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У квітні 2016 року по вул. Пушкінській, 31-Б 
ми відкрили офіс нашої компанії «Дім на 
Пушкінській» і завжди раді спілкуванню з вами 
особисто. 

Добросусідська взаємодія та, зокрема, 
об’єктивне інформування вас щодо 
активності компанії в кварталі є частиною 
нашої соціальної відповідальності перед 
мешканцями, дотримання чинного 
законодавства України та небайдужого 
ставлення до розвитку нашого міста.

З повагою інформуємо вас, що 2016-го року ми:
1. Провели кваліфіковане протиаварійне 

обстеження Садиби Міхельсона та прилеглих 
будівель кварталу. Роботи виконано 
Державним науково-дослідним інститутом 
будівельних конструкцій.

2. Розробили та затвердили в КМДА 
(Управління охорони культурної спадщини 
і Департамент містобудування та 
архітектури) Реставраційне завдання.

3. Уклали договір щодо розробки Проекту 
першочергових протиаварійних робіт.

4. Запровадили систему постійного 
спостереження щодо стану будівель та 
своєчасного демонтажу аварійно-небезпечних 
елементів фасаду. 

5. Встановили захисне огородження та 
організували цілодобову охорону небезпечної 
для мешканців кварталу території.

6. З метою підвищення суспільної безпеки 
мешканців у взаємодії з комунальними 
службами району міста профінансували 
та вжили конкретних заходів стосовно 
покращення освітлення біля входів у під’їзди 
кварталу.

7. У межах громадського діалогу 
щодо особливостей розвитку соціальної 
інфраструктури нашого кварталу двічі 
проводили анкетування мешканців. Це 
питання є постійно діючим та, якщо ви 
ще не висловили свою думку, запрошуємо 
пройти анкетування на нашому сайті http://
mihelson.kiev.ua/ або ж завітати до нашого 
офісу № 13 по вул. Пушкінській, 31-Б, щоб 
поспілкуватися особисто. 

8. Для наведення та підтримання 
чистоти й порядку в кварталі проведено 
кілька толок на майданчику навколо Садиби 
Міхельсона. В результаті прибрано та 

вивезено з території кварталу близько 200 
куб. м сміття, накопиченого роками.

На сьогодні завершується підготовка 
Проекту першочергових протиаварійних 
робіт, який передбачатиме укріплення 
існуючих фасадів Садиби Міхельсона, 
відновлення несучої здатності будівельних 
конструкцій. Найближчим часом зазначений 
Проект буде представлено компетентним 
державним органам на розгляд і 
затвердження.

Після цього планується проведення 
комплексу безпосередніх реставраційних 
заходів (орієнтовний початок – перше 
півріччя 2017 року) щодо пам’яток 
архітектури та створення сучасного 
комфортного житлового комплексу, строго 
згідно з чинними будівельними нормами та 
положеннями Закону України «Про охорону 
культурної спадщини».

Окремо просимо прийняти до уваги 
нашу принципову позицію компанії щодо 
відновлення дитячої інфраструктури 
кварталу. На відміну від голослівних 
спекуляцій, що лунають навколо актуального 
й болючого питання, наша компанія внесла 
конкретну пропозицію міській владі щодо 
наміру створити власним коштом дві 
дитячі установи – дошкільний заклад 
європейського рівня (на 1-му поверсі 

будівлі по вул. Пушкінській, 33-А) та повне 
відновлення одного з колишніх дитячих 
садків у Шевченківському районі м. Києва за 
рішенням КМДА. Таким чином ми плануємо 
забезпечити близько 200 місць для виховання 
дошкільнят в сучасних, комфортних та 
фахово-педагогічних умовах.

А саме – діяльність нових дошкільних 
установ передбачатиме такі напрямки: 
дошкільна підготовка, розвиваючі ігри, 
іноземні мови, а також мистецтво –  класи 
живопису, музики, співу і танців. Крім того, 
будуть функціонувати кабінети психолога 
і логопеда, медичний пункт, спортивний та 
ігровий майданчики. Реалізація зазначеного 
є питанням честі та щирого піклування 
колективу нашої компанії щодо столичної 
молоднечі.

Для того, аби ви завжди були у курсі, 
що робить наша компанія, ми випускаємо 
газету, четвертий номер якої ви тримаєте в 
руках. Також організовуємо для вас зустрічі 
з фахівцями, які безпосередньо керують 
проведенням  протиаварійних робіт. Вже 
відбулася така зустріч з одним із найкращих 
фахівців по відновленню пам’яток історії та 
архітектури – заслуженим архітектором 
України Ю.Г. Лосицьким; заслуженим 
будівельником, який вже понад 45 років 
займається виконанням спеціальних  заходів 
для усунення аварійного стану будов і  споруд, 
–  К.П. Кафієвим.

