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Наші дії, плани та наміри не є таємницею і ніколи нею не були. Наш 
шлях – це шлях відкритості. Тут ми наслідуємо приклади цивілізованого 
соціально відповідального бізнесу – як сучасних європейських інвесторів, 
так і київських меценатів, в тому числі і самого Фрідріха Міхельсона. 
Тому розголос навколо планів реставрації лише грає нам на руку. У нас  
немає причин лякатися пильної уваги незаангажованої громадськості.  
Ми та наш проект перед вами – як на долоні.

Можливо, ви чули суперечливу інформацію щодо змін, які чекають 
квартал на Пушкінській. Ми не будемо закривати очі на чутки і плітки. 
Ця газета – наша спроба поговорити з вами прямо та відверто, розставити 
крапки над І, розвіяти необґрунтовані підозри та зробити крок назустріч 
місцевій громаді. 

Шановні сусіди!
Ми – товариство «Дім на Пушкінській», що є власником комплексу та займаємося 

реставрацією будинків за по вул. Пушкінській 35-а, 35-б, 37-а, 37-б.
Газета, яку ви зараз тримаєте у руках, – ще один крок назустріч людям, що живуть у 

цьому мальовничому куточку. Її завдання – відверто розповідати  про те, що ми робимо, 
заручитися вашою підтримкою та розумінням. Нам хочеться робити її разом з вами та 
для вас. Нам цікаві  ваші думки,  теми, які  варто підняти,  інформація, яка вам необхідна.  
Адже саме ви – ті, заради кого ми працюємо,  ретельно зберігаючи неповторне обличчя 
нашого міста, старого і водночас вічно юного.

Ми пропонуємо

Ми не один рік вивчали європейський досвід реставрації історичних 
будівель. І так само ретельно шукали тих, хто зможе втілити задуманий 
нами проект у життя. Тому нашим девелопером та однодумцем стала саме 
компанія НЕСТ. Її основним профілем та справжньою окрасою Києва є 
реставрація будинків у історичному центрі. Кожен киянин може переконатися – 
фасади бізнес-центрів на Воровського, Михайлівській, Інститутській та Димитрова 
відновлені у відповідності із історичною достовірністю. Портфоліо реставраційних 
проектів досвідченого будівельника – найпереконливіший доказ того, що НЕСТ 
чудово знає, як зробити життя киян комфортним, зберігаючи водночас той образ 
міста, який кожен з нас пам’ятає з дитинства. 

Нажаль, наша держава не має ані фінансових можливостей, ані системних 
проектів щодо реставрації прекрасних історичних будівель, кожна з яких є 
самобутньою рисочкою на неповторному обличчі Києва. Залучення інвесторів до 
збереження таких пам’яток – світова практика, яку ми вже не перший рік активно 
впроваджуємо в Україні. Справжня сучасна реставрація зберігає дух та атмосферу 
історичних вулиць міста, додаючи у життя їх мешканців стандарти комфорту: 
розвиток необхідної інфраструктури, оновлення комунікацій, планування 
життєвого простору з акцентами на зручність та естетику.   

Києву – збереження історичних пам’яток 
та сучасна інфраструктура

Місцевій громаді – 
відкритість та прозорість

Хочете у цьому переконатися? 
Запрошуємо до розмови!

Ми відкриті до спілкування, 
ініціатив і побажань. Ми 
готові дискутувати, надавати 
інформацію, роз’яснювати деталі 
планів реставрації. Толоки, 
прибирання та благоустрій 
прибудинкової території, 
урізноманітнення культурного 
життя кварталу – те, що цікавить 
вас, цікавить і нас. 

Добрi сусiди
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Мешканцям кварталу – затишок і безпека
Аварійні будинки у центрі європейської столиці – це не лише неприпустимо, а й просто небезпечно. 

Тому перше, що ми зробили, - встановили огорожі, сітки та провели цілий ряд заходів безпеки, які ви 
можете легко побачити на власні очі. Руйнація, падіння цегли, тріщини, що повзуть по стінам прилеглих 
будинків, - ми знаємо, як зупинити це прямо зараз.

Окрім того, реставрація комплексу старовинних будівель, відомого як садиба Міхельсона, допомо-
же відродити неповторну атмосферу цього мікрорайону – водночас типового і унікального для нашого 
міста. Ми хочемо повернути жителям кварталу на Пушкінській шарм та затишок класичного київського 
подвір’я, залишивши у минулому бруд, руїни та невизначеність, що, нажаль, панують тут зараз.  

Переконані – нам вдасться знайти спільну мову. Адже ми точно знаємо, що нас з вами об’єднує велика любов. 
Любов до свого міста та одного з його найкращих куточків – кварталу на Пушкінській.

Як дізнатися подробиці щодо реставрації? 

