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Приводом для таких зустрічей 
завжди є питання, які однаково 
хвилюють усіх нас. Цього разу ми 
вирішили предметно, конкретно 
та аргументовано поговорити про 
реставрацію старовинних будівель 
у цілому та нашого подвір’я 
– зокрема. Тому головним 
і найбільш компетентним у 
темі гостем зустрічі був Юрій 
Лосицький – людина, яка разом 
зі своєю командою вже поступово 
починає повертати Садибу 
Міхельсона до життя. 

Було ввімкнено проектор, і на 
білій стіні офісу почали з’являтися 
фото робіт Юрія Георгійовича. 
А там є на що подивитися – 
за спиною у майстра не лише 
зведення десятків авторських 
будівель у старовинних 
архітектурних стилях, а й стільки 

ж реалізованих реставраційних 
проектів. Кожна картинка 
супроводжувалася не лише 
цікавими фактами, пов’язаними 
з роботою архітектора, але 
й детальною та змістовною 
відповіддю на питання, як саме це 
було зроблено.

Ті, хто не був на презентації, 
можуть просто побачити 
реставраційні роботи Юрія 
Лосицького на власні очі, 
завітавши на вулиці – Десятинну, 
12, Андріївський узвіз, 28,  
Володимирську, 4. Врешті-решт, 
саме Юрій Георгійович повернув 
з небуття Михайлівський 
Золотоверхий собор. Зовсім 
молоде покоління киян вже не 
уявляє Михайлівську площу 
без цього храму, але більшість 
містян ще пам’ятають часи, 

коли ця споруда існувала лише 
у гірких спогадах про варварське 
руйнування нашого міста 
комуністичною владою. 

Однак мешканців кварталу 
гостріше хвилювали не 
вузькопрофесійні архітектурні 
аспекти, а питання безпеки 
під час проведення реставрації 
старовинних будинків. 
У емоційному, проте 
конструктивному діалозі вдалося 
розвіяти підозри та страхи, що, на 
жаль, базуються на приблизних 
уявленнях про такі роботи, а 
також ризики, якими вони завжди 
супроводжуються. 

Завітав у гості й заслужений 
архітектор Сергій Валентинович 
Єжов, який звернув увагу 
присутніх на дотримання всіх 
необхідних будівельних норм та  
інсоляцію.  Адже саме  інсоляція 
створює  відчуття «сонячності» 
інтер’єру, що значною мірою 
визначає психоемоційний стан 
людини, її настрій і самопочуття. 
Вона є необхідним сприятливим 
природним чинником, який 
оздоровчо діє на людський 
організм й істотно впливає на 
мікроклімат приміщення та 
мікрофлору довкілля.

Зустріч, яка відбулася, ще раз 
підтвердила: мешканці кварталу 
і ТОВ «Дім на Пушкінській» вже 
зараз є однодумцями: реставрація 
має відбутися, а довкілля повинно 
перетворитися на затишний 
куточок Києва,  стати безпечним і 
привабливим. 

Наступну розмову ми 
колективно вирішили  провести 
у форматі презентації – цього 
разу обговорити  проект 
протиаварійних робіт: коли 
він розпочнеться, за яким 
регламентом і як довго буде 
тривати.  Адже безпека та 
спокій  мешканців кварталу – 
понад усе. 

5 жовтня відбулася ще одна зустріч мешканців 
кварталу із колективом ТОВ «Дім на Пушкінській». 
Дощ, що з самого ранку поливав подвір’я Садиби 
Міхельсона, змусив нас відмовитися від традиційного 
формату розмов на свіжому повітрі. Ми вже не раз 
запрошували усіх до нашого офісу, двері якого 
завжди відкриті для бажаючих дізнатися більше 
про нас та наші плани. І похмура погода стала для 
мешканців чудовою можливістю нарешті туди 
завітати. Усередині на нас чекали чай, кава, печиво 
та дружня атмосфера, яку ми намагаємося зробити 
своєрідною візитівкою нашого проекту. 