 Ми й надалі будемо проводити подібні 
зустрічі, щоби ви могли отримати всю 
інформацію саме від фахівців, а не переймалися 
плітками та домислами. Розуміючи, що ви  не 
завжди можете відвідати нас, інформацію про 
такі зустрічі, а також інтерв’ю з гостями 
ми друкуємо у нашому періодичному виданні 
«Добрі сусіди» та на сайті, присвяченому 
Садибі Міхельсона: http://mihelson.kiev.ua/

На завершення, дозвольте ще раз 
наголосити, що ТОВ «Дім на Пушкінській» 
зацікавлене та відкрите до цивілізованого 
відвертого діалогу з нашими добрими сусідами. 
Мета цього діалогу – глибоке розуміння та 
врахування потреб і бачення мешканців щодо 
гідного розвитку соціальної інфраструктури 
кварталу. Розраховуємо на взаємність з 
вашого боку, оскільки йдеться про гідну 
загальну справу, яка стосується кожного!

ТОВ «Дім на Пушкінській»

Шановні наші добрі сусіди!

Сучасний світ такий стрімкий, що у 
невідворотному вирі подій ми інколи не 
знаємо, хто живе поруч з нами. У нас на 
це просто немає часу. А пам’ятаєте, як 
раніше: сусіди були добрими друзями, 
ходили один до одного в гості, дружили 
цілими родинами. «Дім на Пушкінській» 
продовжує розпочату добру традицію 
знайомити сусідів один з одним. Ми робимо 
життя кращим, а людей – ближчими 
один до одного. Наші сьогоднішні сусіди 
вже декілька років живуть у будинках, 
розташованих поруч. Проте сталося так, 
що познайомилися вони у нас в офісі на 
Пушкінській, 31-Б. Заходьте частіше до нас 
у гості, і ви знайдете нових друзів!

Щодня ми 
зустрічаємося з 
сотнями людей, 

які живуть поруч з нами. 
Ми вітаємося, усміхаємося, 
але нічого не знаємо про 
їхнє життя, думки, мрії 
та прагнення. А як же це 
добре, коли сусіди знають 
один одного! «Дім на 
Пушкінській» вирішив 
взяти ініціативу в свої руки 
і познайомити сусідів між 
собою. Ми розпочинаємо 
невеличкі розповіді про 
тих, хто живе поруч.  
Давайте знайомитися! 

Нехай здійсняться мрії!
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Ñàìå òóò çðîñòàëè ñèíè 
Êðóòèêîâèõ. Ñòàðøèé ñëóæèâ 
â Óïðàâë³íí³ Ï³âäåííî-
Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³, à 
ìîëîäøèé - Ïåòðî ç ÷àñîì 
ñòàâ íàéâ³äîì³øîþ ëþäèíîþ 
ó Êèºâ³. Ñïî÷àòêó â³í 
ï’ÿòü ðîê³â ñëóæèâ ó ÷èí³ 
ãóáåðíñüêîãî ñåêðåòàðÿ 
ïîì³÷íèêîì ñòîëîíà÷àëüíèêà 
â êàíöåëÿð³¿ êè¿âñüêîãî, 
ïîä³ëüñüêîãî òà âîëèíñüêîãî 
ãóáåðíàòîðà, ïîò³ì - ó 
ñóäîâ³é ïàëàò³, çàéìàþ÷èñü 
ñóòî þðèäè÷íîþ ñïðàâîþ. 

Ïðîòå âîäíî÷àñ ñèí ãåíåðàëà 
ïîäàâ ó â³äñòàâêó òà âèð³øèâ 
äîêîð³ííî çì³íèòè ñâîº 
æèòòÿ. Â³í çàëèøàº ñëóæáó ³ 
ïîâí³ñòþ â³ääàºòüñÿ ñâîºìó 
çàõîïëåííþ – äðåñóð³ êîíåé. 
Êðóòèêîâ ìîëîäøèé êóïóº 1890 
ðîêó îäíîïîâåðõîâó ñàäèáó íà 
Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 36 ³ 
ïåðåáóäîâóº ¿¿ â àìàòîðñüêèé 
öèðê, äå ÷àñ â³ä ÷àñó âëàøòîâóº 
âèñòàâè. Ó äîìàøíüîìó öèðêó 
Ïåòðà Êðóòèêîâà áóâ ìàíåæ òà 
ãëÿäàöüêà çàëà íà 200 ì³ñöü. 
Âèñòàâè â³äáóâàëèñÿ äâ³÷³-
òðè÷³ íà ð³ê ³ ëèøå äëÿ îáðàíî¿ 
ïóáë³êè. 

Êðóòèêîâ íàñò³ëüêè ëþáèâ 
êîíåé, ùî íàäàâàâ ïåðåâàãó ó 
ñï³ëêóâàíí³ ñàìå ¿ì, íàñòðîþþ÷è 
ïðîòè ñåáå âåñü îáñëóãîâóþ÷èé 

ïåðñîíàë. Ó ìàíåæ³ íà âèäíîìó 
ì³ñö³ âèñ³â ïëàêàò ç íàïèñîì: 
«×èì á³ëüøå ÿ ï³çíàþ ëþäåé, 
òèì á³ëüøå ëþáëþ êîíåé!». Ó 

éîãî òðóï³ áóëî áëèçüêî 250 
êîíåé. 