Зателефонувати – 044.221.08.07

Написати – offi ce@mihelson.kiev.ua

Завітати у гості – вул. Пушкінська, 31 б, оф. 13

Або прочитати на сайті: mihelson.kiev.ua
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Відповідальний сучасний 

девелопер – не просто 
виконавець будівельних робіт. 
Для міста, у якому він працює, 
він – творець, співавтор та 
помічник. А іноді – і охоронець 
його спадщини. Саме таким 
забудовником є для Києва 
компанія НЕСТ. Якби не вона, 
то замість багатьох історичних 
архітектурних пам’яток центр 
столиці давно б «прикрашали» 
руїни. 

Не секрет, що міська влада 
абсолютно не переймається 
збереженням старого Києва. 
І зараз лише компанія НЕСТ 
готова працювати над тим, 
щоб садибу Міхельсона було 
порятовано від руйнації та 
відновлено. Хочеться вірити, що 
знаменитий дім на Пушкінській 
знову стане окрасою свого 
кварталу та міста. Саме так 
сталося з усіма старовинними 
будинками, над відтворенням 
яких працювали архітектори та 
будівельники НЕСТ. 

Бізнес-центр 
«Ренесанс»

ІСТОРІЯ
Відновлений будинок розташовано за 

адресою Бульварно-Кудрявська, 24  – на 
колишній вулиці Воровського. Споруду 
було зведено у 1898 році – спеціально 
для Першого комерційного училища. 
Автором проекту став Георгій Шлейфер. 
Фінансували будівництво купці-
цукрозаводчики Лев та Лазар Бродські. 
І мали для того вагомі причини. Адже 
антисемітизм у Російській імперії існував 
на законодавчому рівні – зокрема, були 
кількісні квоти у ВУЗах для студентів-
євреїв. Цілком заможні купці не могли 
дати освіту своїм дітям лише тому, що 
їм «не пощастило» з походженням. 
Середньо-спеціальні учбові заклади, до 
яких належали комерційні училища, 
мали куди менше обмежень.  

Училище відчинило двері перед 
першим курсом майбутніх комерсантів 
у 1889 році. А у 1902 вже нараховувало 
півтисячі учнів. У їх розпорядженні – 14 
класів, лабораторії, бібліотека, зал для 
зібрань та навіть спортзал і медичний 
кабінет. 

Відразу після закінчення 
будівництва тут навчалися перші 
студенти новоствореного Київського 
Політехнічного Інституту, корпуси якого 
на той час ще тільки зводилися. У 1908 
році на базі Першого комерційного 
училища постав Київський комерційний 
інститут. У 20-ті роки тут була економічна 

МЕЦЕНАТИ
ВІДЛУННЯ МИНУЛОГО

Íå ïðîìîâàìè, à äîáðèìè ñïðàâàìè
Я к  н і м е ц ь к и й  п і д п р и є м е ц ь  Ф р і д р і х  М і х е л ь с о н  с т а в  с п р а в ж н і м  к и я н и н о м 
т а  у в і к о в і ч и в  с в о є  і м ’ я  в  і с т о р і ї  м і с т а

З натовпу часто лунають голоси по-
рожніх людей, видатні ж постаті зали-
шаються мовчазними. Життя Фрідріха 
Міхельсона є, мабуть, одним із най-
кращих підтверджень цієї тези. Німець 
з провінції, що народився на території 
сучасної Естонії, став для Києва прикла-
дом того, як можна збудувати неймо-
вірний капітал, водночас здобувши ре-
путацію покровителя бідних і богатих.

ÕÈÑÒ ² Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ
30-ð³÷íèé ï³äïðèºìåöü ç 

Âåéññåíøòåéíà (íèí³ ì³ñòî 
Ïàéäå ó öåíòðàëüí³é Åñòîí³¿) 
ïðèáóâ äî Êèºâà íà ïî÷àòêó 
1870-õ ðîê³â ç ìåòîþ çàñíóâàòè 
á³çíåñ ó êðà¿í³, ùî òîä³ 
áóëà îõîïëåíà ïðîìèñëîâîþ 
ðîçáóäîâîþ. Ïîïðè ÷óæèíñüêå 
ïîõîäæåííÿ ³ íåðîçóì³ííÿ 
ì³ñöåâèõ ðåàë³é, òàëàíîâèòèé 
÷îëîâ³ê çóì³â ñêîðèñòàòèñü 
åêîíîì³÷íèì òà òåõíîëîã³÷íèì 
ñòàíîì ì³ñòà. Ôð³äð³õ 
Ãóñòàâîâè÷ ïî÷èíàº ³íâåñòóâàòè 
ó íåðóõîì³ñòü – öå çäàëîñÿ 
éîìó íàéêîðîòøèì øëÿõîì äî 
ïðèáóòê³â ó âåëèêîìó ì³ñò³. À 
ïî÷àòè ï³äïðèºìåöü ç òèïîâî 
í³ìåöüêèì ïðàãìàòè÷íèì 
ìèñëåííÿì âèð³øóº ç ïåðøî¿ 
öåãëèíè. Ó áóêâàëüíîìó ñåíñ³ 
ñëîâà.

