березня, 10:00 - 12:00, 
Маріїнський парк, безкоштовно).

Виставка фіалок. Гості заходу зможуть 
помилуватися фіалками понад 500 сортів 
та іншими домашніми квітами, а також 
проконсультуватися з приводу розведення рослин 
в умовах квартири з провідними українськими 
квітникарями. (8 березня, 10:00 - 18:00, 
Національний науково-природничий музей НАН 
України, вул. Б. Хмельницького, 7, безкоштовно).

Вистава «Схоже на щастя». Вистава з Адою 
Роговцевою в головній ролі створена за п’єсою П. 
Пальмада і К. Дютюрона «Утікачки». Це іронічна й 
трохи сумна комедія, що розповідає історію дивної 
спільної подорожі двох жінок. Обидві тікали від 
залежності і приреченості на непотрібність. Марго 
і Клод — абсолютно різні. Зустрічаються вони 
зовсім випадково, і тим не менш виявляються 
необхідні один одному. (8 березня, 19:00, концерт-

хол «Жовтневий палац», Алея Героїв Небесної 
Сотні, 1, 220-550 грн).

Показ короткометражних фільмів про 
кохання. У колекцію фестивалю NewVision 
«Про кохання» увійшли п’ять романтичних 
стрічок. Так, глядачам продемонструють 
наступні кінокартини: «Соловей» (Польща), 
«Нічний метелик» (Бельгія, Франція), «Останній 
король» (Німеччина), «Танці по колу» (Австрія), 
Вільна земля (Іспанія). (8 березня, 15:30, 19:00, 
кінотеатр «Київ», вул. Велика Васильківська, 19, 
50 грн).

Похід до Київського зоопарку. Столичний 
зоопарк приєднується до поздоровлень. На честь 
свята всі жінки зможуть відвідати звіринець за 
ціною дитячого квитка. (8 березня, весь день, 
проспект Перемоги, 32, 30 грн).

Виставка «Азалії та камелії» в 
Ботанічному саду. На виставці можна буде 
побачити цвітіння німецьких сортів азалії селекції 
20-30 рр. минулого століття (Advents-glocken, 
Concinna, Apollo). Дивовижним забарвленням 
і вишуканими квітами відвідувачів зустрінуть 
рослини камелії японської. Це саме той час, коли 
цвітіння розкішних азалій та камелій збігається 
з початком цвітіння неперевершених орхідей 
− цимбидиумів в оранжереї «Орхідаріум». (8 
березня, з 10.00 до 16.00, 15 гривень, окремо 
оплачується вхідний квиток в Ботанічний сад).

«Фотосушка на Майдані». Відвідувачі 
зможуть помилуватися роботами фотографів, 
приуроченими до початку весни. Крім того, 
пройде акція «Портрет милих»: фотографи будуть 
робити знімки відвідувачів і кожен охочий зможе 
отримати фото на пам’ять. (8 березня, з 13.00 до 
16.00, безкоштовно).

Куди піти у Києві цього дня

CТАРОВИННІ РЕЦЕПТИ

Ñàëàò «Âåñíÿíèé áóêåò»

Смачного!

Склад:
яйця – 7 шт.,
вершковий сир «Філадельфія» – 100 г,
сьомга малосольна – 100 г,
спеції, зелень,
буряк – 1 шт.,
чай чорний – 1 пакетик.
Як приготувати:
Яйця відваріть, потім очистіть. Покладіть яйця в тарілку 

з натертим буряком, щоб вони забарвилося її соком, яйця 
стануть бузкового кольору. Щоб отримати коричневий 
або жовтуватий відтінок опустіть яйця в киплячу воду з 
пакетиком чорного чаю. Чим довше тримати яйце, тим 
темніше вийде відтінок.

Яйця розріжте на дві половинки. Для краси зробіть 
“насічки” , надаючи форму квітки. Вийміть жовток.

Сир і сьомгу збийте в блендері, додайте трохи жовтка і спеції. 
Нафаршируйте половинки яєць готовою начинкою.

Прикрасьте зеленню, виклавши яйця у формі букета.

СВЯТКОВИЙ РЕЦЕПТ