Óñ³ ñåêðåòè äðåñóðè 
çáåð³ãàëèñÿ ó âåëèê³é òàºìíèö³. 
Òðþêè áóëè óí³êàëüíèìè é 
äèâîâèæíèìè. Äåÿê³ ç íèõ íà 
öåé ÷àñ íå ïîâòîðèâ í³õòî â 
ñâ³ò³. Öå áóëî íåïåðåâåðøåíå 
øîó. 

Âè ò³ëüêè óÿâ³òü ñîá³: 
ïåðåä ïî÷àòêîì îäèí ³ç êîíåé 
ðîçäàâàâ ïðîãðàìêè, à äðóãèé 
äçâîíèâ ó äçâîíèê, çàêëèêàþ÷è 
áóòè óâàæíèìè òà ñïîâ³ùàþ÷è, ùî 

çàðàç ðîçïî÷íåòüñÿ âèäîâèùå. 
Âàæêî ñîá³ óÿâèòè, àëå êîí³ 
Êðóòèêîâà íå ò³ëüêè õîäèëè 
ïî äåðåâ’ÿíèõ ïëÿøêàõ, àëå 
é ïî êàíàòó! Âîíè ñèä³ëè çà 
ïàðòàìè, ÷èòàëè, ðàõóâàëè, 
ñêëàäàëè ç êóáèê³â íåâåëè÷ê³ 
ïðîñò³ ñëîâà, çíàëè ïðàïîðè 
ð³çíèõ êðà¿í, òàíöþâàëè, 
ðîç³ãðóâàëè ñöåíêè, 
íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ç 
ÿêèõ êîðèñòóâàëàñÿ «Îô³ö³àíò 
òà â³äâ³äóâà÷». Êîí³ âèõîäèëè 
íà ìàíåæ áåç õëèñòà. Ïåòðî 
Ñèëüâåñòðîâè÷ êåðóâàâ ñâî¿ìè 
ï³äîï³÷íèìè ïðîñòî ðóêàìè ó 
á³ëèõ ðóêàâè÷êàõ. 

Êîæíèé âèñòóï áóâ íå ïðîñòî 
óñï³õ, öå áóâ ôóðîð! Òðóïà 
ãàñòðîëþâàëà ïî âñ³é Ðîñ³¿ òà 
ªâðîï³. Êâèòêè ðîçêóïîâóâàëèñÿ 
íà ì³ñÿö³ âïåðåä. ² òîä³ 
Êðóòèêîâ âèð³øóº â³äêðèòè 
íîâèé âåëèêèé ê³ííèé öèðê. 

 1903 ðîêó â ñàìîìó öåíòð³ 
Êèºâà, íà âóëèö³ Í³êîëàºâà 
àðõ³òåêòîð Åäóàðä Áðàäòìàí 
çàâåðøóº áóäóâàòè äëÿ 
Ïåòðà Êðóòèêîâà ãðàíä³îçíå 
ïðèì³ùåííÿ öèðêó, ï³ä 
íàçâîþ «Ã³ïïî-Ïàëàñ Ïåòðà 
Êðóòèêîâà», òîáòî «Ïàëàö äëÿ 
êîíåé». 

Ñïî÷àòêó â «Ê³ííîìó ïàëàö³» 
âèñòóïàëè âèêëþ÷íî êîí³, àëå 
çãîäîì íà ìàíåæ³ ç’ÿâèëèñÿ 
õèæàêè, âîíè ÿêðàç óâ³éøëè â 
ìîäó, - á³ë³ âåäìåä³, ëåâè, 
òèãðè. À îäíà ç ìàâïî÷îê äóæå 
âäàëî çîáðàæàëà ñâ³òñüêèõ 
äàìî÷îê. 

Ñà ì Ïåòðî Êðóòèêîâ ñòàâèâ 
âèñòàâè òðè-÷îòèðè ðàçè íà 
ð³ê. À âåëè÷åçíó öèðêîâó àðåíó 
çäàâàâ â îðåíäó çàïðîøåíèì 
àðòèñòàì. Òóò ïðîâîäèëèñÿ 
òóðí³ðè ç áîðîòüáè, â ÿêèõ áðàâ 
ó÷àñòü ñàì ²âàí Ï³ääóáíèé. 
Ïðåêðàñíà àêóñòèêà çàëó 
ñïðèÿëà òîìó, ùî ñâîãî ÷àñó òóò 
âèñòóïàëè Ôåä³ð Øàëÿï³í ³ Ìàò³à 
Áàò³ñò³í³, âèñòóïàëè Ëåîí³ä 
Ñîá³íîâ òà Ìàêñ Ë³íäåð, ÷èòàëè 
ñâî¿ òâîðè Îëåêñàíäð Êóïð³í ³ 
Âîëîäèìèð Ìàÿêîâñüêèé, ÷èòàâ 

ëåêö³¿ Âñåâîëîä Ìåéºðõîëüä. 
À 1918 ðîêó â «Ã³ïïî-Ïàëàñ³» 
Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî îáðàëè 
ãåòüìàíîì Óêðà¿íè. 