Ôàáðèêè ç âèðîáíèöòâà öåãëè 
òà ñêëà íà Ñèðö³ îäðàçó æ 
ïåðåòâîðþþòü ñïðàâó Ì³õåëüñîíà 
ó íåçàëåæíèé ñàìîäîñòàòí³é 
ïðîåêò, çàõèùåíèé â³ä 
çëîáîäåííèõ ðèíêîâèõ ôàêòîð³â 
òà êîëèâàíü. Äàë³ ï³äïðèºìåöü 
êóïóº ä³ëÿíêó ç áóäèíêîì 
íà ðîç³ Âîëîäèìèðñüêî¿ 
òà Ñîô³¿âñüêî¿, êîòðà 
íåâäîâç³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà 
ðîçâèíåíèé ñîö³àëüíèé öåíòð: 
ç áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà ïîñòàº 
ö³ëèé êâàðòàë àðõ³òåêòóðíî 
äîâåðøåíèõ ñïîðóä.

²íîçåìåöü Ì³õåëüñîí ä³º 
ìàêñèìàëüíî ïðàãìàòè÷íî, 
íàìàãàþ÷èñü ïîºäíàòè á³çíåñ 
³ç ñîö³àëüíèìè ïðîåêòàìè: 
éîãî ñïîðóäè ïîºäíóþòü ó ñîá³ 
ïðèáóòêîâ³ áóäèíêè, ãîòåëü 
«Æåíåâà», æ³íî÷ó ã³ìíàç³þ òà 
ì³ñüêèé òåëåãðàô. 

Âïðîäîâæ íàñòóïíèõ ðîê³â 
ï³äïðèºìåöü àêòèâíî êóïóº 
ñïîðóäè òà ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ 
ðîçïî÷èíàº íîâ³ áóä³âíèöòâà. 
Éîãî ä³ÿëüí³ñòü íå ïðîõîäèòü 
ïîâç óâàãó ì³ñòÿí, àäæå ñåðåä 
áåçë³÷³ íîâîáóäîâ Ì³õåëüñîíà 
ç’ÿâëÿþòüñÿ ñîö³àëüíî 
âàæëèâ³ ³íñòèòóòè, ìèñòåöüê³ 
öåíòðè òà ïðîñòî áëèñêó÷³ 
àðõ³òåêòóðí³ ð³øåííÿ. Öå 
³ ñëàâåòíà õóäîæíÿ øêîëà 
Ìóðàøêà íà Âîëîäèìèðñüê³é, 
³ àäì³í³ñòðàö³ÿ çàë³çíèö³ íà 
Òèìîô³¿âñüê³é (íèí³ – Ìèõàéëà 
Êîöþáèíñüêîãî), ³ âåëèêèé 
ñóñï³ëüíèé öåíòð íà ñó÷àñí³é 
âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî 
(ñòàðà íàçâà – Ôóíäóêëå¿âñüêà) 
ç äîðîæíüîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, 
æ³íî÷îþ ã³ìíàç³ºþ, àïòåêîþ 
òà Ñï³ëêîþ ìèñòåöòâà òà 
ë³òåðàòóðè.

Îêðåìî âàðòî çãàäàòè 
ãðîìàäñüê³ áàí³, çáóäîâàí³ 
Ì³õåëüñîíîì íà Ïóøê³íñüê³é. 
Öåé çàêëàä ñâîºþ îçäîáîþ 
òà óí³êàëüíîþ ñèñòåìîþ 
ðîáîòè âèïåðåäæàâ ñâ³é ÷àñ 
ëåäâå íå íà ï³âñòîë³òòÿ. Ó 
ïðèì³ùåíí³ áóëè ÿê åë³òí³ 

êóïàëüí³ (ïåðñîíàëüíà ïàðíà 
êîøòóâàëà 3 ðóáë³, ùî íà òîé 
÷àñ äîð³âíþâàëî ì³ñÿ÷íîìó 
çàðîá³òêó íå íàéá³äí³øèõ 
êèÿí) äëÿ áàãàò³¿â, òàê ³ 
ëàçíÿ äëÿ á³äíÿê³â âàðò³ñòþ 7 
êîï³éîê. Ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ 
îñòàííüî¿ âàæêî ïåðåîö³íèòè – 
ïðè òîãî÷àñíîìó ð³í³ ìåäèöèíè 
äîñòóïí³ ã³ã³ºí³÷í³ ïðîöåäóðè 
ó âåëèêîìó ì³ñò³ ìîãëè 
âðÿòóâàòè æèòòÿ íåçàìîæíèõ 
ãîðîäÿí. 