Компанія «Дім на Пушкінській» у рамках 
корпоративно-соціальної відповідальності 
запускає проект по створенню комфортного 
середовища для мешканців кварталу 
Пушкінська-Червоноармійська. 

Перші позитивні зміни мешканці можуть відчути вже 
найближчим часом. Це заміна освітлення над парадними 
дверима будинків. Старі будівлі отримають нові лампи. 
Будуть встановлені новітні LED-освітлювачі з руховими 
сенсорами (вмикається, коли поруч хтось іде). Економні та 
красиві освітлювальні комплекси будуть встановлені над 
дверима  16-ти під’їздів. 

«Соціальна місія нашої компанії – допомагати сусідам 
створювати затишок та безпеку – говорить Іван Верещака,  
керівник проекту «Садиба Міхельсона». – Ми вважаємо 
правильним змінювати на краще квартал, в якому живемо. 
Недостатня освітленість окремих ділянок є джерелом 
небезпеки для мешканців, саме тому перше, що ми робимо, 
– змінюємо старі неефективні лампи на нові».

Ініціативну групу «Дім на  Пушкінській» легко впізнати 
– всі безпосередні виконавці робіт мають символіку компанії. 

Оксана ДУМА

Добрі сусіди – 
добрі справи

Нещодавно відбувся перший 
безкоштовний  майстер-клас, присвячений 
спілкуванню та комунікації.  Експерт з 
інформаційної політики Вікторія Яковлєва 
говорила про важливу роль комунікації 
в нашому житті, шляхи подолання страху 
спілкування та дала низку спеціальних 
вправ, які допоможуть кожному почувати 
себе комфортно в будь-якому середовищі. 

І вже зараз триває набір бажаючих на безкоштовний курс 
комп’ютерної грамотності, що включатиме базову інформацію 
з основ  володіння комп’ютером, а також  викладачі роз’яснять 
механізм роботи з мобільним телефоном. Програма розрахо-
вана на тих, кому складно порозумітися із сучасною технікою. 

А всіх тих, хто хоче вивчати українську мову, або  відчуває 
необхідність згадати вивчене в школі та університеті, 
послухати красиву вимову, знайти нагоду практикувати 
українську та можливість отримати ремарки щодо 
найпоширеніших помилок, запрошуємо на безкоштовні 
курси української мови. Вік та освіта не мають значення.

Заняття розпочнуться у другій половині листопада. 
Наразі триває запис на кожен з курсів. 

Запрошуємо всіх охочих стати свідком позитивних 
змін! Записатися на безкоштовні курси укра-
їнської мови, комп’ютерної грамотності та ко-
мунікацій можна, зателефонувавши на номер: 
044-221-08-07.
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«Дім 
на Пушкінській» 

дарує світло 
та затишок
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Зустріч із мешканцями 
кварталу: чай, кава, 
розмови про архітектуру 
та протиаварійні роботи
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Т а не так страшний час, як 
бездіяльність місцевої влади 

й байдужість власників, які, 
здебільшого, давно живуть за кордоном, 
або в інших містах. У перших завжди 
немає коштів, а іншим – просто байдуже, 
та й відшукати їх нелегко.

Але Садибі Міхельсона, яка включає в 
себе чотири будинки, пам’ятки архітектури 
місцевого значення (наймолодшому з цих 
будинків нинішнього року виповнилося 
вже 120 років!) по вул. Пушкінській, 35-А, 
Б, 37-А, Б – повезло більше – в них є госпо-
дар, який останніми роками, докладаючи 
багато зусиль, намагається їх врятувати. 

На даний час розробляється проект 
першочергових протиаварійних робіт, 
реалізація якого допоможе зупинити 
природну руйнацію будівель. Це дасть 
Садибі можливість протриматися, доки 
розробляється і проходить нелегкий шлях 
погодження проекту реставрації.

Далі історичну Садибу Міхельсона 
реставрують зі збереженням та 
відновленням усіх елементів історичного 

фасаду та повернуть їй своє первісне 
призначення — житло підвищеної якості. 