Íà æàëü, ó âåðåñí³ 1941 
ðîêó, â³äñòóïàþ÷è ç Êèºâà 
áóä³âëþ áóëî çàì³íîâàíî òà 
ï³ä³ðâàíî Ðàäÿíñüêîþ àðì³ºþ. 
1964 ðîêó íà öüîìó ì³ñö³ 
ç’ÿâèâñÿ ê³íîòåàòð «Óêðà¿íà». 

Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ Ïåòðî 
Êðóòèêîâ åì³ãðóº çà êîðäîí ³ 
ïîäàëüøà äîëÿ öüîãî â³äîìîãî 
êèÿíèíà íåâ³äîìà. Ñàäèáó íà 
Ïóøê³íñüê³é, 30 íàö³îíàë³çóâàëè 
òà ïåðåòâîðèëè íà çâè÷àéíå 
æèòëî. Ãîâîðÿòü, ùî ç òîãî ÷àñó 
â³ä ðîçê³øíèõ ³íòåð’ºð³â ñàäèáè 
í³÷îãî íå çáåðåãëîñÿ, îêð³ì 
ë³ïíèíè â äåÿêèõ ê³ìíàòàõ. 
Çàðàç ó öüîìó ïðèì³ùåíí³ ïîíàä 
20 ðîê³â çíàõîäèòüñÿ Òîâàðèñòâî 
×åðâîíîãî Õðåñòà. 

На вулиці Пушкінській серед багатоповерхової 
дореволюційної забудови зберігся одноповерховий 
будинок під номером 30, який був садибою 
генерал-майора Крутикова.  Історія садиби 
розпочинається з 1873 року, коли при розпродажі 
земель Університетських площ її купив генерал-
майор Сильвестр Крутиков. Документи оформили 
на його дружину Єлизавету Степанівну. Будівництво 
будинку та флігеля замовили відомому архітектору 
Олександру Шилле, який не тільки прославився 
багатьма визначними спорудами адміністративного, 
господарського та житлового призначення,  а й 
певний час займав посаду міського архітектора Києва. 
Садиба Крутикова була у володінні родини аж до 
революційного періоду і вважалася родинним гніздом.

Ñàìå òóò çðîñòàëè ñèíè Ñïî÷àòêó â «Ê³ííîìó ïàëàö³» 

Çàñíîâíèê ñëàâíîçâ³ñíîãî 
ê³ííîãî öèðêó æèâ íà Ïóøê³íñüê³é

«Гіппо–Палас Петра Крутикова»

Федір Шаляпін

Всеволод Мейєрхольд

éîãî òðóï³ áóëî áëèçüêî 250 

çàðàç ðîçïî÷íåòüñÿ âèäîâèùå. 
Âàæêî ñîá³ óÿâèòè, àëå êîí³ 
Êðóòèêîâà íå ò³ëüêè õîäèëè 
ïî äåðåâ’ÿíèõ ïëÿøêàõ, àëå 
Êðóòèêîâà íå ò³ëüêè õîäèëè 
ïî äåðåâ’ÿíèõ ïëÿøêàõ, àëå 
Êðóòèêîâà íå ò³ëüêè õîäèëè 

é ïî êàíàòó! Âîíè ñèä³ëè çà 
ïàðòàìè, ÷èòàëè, ðàõóâàëè, 
ñêëàäàëè ç êóáèê³â íåâåëè÷ê³ 
ïðîñò³ ñëîâà, çíàëè ïðàïîðè 
ð³çíèõ êðà¿í, òàíöþâàëè, 
ðîç³ãðóâàëè ñöåíêè, 
íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ç 
ÿêèõ êîðèñòóâàëàñÿ «Îô³ö³àíò 
òà â³äâ³äóâà÷». Êîí³ âèõîäèëè 
íà ìàíåæ áåç õëèñòà. Ïåòðî 
Ñèëüâåñòðîâè÷ êåðóâàâ ñâî¿ìè 
ï³äîï³÷íèìè ïðîñòî ðóêàìè ó 
á³ëèõ ðóêàâè÷êàõ. 

óñï³õ, öå áóâ ôóðîð! Òðóïà 
ãàñòðîëþâàëà ïî âñ³é Ðîñ³¿ òà 

«Гіппо«Гіппо



ЛЮТИЙ 2017 РОКУ       ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ТОВ «ДІМ НА ПУШКІНСЬКІЙ»        ДОБРІ СУСІДИ

3ПО-СУСІДСЬКИ

Сьогодні ми познайомимося з незвичайною 
людиною. Арно – французький бізнесмен. 
Два роки тому він оселився в історичному 

центрі Києва – на вулиці Пушкінській. Йому 
відразу сподобалося це місце – тихе та спокійне, 
комфортне для душі. Переїхав він у справах 
бізнесу – його компанія відкрила в Україні свій 
філіал. Він вважає, що в нашій країні гарні умови 
для ведення бізнесу та є широкі перспективи для 
розвитку. І не планує покидати Київ – вірить у 
його краще майбутнє. І ми віримо разом із ним.