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÇÀÐÎÁËßÒÈ ÃÐÎØ²
Ïàðàëåëüíî ç á³çíåñîì 

Ôð³äð³õ Ãóñòàâîâè÷ íàëàãîäæóº 
îñîáèñò³ çâ’ÿçêè ³ç 
ïðåäñòàâíèêàìè êè¿âñüêî¿ åë³òè 
òîãî ÷àñó. Äðóæí³ ñòîñóíêè 
ç ìàéáóòí³ì ìåðîì Âàñèëåì 
Ïðîöåíêîì òà âåëèê³ ñòàòêè (ó 
òîé ÷àñ ä³ÿâ ìàéíîâèé öåíç) 
äîçâîëèëè Ì³õåëüñîíó ñòàòè 
äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ Äóìè. ² õî÷à 
íà ö³é ïîñàä³ â³í çàïàì’ÿòàâñÿ 
ìîâ÷àçíèì òà áåç³í³ö³àòèâíèì, 
Ôð³äð³õ Ãóñòàâîâè÷ ñïðàâíî 
â³äâ³äóâàâ óñ³ çàñ³äàííÿ. 

Éìîâ³ðíî, ïóáë³÷í³ âèñòóïè 
òà äåïóòàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü 
ïåðåáóâàëè â íèæí³é ÷àñòèí³ 
ñïèñêó óëþáëåíèõ çàíÿòü 
ï³äïðèºìöÿ. Éîãî æèòòÿ 
äîâîäèòü, ùî Ì³õåëüñîí áóâ 
ëþäèíîþ ä³¿ ³ ëþáèâ áðàòè 
æèòòºâ³ âåðøèíè çà äîïîìîãîþ 
êîíêðåòíèõ ñïðàâ, à íå 
ïîðîæí³õ ñë³â. 

Ôð³äð³õ Ãóñòàâîâè÷ 
ïåðåòâîðþâàâ çàíåäáàí³ 
áóä³âë³ ³ ïîðîæí³ êâàðòàëè ó 
ãàì³ðí³ ïóáë³÷í³ ïðîñòîðè, 
êîæåí ç ÿêèõ ïîºäíóâàâ ó 
ñîá³ ïðèáóòêîâó ³ ñîö³àëüíó 
÷àñòèíó. Ö³ ìàëåíüê³ «ì³ñòà 
Ì³õåëüñîíà» íàçàâæäè 
âïèñóâàëèñü ó ³ñòîð³þ Êèºâà, 
ñòàþ÷è îðãàí³÷íîþ ÷àñòèíîþ 
ì³ñüêîãî æèòòÿ. 

Ïðèíöèï óí³âåðñàëüíîñò³, 
êîòðèé äîïîì³ã Ôð³äð³õó 
Ì³õåëüñîíó äîñÿãòè ïî÷àòêîâèõ 
óñï³õ³â, çàñòîñîâóâàâñÿ 
óñþäè. Öåãëà òà ñêëî ³ç ôàáðèê 
ï³äïðèºìöÿ ïåðåòâîðþâàëèñü 
ó çðàçêè àðõ³òåêòóðíîãî 
ìèñòåöòâà, â ÿêèõ Ì³õåëüñîí 
ñòâîðþâàâ ñïðàâæí³ êîìïëåêñè 
äëÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ: 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ãîòåë³, 
öèðóëüí³, àäì³í³ñòðàòèâí³ 
óñòàíîâè òà áóä³âë³ ðåë³ã³éíèõ 
ãðîìàä ³ñíóâàëè ïîðÿä, 
äîçâîëÿþ÷è ìåøêàíöÿì ì³ñòà 
îòðèìàòè âñå íåîáõ³äíå. 

Ó öüîìó ³ ïîëÿãàº 
êîìåðö³éíèé ãåí³é 
Ì³õåëüñîíà: ìàþ÷è ó âëàñíîñò³ 

ð³çíîïëàíîâ³, ïðîòå ïîâ’ÿçàí³ 
ì³æ ñîáîþ, óñòàíîâè, 
ï³äïðèºìñòâà òà áóäèíêè, 
â³í íàä³éíî çàõèùàâ ñâî¿ 
ñòàòêè â³ä áóäü-ÿêèõ ðèíêîâèõ 
êîëèâàíü. 

Ì²ÕÅËÜÑÎÍÎÂÀ ÂÓËÈÖß
Ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ 

âèäàòíîãî êèÿíèíà ³ ñüîãîäí³ 
âåëèêîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòü 
îáðàç Ñòàðîãî Êèºâà. Ïðîòå 
ñåðåä äåñÿòê³â áóäèíê³â, 
âóëèöü ³ êâàðòàë³â, 
çáóäîâàíèõ «í³ìöåì ³ç ñåðöåì 
ñïðàâæíüîãî êèÿíèíà», ñàì 
â³í íàéá³ëüøå ëþáèâ âóëèöþ 
Íîâîºëèçàâåòèíñüêó, êîòðà ùå 
çà éîãî æèòòÿ îòðèìàëà ñó÷àñíó 
íàçâó – Ïóøê³íñüêà. 