Арно народився на півдні Франції, у Марселі. 
Його дитинство проходило у великому місті 
на морському узбережжі. Там завжди гарна 
погода і тепло. Але, за його словами, погода 
– це ще не все. І кожен шукає місце, де йому 
буде краще. У Марселі теж, як і в Києві, є багато 
старовинних будинків. За усіма будівлями 
наглядають, вони  відреставровані та є жилою 
нерухомістю. Найчастіше це квартири преміум-
класу. Власники таких квартир щомісячно, 
окрім звичайної комунальної плати, мають 
платити щось на кшталт «локального податку». 
Проте ці кошти йдуть не до місцевого бюджету, 
а на потреби того будинку, де вони живуть. 
Тобто на утримання  – ремонт і реставрування 
якихось його частин. Ці питання теж вирішують 
самі: треба лагодити дах, або реставрувати 
сходи. Іншими словами, за можливість жити в 
історичній будівлі, що є витвором мистецтва та 
архітектури, потрібно платити, і немалі гроші. 
Люди це розуміють. У нашій державі такого 
поки що немає. 

Арно знає це з власного досвіду, бо сам живе 
на Пушкінській в архітектурній пам’ятці. 

Як справжній сусід Садиби 
Міхельсона, Арно хоче бачити 
поряд не пусті занедбані будівлі, а 
відреставрований комплекс, який 
тішитиме очі, де у дворі на зеленій 
травичці та охайних майданчиках 
гратимуться діти, з’явиться розвинута 
інфраструктура, маленькі 
бутики та мистецька галерея, 
а може й затишне кафе, 
де буде так добре посидіти 
із сусідами. Звичайно, на 
це потрібен час, та він із 
розумінням ставиться до того, що два 
– три роки можуть знадобитися для 
повної реставрації комплексу, що буде 
трохи шумно і, може, не зовсім зручно. 
«Але якщо робити все згідно з законом, 
то нікому це не заважатиме. Будівельні 
роботи повинні проводитися тільки у 
робочі години – це світова практика» – 
наголошує Арно. 

Крім того, як зазначає європеєць із 
досвідом, постійно зростаюча кількість 
машин у родинах потребує вирішення 
питання їх паркінгу. На думку Арно, для 
цього краще зробити так, як у багатьох 
європейських містах, особливо в їх 
історичних частинах, – підземний паркінг, 
де й будуть ховатися усі авто, а на самій 
вулиці треба зробити зелений куточок – 

посадити дерева та розбити клумби з квітами. 
Сподівається, що і в його дворі, який поруч із 
Садибою, теж перестануть паркувати машини на 
подвір’ї. 

Є у Арно спортивне хобі – це футбол, 
яким він захоплюється настільки, що має 

у Києві свою команду – KievInternational, 
в якій виступає і президентом, і 

капітаном. Грає з командою у 
Київській футбольній Лізі, що 
організовує Федерація футболу 

України. Половина його команди – 
іноземці, інша половина – українці. Серед 

гравців цієї Ліги є й ветерани футболу, а 
є й новачки. Про своє хобі Арно розповідає з 
таким захопленням, що одразу зрозуміло: це – 
справжня пристрасть. Відео футбольних матчів 
він із партнерами розміщує в Інтернеті, де їх 
можна переглядати та поширювати, пропагувати 
своє спортивне захоплення та здоровий спосіб 
життя.

Арно активно розвивається в Україні – в 
нього уже є декілька напрямків свого бізнесу. 
Незважаючи на досить насичений темп життя, 
він разом зі своєю дружиною, до речі корінною 
киянкою, з нетерпінням чекатимуть на чудове 
перетворення Садиби Міхельсона та готові 
всіляко сприяти якнайшвидшому проведенню 
усіх реставраційних робіт. Краса, затишок і 
комфорт – що ще треба для задоволення в 
європейському історичному центрі?!

Із вірою в чудове майбутнє
Як справжній сусід Садиби 

Міхельсона, Арно хоче бачити 
поряд не пусті занедбані будівлі, а 
відреставрований комплекс, який 
тішитиме очі, де у дворі на зеленій 
травичці та охайних майданчиках 
гратимуться діти, з’явиться розвинута гратимуться діти, з’явиться розвинута 

бутики та мистецька галерея, 

розумінням ставиться до того, що два 
– три роки можуть знадобитися для 
повної реставрації комплексу, що буде 
трохи шумно і, може, не зовсім зручно. 
«Але якщо робити все згідно з законом, 
то нікому це не заважатиме. Будівельні 
роботи повинні проводитися тільки у 
робочі години – це світова практика» – 

Крім того, як зазначає європеєць із 
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де й будуть ховатися усі авто, а на самій 
вулиці треба зробити зелений куточок – 
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Сподівається, що і в його дворі, який поруч із 
Садибою, теж перестануть паркувати машини на 
подвір’ї. 

Є у Арно спортивне хобі – це футбол, 
яким він захоплюється настільки, що має 

у Києві свою команду – KievInternational, у Києві свою команду – KievInternational, 
в якій виступає і президентом, і 

капітаном. Грає з командою у 

України. Половина його команди – 
іноземці, інша половина – українці. Серед 

гравців цієї Ліги є й ветерани футболу, а 
є й новачки. Про своє хобі Арно розповідає з 
таким захопленням, що одразу зрозуміло: це – 
справжня пристрасть. Відео футбольних матчів 
він із партнерами розміщує в Інтернеті, де їх 
можна переглядати та поширювати, пропагувати 
своє спортивне захоплення та здоровий спосіб 
життя.

Арно активно розвивається в Україні – в 
нього уже є декілька напрямків свого бізнесу. 
Незважаючи на досить насичений темп життя, 
він разом зі своєю дружиною, до речі корінною 
киянкою, з нетерпінням чекатимуть на чудове киянкою, з нетерпінням чекатимуть на чудове 
перетворення Садиби Міхельсона та готові 
всіляко сприяти якнайшвидшому проведенню 
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європейському історичному центрі?!

Д ім на Пушкінській знову 
відкритий для гостей різного 
віку. Так, одного суботнього 

ранку наймолодші сусіди 
Міхельсона разом із батьками 
мали можливість поспілкуватися 
з актрисою театру та кіно Анною 
Лев. Пані Анна, яка подарувала 
свій голос  Сімпсонам, героям 
Південного Парку та Футурами, 
розповідала про артистичне 
дихання, різновиди мімічних 
гімнастик і вокальні екзерсиси. 
Такі невигадливі трюки дуже 
корисні школярам і дорослим. 

Багатьом знайома ситуація, коли 
дитина добре підготувалася до 
уроку, але не може відповісти біля 
дошки – думки плутаються, голос 
тремтить, слова не вимовляються, 
дихання не вистачає. Справа не 
лише у хвилюванні, а й у тому, що 
необхідно розуміти, як саме ми 
дихаємо, як працює наш мовний 
апарат та робити спеціальні 
вправи для дикції. Всього цього і 

навчала Анна Лев малечу та їхніх 
батьків, які разом залюбки читали 
скоромовки, робили вправи на 
уважність та навчалися правильно 
дихати. А потім всі разом пили сік 
з печивом, а Анна розповідала, 
як вона працює з персонажами 
мультиків, відкривала секрети, що 
в її акторській роботі найважче і де 
брати наснагу кожного дня.

Пізнавально-гумористичний ранок 
завершився на превелику радість малечі 
записом рингтонів для телефонів 
голосом Барта Сімпсона. Тепер наші 
гості мають у себе приємний спогад 
про зустріч з прекрасною актрисою 
Анною Лев, а Дім на Пушкінській готує 
для вас нові знайомства, які принесуть 
не тільки задоволення, а й навчать вас 
гарного й корисного. 

Незабутня зустріч

Молода чарівна жінка на 
ім’я Маргарита має чоловіка 
та двох маленьких доньок, 

старша з яких цього року збирається 
піти до школи, а молодша – влітку 
зустріти свій перший рік. Зараз 
весь час молодої мами забирають 
родинні клопоти, але вона не хоче 
бути осторонь тих проблем, що 
виникають у місті та, зокрема, у 
кварталі, де мешкає її родина. На 
вулицю Пушкінську сім’я переїхала 
недавно. І відразу ж почала активно 
ремонтувати не лише власну 
квартиру, а й має плани на ремонт 
під’їзду й приведення в приємний 
вигляд подвір’я та всього, що їх 
оточує. Ця сім’я з повагою ставиться 
до історичної спадщини, що 

знаходиться зовсім поруч, активно 
цікавиться всім, що пов’язано з 
відродженням Садиби Міхельсона.

Є в Маргарити і свої мрії. Перша 
– жити в чистому екологічному 
середовищі. Розпочати вирішили 
з себе. Родина повністю перейшла 
на безвідходний спосіб ведення 
домашнього господарства. Молоді 
люди сортують сміття, відбирають 
окремо папір і пластик. Раніше 
здавали до спеціальних пунктів 
прийому самостійно. Потім, 
помітивши, що місцеві нужденні 
у такий спосіб заробляють собі 
копійчину, стали складати біля 
смітника. Кухонна раковина в 
квартирі обладнана подрібнювачем 
для органічних відходів. Маргарита 

прагне розповсюдити 
свій досвід не тільки в рідному 
кварталі, а й по всьому місту. Готова 
навчати людей жити в чистоті. 