Òóò, ñåðåä ê³ëüêîõ ïîêîë³íü 
ìèòö³â, àðèñòîêðàò³â, â÷åíèõ 
³ á³çíåñìåí³â, îñåëèâñÿ ³ 
ñàì Ì³õåëüñîí. Áóä³âëÿ çà 
àäðåñîþ Ïóøê³íñüêà, 40 ñòàëà 
äëÿ íüîãî îñåëåþ ³ ì³ñöåì äëÿ 
³íøèõ çâåðøåíü – ñ³ìåéíèõ. 
Ñàìå â öèõ ñò³íàõ çðîñòàëè 12 
íàùàäê³â Ôð³äð³õà Ãóñòàâîâè÷à 
– äåâ’ÿòü ñèí³â òà òðè äîíüêè. 

Îêð³ì âëàñíî¿ îñåë³ ³ 
Íàðîäíèõ Áàíü, íà Ïóøê³íñüê³é 
çíàõîäèòüñÿ ùå îäèí êâàðòàë, 
ñïîðóäæåíèé íà êîøòè Ôð³äð³õà 
Ì³õåëüñîíà. ×åðåç äîðîãó 
â³ä ìàºòêó ðîçì³ùóâàâñÿ ÷è 
íå íàéÿñêðàâ³øèé êîìïëåêñ 
«³ìïåð³¿ Ì³õåëüñîíà». 
Áóäèíêè ï³ä íîìåðàìè 35 
òà 37 çâîäèëèñü âïðîäîâæ 
ê³ëüêîõ ðîê³â – ïîåòàïíî. 
Àðõ³òåêòóðíèé ï³äõ³ä äî 
êîìïëåêñó áóâ íàñò³ëüêè 
äåòàëüíèì, ùî øàíóâàëüíèêè 
óðáàí³ñòè÷íîãî ìèñòåöòâà íå 
ìîæóòü ÷³òêî âèçíà÷èòèñü, 
ÿêà ÷àñòèíà êîìïëåêñó º á³ëüø 
âèøóêàíîþ: âíóòð³øíÿ ÷è 
«ïàðàäíà» - òà, ùî âèõîäèòü 
íà Ïóøê³íñüêó. Îäðàçó ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà 
êîìïëåêñ ñòàâ óëþáëåíèì 
ì³ñöåì äëÿ ïðîæèâàííÿ 
âèêëàäà÷³â Óí³âåðñèòåòó 
Ñâÿòîãî Âîëîäèìèðà (íèí³ – 
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà). Ï³ä ïèëüíèì 
íàãëÿäîì âëàñíèêà, çàêîõàíîãî 
ó Ïóøê³íñüêó, ñàäèáà 
Ì³õåëüñîíà, ÿê ¿¿ íàçèâàþòü 
ó íàø ÷àñ, ïåðåòâîðèëàñü 
íà ñïðàâæí³é àðõ³òåêòóðíèé 
øåäåâð. 

ÑÏÀÄÎÊ ÂÈÄÀÒÍÎÃÎ ÊÈßÍÈÍÀ
Ñìåðòü âáåðåãëà ï³äïðèºìöÿ 

â³ä Ïåðøî¿ Ñâ³òîâî¿ òà ïîä³é 
1917 ðîêó, ùî òàê ÷è ³íàêøå 
á ïîêëàëè êðàé «³ìïåð³¿ 
Ì³õåëüñîíà». 1908 ðîêó éîãî 
íå ñòàëî, à 2,5-ì³ëüéîííèé 
ñïàäîê, ðîçä³ëåíèé ì³æ 
÷èñëåííèìè íàùàäêàìè Ôð³äð³õà 
Ãóñòàâîâè÷à, ðîç÷èíèâñÿ ó 
ô³íàíñîâèõ ïîòîêàõ ì³ñòà. 

Òà ëèøèëèñü ñòîÿòè éîãî 
êâàðòàëè ³ áóäèíêè. Ïåðåæèâøè 
âèïðîáóâàííÿ êîíñòðóêòèâ³çìîì 
³ ÷åðâîíèìè ñòÿãàìè, âîíè ³ 
äîñ³ áîðþòüñÿ çà ïðàâî áóòè 
îêðàñîþ ì³ñòà. Ó íåð³âí³é 
ñóòè÷ö³ ³ç áåòîíîì, ìåòàëîì 
òà ñêëîì âæå çàãèíóâ áóäèíîê 
Íàðîäíèõ Áàíü. Ó àâàð³éíîìó 
ñòàí³ íà ìåæ³ ðóéíóâàííÿ 
ïåðåáóâàþòü ³ áóäèíêè ñàäèáè 
Ì³õåëüñîíà. 

×è çìîæå ñó÷àñíå æèòòÿ 
ñòåðòè íàøó ³ñòîð³þ? ×è 
âèñòîÿòü ³ñòîðè÷í³ áóä³âë³ ï³ä 
òèñêîì áóðõëèâîãî ñâ³òó? Öå 
çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä íàñ.
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школа,  у 30-ті – кооперативний технікум. А 
після війни на вулиці Воровського прописалася 
поліграфічна фабрика «Жовтень».

СУЧАСНІСТЬ 
Георгій Шлейфер спроектував будівлю 

двоповерховою. Ще два поверхи були добудовані у 
20-х роках за проектом архітектора Павла Альошина. 

У 40-х роках споруда, на жаль, поповнила собою 
мартиролог історичних пам’яток, що згоріли у вогні 
війни: її відбудували фактично на базі стін. Саме цю 
будівлю і взяла свого часу під опіку компанія НЕСТ. 

Фасад бізнес-центру «Ренесанс», його вхідні 
двері та сходи витримані у пишному і водночас 
вишуканому стилі бароко. Старовинний будинок 
перетворено на сучасний комфортабельний 
бізнес-центр з усіма необхідними комунікаціями. 
Простора старовинна споруда дозволила вдатися 
до нестандартного планування офісного простору. 
Збережено високі стелі та ефектні вітражні вікна.  

Будівля ідеально вписується у навколишній 
простір, водночас організовуючи його навколо себе, 
і, як і личить справжньому Ренесансу, відроджує 
аутентичну атмосферу Бульварно-Кудрявської. 

Бізнес-центр 
«Михайлівський»
ІСТОРІЯ
Вулиця Михайлівська – справжнє серце 

старого Києва, одна з найдавніших радіальних 

вулиць нашого міста, що веде свою історію ще 
з часів Ярослава Мудрого. Тут ішов шлях від 
Лядьскої брами до Михайлівського монастиря 
– на честь кінцевого пункту і названо вулицю. 
Історичне ім’я Михайлівська повернула собі у 1990 
році, скинувши чужорідне «вулиця Паризької 
Комуни».

Садибу на Михайлівській, 7 було побудовано у 
1894 році архітектором Миколою Казанським. Він 
кілька років був членом Київської міської управи, 
що відповідав за будівну справу, –  тогочасним 
головним архітектором міста. До творчого доробку 
Казанського належить кілька десятків блискучих 
зразків архітектури так званого «київського 
ренесансу».  

Мати помешкання на Михайлівській було 
престижно. З 1861 року вона була вулицею 
першого розряду – такою, на якій можна зводити 
лише кам’яниці висотою мінімум у два поверхи. 
Над місцевими садибами, що через дороговизну 
землі ставилися максимально щільно, працювала 
ціла плеяда відомих київських архітекторів. 

Затишку життю на Михайлівській надавали 
внутрішні подвір’я, атмосферу яких добре 
розуміє і відчуває кожен киянин.  

У будинку номер 7 проживали двоє відомих 
київських лікарів - гігієніст, історик медицини та 
один з зачинателів української медичної статистики 
Сергій Томилін та доктор медичних наук, професор 
університету Святого Володимира Василь 
Виноградов. Останній формально жив на Малій 
Житомирській – садиба, як і багато будинків на 
Михайлівській, була наскрізною, фасади виходили 
на дві паралельні вулиці. 

СУЧАСНІСТЬ
Багато киян досі не мають уявлення, що за 

адресою Михайлівська, 7, майже відразу за готелем 
«Козацький» знаходиться саме бізнес-центр, 
обладнаний за останнім слово техніки та інженерії. 
Для тих, хто не бував там у справах, ця садиба і досі 
лишається старовинним будинком, що на диво добре 
зберігся. Бізнес-центр витримано у тому самому 
еклектичному стилі, у якому Микола Казанський 
свого часу побудував садибу унизу Михайлівської.   

Бізнес-центр «Айсберг» 
(«Євразія»)
ІСТОРІЯ
Жилянська – історична назва, яку повернено у 

1993 році. До того часу вулиця носила ім’я Бориса 
Жаданівського – чергового учасника радянського 
революційного пантеону. Серед відомих 
мешканців Жилянської – корифей українського 
театру Панас Саксаганський (Тобілевич), історик, 
філософ, мислитель та громадський діяч Михайло 
Драгоманов. 

Жилянська початку 20 століття – це низенькі 
будинки, дерев’яні і цегляні флігелі, садиби та 
прибуткові будинки. За адресою Жилянська, 23 
досі можна побачити садибу Франца Голомбека 
– купця з Варшави, якому належали готель, кафе 
та кондитерська фабрика, об’єднані загальним 
«брендом» «Франсуа».  Спеціальним указом 
київська влада дозволила тутешнім мешканцям 
розбивати під вікнами невеликі садочки, роблячи 
вклад у озеленення та благоустрій міста. 