Великі надії на покращення 
жінка пов’язує з відродженням 
садиби Міхельсона. Вірить, 
що люди, які заселяться в нові 
відреставровані будинки, з 
повагою будуть ставитися до цього 
історичного місця. Молода жінка 
вважає, що насамперед вже зараз 
потрібно встановлювати спеціальні 
сортувальні контейнери та привчати 
дітей і дорослих бути дбайливими 
до навколишнього середовища.

Друга велика мрія Маргарити 
– не тільки про зелені зони 
відпочинку та майданчики для 

дитячих розваг на подвір’ї, а й 
про сучасний дошкільний заклад, 
де діти навчатимуться за новою 
системою виховання. Головним 
у розвитку особистості вважає не 
лише іноземні мови та мистецтво, 
а й сучасний підхід до психології 
дітей різного віку, коли до кожного 
окремого малюка ставляться з 
повагою та розумінням, навчають, 
як правильно жити в суспільстві. 

– Особливу увагу треба звертати 
на безпеку здоров’я та життя, а 
також почуття власної гідності 
дитини. Тільки так ми дійсно 
зможемо мати нове гідне покоління, 
яке має жити в сучасному Києві, –
говорить молода мама, яка на 
власному досвіді переконалася, що 
для такого життя необхідно мати 
бажання, віру та наближати його 
власними справами.

Нехай здійсняться мрії!
1
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Піст – не лише духовне 
і тілесне очищення, але 
ще й привід спробувати 
не самі звичні продукти 
в новому вигляді.

Ùî òàêå 
Øèðîêà 
Ìàñëÿíà?

Перша неділя Великого 
посту називається «Неділя 
збірна». У цей час уже 

зазвичай тане сніг, тому кажуть: 
«Неділя збір — тече вода з гір». Цього 
дня колись дівчата варили кашу з 
маком і на короткий час закопували 
її в землю — «щоб недоля пропала».

Перший день Великого посту 
називається Жилавий понеділок, 
який господині чи не єдиний день 
у році не готують гарячих страв, 
а печуть коржі з житнього тіста. 
Кожен член родини має з’їсти хоча б 
одного коржа.

У першу суботу Великого посту 
господині у давнину збиралися до 
церкви, приносили з собою хліб, 
коливо й мед і замовляли велику 
панахиду по родичах-небіжчиках. 
На Херсонщині цей звичай 
називався «давати мисочку». 
Також у першу суботу посту після 
причастя люди, виходячи з церкви, 
«знаменуються» — цілують хрест 
або ікону, вірячи, що «хто без 
благословення і знаменування піде 
з церкви геть – то все одно, як і не 
був у церкві». Люди, котрі постили в 
цей день і дотрималися всіх правил, 
називаються «спасенниками». Їм 
дозволяється випити вдома три 
склянки горілки, але не можна спати, 
бо «ангели причастя вкрадуть». 
Кожен, хто говів, повинен піти на 
вечірню і «віднести причастя». 
Якщо ж хтось не піде, про нього 
кажуть: «Він причастя вкрав!».

Четвертий тиждень Великого 
посту — Середохресний, бо в 
середу на цьому тижні відмічають 
свято хреста. У цей день господині 
печуть «хрести» з маком і змащують 
їх медом. Частину «хрестів» 
зберігають на час сівби. Цього ж 
тижня сіють мак, а також розсаду 
капусти й помідорів, бо існує повір’я, 
що її обов’язково треба сіяти в піст — 
«щоб морозу не боялась».

П’ятий тиждень посту 
називається Похвальний, у суботу 
цього тижня — свято Похвали 
Пресвятої Богородиці. У цей день 

не можна працювати, дозволяється 
тільки розсаду сіяти.

Неділя за тиждень перед 
Великоднем називається Вербною, 
Шутковою або Квітною, а 
тиждень перед цією неділею — 
Вербним. Протягом тижня не 
можна сіяти конопель і городини, бо 
«буде ликовате, як верба», а також 
буряків, бо «будуть гіркі».

Шоста субота — Вербна або 
Лазарева. У Вербну неділю святять 
вербу. Традиція святити гілля дерев 
пішла від тих часів, коли люди 
встеляли пальмовим гіллям дорогу 
Ісусу, який в’їжджав у Єрусалим на 
віслюку. Звичай дуже старий, бо вже 
в «Ізборнику» (1073 р.) згадується 
«Праздьникъ вьрбьны». Біля церкви 
збирають велику кількість вербового 
гілля й після відправи Богослужіння 
священик окроплює це гілля свяченою 
водою. Вважається, що це свято 
дітей, бо під час церковного обходу 
на вечірні діти носять вербу: кому 
трапиться найбільша гілка верби 
— той щасливий. Колись господарі, 
повертаючись із церкви з освяченим 
гіллям верби, йшли на город або в 
поле, аби посадити відразу ж кілька 
гілок, «щоб росла Богові на славу, 
а нам, людям, на вжиток». Решту 
заносили до хати й ставили на покуті 
під святими образами. Свячена верба 
завжди була у великій пошані, тому 
навіть найменше гілля, що залишалося 
після освячення, палили на вогні, щоб 
«боронь Боже, під ноги не потрапило».

Останній тиждень перед 
Великоднем називають Великим, 
Страсним або Чистим. На цьому 
тижні віруючі люди дотримуються 
посту так само суворо, як і в перший 
тиждень.

Чистий четвер — це свято 
весняного очищення. Люди 
чистили все в хатах, коморах, 
стайнях, на подвір’ї та прикрашали 
все по-святковому. Самі ж 
купалися, особливо для того, щоб 
позбутися хвороб. Увечері в церкві 
відправлялися «Страсті» – утреня 
Великої П’ятниці з читанням 12-
ти страсних євангелій (у народі 
називають «Страсті»), під час якої 
вірні у храмі стоять із запаленими 
свічками. Повертаючись із церкви, 
люди намагалися донести страсну 
свічку додому так, щоб вогонь не 
згас. Для цього робили спеціальні 
ліхтарі з кольорового паперу або 
фарбованого скла.

Найважливішим днем є Велика 
П’ятниця. У Страсну п’ятницю 
віряни нічого не споживають до 
виносу плащаниці з вівтаря на 
середину церкви. Обід, зазвичай, 
пізній і строго пісний, навіть рибу не 
можна їсти — обходяться капустою, 
картоплею, огірками. Не можна 
також ні шити, ні прясти, ні рубати 
дрова й, загалом, що-небудь тесати 
сокирою. Не можна також співати, 
бо «хто співає в Страсну п’ятницю, 
той на Великдень плакати буде». 
У п’ятницю у деяких місцевостях 
господині печуть паски, але 
переважно це роблять у Велику 
суботу зранку або у Великий четвер. 
Куштувати їх до освячення суворо 
заборонено — гріх.

У Великодню суботу 
роблять крашанки або писанки 
(подекуди це роблять у п’ятницю). 
Найбільше роблять червоних 
крашанок, бо вони нагадують 
про кров Спасителя. Існує багато 
орнаментів, якими прикрашають 
писанки, — залежно від регіону 
країни. У писанкарстві в наш час 
убачають не тільки історичний 
зміст, а й мистецький.

У Великдень до заутрені всі 
йдуть до церкви. Після святкової 
літургії окропленням святою водою 
благословляється паска, яйця та 
інші скоромні (тобто непісні) страви, 
хрестосуються та поздоровляють 
одне одного словами «Христос 
Воскрес!» та відповіддю «Воїстину 
Воскрес!». Потім ідуть додому, 
вмиваються, моляться й сідають за 
стіл. Наступає «розговіння».

Âåëèêèé ïiñò –
ïðèãîòóâàííÿ
äî ñâÿòêóâàííÿ
Âåëèêîäíÿ Рисова запіканка 

із фруктами 
й горіхами

Знадобиться: 200 г рису, 100 г яблук, 
100 г груші, 100 г ананаса, 100 г волоських 
горіхів, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. 
ложка олії, 50 г цукру, 10 г ванільного 
цукру, щіпка солі, 500 мл води.

Приготування:
Ретельно промийте рис, залийте 
водою, посоліть і варіть, помішуючи, до 
напівготовності 15 хвилин. Промийте 
рис водою. Яблуко, грушу і ананас 
почистіть і наріжте часточками. 
З’єднайте фрукти, скропіть лимонним 
соком і перемішайте. У змащену 
олією форму для випікання викладіть 
половину рису, на нього – фруктову 
начинку, посипте цукром, зверху 
накрийте залишками рису і полийте 
олією. Випікайте пісну рисову запіканку 
під кришкою у розігрітій до 150°С 
духовці 20 хвилин. Потім зніміть 
кришку і випікайте ще 5 хвилин.

Печений гарбуз 
з грибами 

та часником
Знадобиться: лісові гриби 350 г, 
морська сіль, гарбуз 600 г, корінь 
петрушки, часник, оливкова олія, паприка 
мелена, мускатний горіх тертий.

Приготування: промийте гриби, 
розріжте їх навпіл, покладіть у 
каструлю, залийте холодною водою, 
доведіть до кипіння і дайте покипіти 
півхвилинки. Злийте воду, знову залийте 
холодною водою, додайте сіль, накрийте 
кришкою і варіть при невеликому 
кипінні півгодини. Поки варяться гриби, 
розігрійте духовку до 200ОC. Застеліть 
деко папером для випічки, змастіть 
його оливковою олією і викладіть 
на нього овочі. Перемішайте овочі з 
морською сіллю, паприкою і мускатним 
горіхом, скропіть трохи оливковою 
олією і відправте у духовку. Коли гриби 
приготуються, злийте воду, обсушіть їх 
і додайте у духовку, де вже запікається 
гарбуз і корінь петрушки. Почекайте ще 
5-10 хвилин і подавайте.5-10 хвилин і подавайте.

Смачного!

ПІСНІ СТРАВИ