СУЧАСНІСТЬ 
Хоча багато старовинних будівель було знесено у 

80-ті, Жилянська досі лишається однією з найбільш 
впізнаваних та атмосферних місцин Києва. Саме 
цим керувалася компанія НЕСТ, розробляючи 
сміливий проект бізнес-центру «Айсберг» (нині – 
«Євразія»), що височіє за адресою Жилянська, 73-
79.

На червоній лінії ретельно відтворено 
чотирьохповерховий будинок у дусі історичного 
центру Києва в цілому та старовинних садиб 
Жилянської зокрема. Уступи фасаду, що плавно 
знижуються, вливаючись у центральний вхід,  є 
безумовно вдалою архітектурною знахідкою. Як 
і поєднання такої споруди із сучасним бізнес-
центром, що не домінує над старовинним будинком, 
а лише гармонійно доповнює його. Оцінити 
красу ансамблю можна вночі, коли цегляно-
керамічну споруду прикрашено художньою 
підсвіткою.

Компанія НЕСТ повертає місту історичні будівлі у новій якості

ЗДОБУТКИ

Старовинні – за формою, 
сучасні – за змістом
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Продукти
Тонка 

склянка
(250 см 3)

Гранчаста 
склянка
(200 см 3)

Столова 
ложка

Чайна 
ложка 1 штука

Апельсин (середній) 150

Арахіс очищений 175 140 25 8

Баклажан (середній) 200

Борошно пшеничне 160 130 30 10

Буряк 75

Варення 330 270 50 17

Вершки 250 210 25 10

Вода 250 200 18 5

Гвоздика мелена 3

Гірчиця 4

Горіх фундук очищений 170 130 30 10

Горох лущений 230 205 25 5

Горох нелущений 200 175

Грудка куряча (середня) 500

Дріжджі сухі 180 150 20 7

Желатин гранульований 15 5

Зубчик часнику 6

Кабачок молодий (середній) 250

Кава мелена 20 7

Капуста свіжа (середня) 1500

Картопля (середня) 100

Кислота лимонна суха 25 8

Кориця мелена 20 8

Крохмаль картопляний 180 150 30 10

Крупа «Геркулес» 70 50 12 3

Крупа гречана 210 165 25 7

Крупа манна 200 160 25 8

Крупа перлова 230 180 25 8

Крупа ячна 180 145 20 5

Кукурудзяне борошно 160 130 30 10

Лимон (середній) 120

Лікер 20 7

Мак 155 135 18 5

Продовження у наступних номерах нашого видання.

КАЛЕЙДОСКОП

Кухня київських монастирів – справжня 
знахідка для тих, хто любить дієтичні 

страви. Ченці чудово знали, як готувати 
пісні страви із найпростіших та 
найдешевших продуктів. 

Що потрібно: капуста; 
оцет; огірковий розсіл; 
соняшникова олія; часник; зелень.

Як готувати. Розрізаємо качан 
капусти на чотири частини. Варимо їх у 
підкисленій оцтом воді до готовності. 

Шматки дістаємо з каструлі, складаємо у 
миску і спочатку пересипаємо прянощами, а 

потім заливаємо кип’яченим огірковим 
розсолом. Даємо відстоятися дві 

години. 
Тепер капусту шинкуємо 

дрібними довгими шматочками та 
заправляємо суміш’ю з соняшникової 

олії, тертого часнику та зелені. 
Подавати можна як корисний салат, 

закуску або пісну страву.

Куди телефонувати, якщо… 
Проводяться комунальні реформи, змінюються телефонні номери. А серед яких є і ті, 

які необхідно мати під рукою для безпечного та комфортного життя у багатоквартирному 
будинку великого міста. Ми зібрали їх у цій табличці для того, щоб вони були у вас під рукою.

ДО СТОЛУ, СУСІДИ! 

Старшинський суп

Ще за часів Речі Посполитої його 
подавали на стіл у родинах київських 

міщан та козацької старшини. Фірмовий 
міський рецепт зберігся, і на початку 20 
сторіччя такий суп можна було зустріти у 
меню заможних купців та аристократії. 

Що потрібно: курка (ціла/куряча 
чверть/кілька великих гомілок); м’ясо 
(свинина, телятина, яловичина) – від 400 
г.; цибуля – 1 велика/кілька дрібних; морква 
– 1 шт.; картопля – 5 середніх; сіль, перець, 
лавровий лист, інші прянощі – за смаком. 

Як готувати. Відварюємо курку до 
стану готовності. Дістаємо, відділяємо 
м’ясо від кісток, а кістки повертаємо назад у 

каструлю – так наш бульйон був запашним, 
наваристим та ситним. Усе м’ясо, яке у нас 
є, подрібнюємо у м’ясорубці до консистенції 
фаршу. Разом із дрібно порізаними овочами 
підсмажуємо на рослинному маслі. 

Поки воно смажиться, дістаємо з 
бульйону кістки, додаємо туди почищену 
та порізану картоплю. Коли вона звариться, 
вкидаємо у суп зажарку із фаршем та 
тримаємо на малому вогні ще кілька хвилин. 

Готову страву можна присмачити 
традиційними добавками на будь-який 
смак – це може бути і подрібнена зелень, і 
товчений часник, і густа сметана, і вбиті у 
суп жовтки кількох яєць. 

ухня київських монастирів – справжня Шматки дістаємо з каструлі, складаємо у 

Монастирьска капуста

Подавати можна як корисний салат, 
закуску або пісну страву.

Смачного!

страви. Ченці чудово знали, як готувати 
пісні страви із найпростіших та 

соняшникова олія; часник; зелень.
 Розрізаємо качан 

потім заливаємо кип’яченим огірковим 
розсолом. Даємо відстоятися дві 

години. 

дрібними довгими шматочками та 
заправляємо суміш’ю з соняшникової 

олії, тертого часнику та зелені. 

Фірмові страви епохи – 
окрема сторінка історії. 
Чим ласували у Києві 
тоді, коли квартал 
на Пушкінській 
прикрашала 
нещодавно зведена 
садиба Міхельсона? 
Спеціально для вас 
ми зібрали рецепти 
простих, корисних і, 
головне, дуже смачних 
старовинних страв, 
які можна легко 
приготувати і зараз. 

Старшинський супСтаршинський суп
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Смачненьке 
по-киiвськи

Таблицю 
мір і ваги

У домашніх умовах не завжди є ваги, 
а в рецептах не завжди наводиться 
дозування продуктів склянками, 
столовими і чайними ложками. 
Тому пропонуємо 
нашим читачам

Наш настрій залежить від погоди — це відомо 
багатьом і не вимагає доказів. Але як бути з іншими 
феноменами, які відносять до розряду народних 
прикмет? Результати, отримані під час проведених 
досліджень, не залишають сумнівів: наш організм 
реагує навіть на незначні зміни в атмосфері.

Ревматизм посилюється від сирої погоди — цю поширену 
думку вчені віднесли до розряду міфів. Хоча існує 

багато історій про зв’язок між дощовою, вітряною погодою і 
запаленням суглобів, але цей феномен не отримав наукового 
підтвердження. Вчені проаналізували 9 досліджень, що 
стосуються впливу погоди на загострення ревматоїдного 
артриту. В результаті не виявили жодного випадку, 
що стабільно повторювався. Тоді звідки 
береться ця гіпотеза?

Як припускають вчені, вся справа у 
переконаності наперед. Якщо ви впевнені, 
що дощ викликає біль в суглобах, то ви як 
раз і запам’ятайте саме ті дощові дні, коли 
погіршувалося самопочуття. І проігноруєте ті, 
коли все було добре.

Але деякі дослідники не вважають ці висновки 
остаточними і припускають, що у зв’язку між сирою 
погодою і болем в суглобах було враховані не всі 
фактори. Наприклад, чи були пацієнти на вулиці чи вдома, що 
вони робили і як були одягнені.

Отже, бажаємо вам гарного настрою при любій погоді! 
Бережіть себе і своїх рідних!

Сира погода 
і біль в суглобах

Куди дзвонити, якщо…  
Проводяться комунальні реформи, змінюються телефонні номери. А серед яких є і ті, які необхідно мати під рукою для безпечного та комфортного життя у 
багатоквартирному будинку великого міста. Ми зібрали їх у цій табличці для того, щоб вони були у вас під рукою.  
 

Єдина екстрена служба спасіння 112 (цілодобово)  
Поліція 102 (цілодобово) 
Швидка допомога 103 (цілодобово) 
Пожежники (МЧС) 101 (цілодобово) 
Диспетчерська служба Шевченківського району Цілодобово (044) 277-26-06  
Контактний центр міста Києва 15-51 Цілодобово 15-51 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37 (з мобільного та стаціонарного) 
«Київводоканал»   
 

Центральна диспетчерська (цілодобово): 1581 (зі стаціонарного), (044) 200-73-33 (з мобільного) 
Контакт-центр: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця з 08:00 до 16:00, обідня перерва з 
12:00 до 13:00.  202-02-02 

Аварійна служба ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (аварії 
зовнішніх мереж теплопостачання, гарячого 
водопостачання та електричних кабельних мереж) 

1588 (зі стаціонарного телефону та мобільних МТС), (044) 202-15-88 (зі стаціонарних та мобільних 
телефонів), 0-800-50-1588 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних) 

 «Київгаз» Аварійна служба 104. Довідкова (044) 495-04-04 
Служба точного часу  121 
Довідкова служба швидкої допомоги 1503 
Міська довідка  109 
Офіс товариства «Дім на Пушкінській» 221-08-07 

 
 
  