За цю нелегку справу взялася Творча 
архітектурна майстерня Юрія Лосицького, 
яка вже повернула до життя чималу кіль-
кість пам’яток історії та архітектури, які є не 
тільки окрасою Києва, а й візитівкою Укра-
їни. Це й Михайлівський Золотоверхий со-
бор, Церква Різдва Христового на Поштовій 
площі, Церква Св. Миколая на воді тощо. 

Юрій Георгійович Лосицький є 
заслуженим архітектором України, має 
безліч титулів і нагород, але найголовніше 
– це його любов до рідного міста та велике 
бажання залишити нащадкам надбання 
справжніх архітекторів минулого.

– Пане Юрію, серед Ваших 
робіт є для нас знакова – будівля 
на Володимирській, 47. Ситуація 
дуже схожа з Садибою Міхельсона: 
будівля у щільній забудові, будинки 
мають спільні стіни, під землею 
проходить метро. Наскільки 
важко там було працювати? 

– Серед технічних складнощів 
було тільки те, що саме під будинком 
розташовується перехід від станції 
«Театральна» до станції «Золоті ворота» 
і не можна було застосовувати палі. Ми 
укріпили існуючі фундаменти, замінили 
перекриття, надбудували два мансардні 
поверхи. Ну і, звичайно, зберегли та 
відреставрували стіни головного та 
дворового фасаду. Зараз на першому 
поверсі знаходяться соціальні об’єкти, а 
зверху – житло. 

– Якщо говорити про будинки 
Міхельсона, що зараз першочергово 
треба зробити, щоб не тільки 
зберегти те, що залишилось, а й 
вдихнути в них нове життя?

– Будинки були збудовані архітек-
тором Віктором Сичуговим на замовлення 
Фрідріха Міхельсона як прибуткові 
будинки для того, щоб там жили люди. 
Тож житлова функція має залишитись, 
але про це рано говорити, тому що зараз 
треба зберегти хоча б існуючі зовнішні 
конструкції. Потрібно, щоб вони вистояли 
період, поки проходитиме обговорення 
всього проекту реставрації. Повірте мені, 
погодити процес реставрації цих будинків 
– непроста справа. Оскільки це пам’ятка 
архітектури місцевого значення, значить 
вона, за нашим законодавством, 4-ої 
категорії складності, тому, передусім, 
всі роботи погоджуються в Управлінні 
охорони пам’яток при Департаменті 
культури. Після цього погоджений 
проект їде в експертизу і експертиза 
його розглядає. На цій стадії необхідно 
буде все показувати громадськості. Тим 
більше, що зараз відбуваються великі 
зміни в керівництві тих органів, які 
проводять погодження. Тому, щоб мати 
якийсь час і бути певним, що нічого не 
впаде, запропоновано виконати проект 
першочергових протиаварійних робіт, 
за яким – обов’язково встановити 

спеціальні підпірні металеві конструкції, 
щоб укріпити зовнішні стіни. Наразі цей 
проект розробляється.

– Експертиза – це теж 
державний орган? Хто її 
проводить?

– Якби фінансування надходило з 
Державного бюджету, то експертизу мала 
би виконувати тільки державна установа. 
Так як це кошти інвесторів, то може бути 
будь-яка експертиза, яка має акредитацію 
такого рівня відповідальності. Після 
того як експертиза надасть позитивний 
висновок, Управління охорони пам’яток 
дає листа, який на підставі цього 
дозволяє проводити роботи. Оскільки 
це четверта категорія, то роботи 
починають проводитися за дозволом 
ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна 
інспекція). Потім будівельна організація, 
яка має ліцензію на відповідні види 
робіт, на реставрацію, може заходити на 
майданчик. Вона встановлює свою техніку 
і починає проводити першочергові 
протиаварійні роботи згідно з проектом. 

За цими роботами наглядає державний 
архітектурно-будівельний контроль. Ну, а 
власне, авторського контролю там майже 
нема, тому що у цьому проекті немає змін 
архітектури.

До речі,  наш субпідрядник – ДП НДІБК, 
тобто Державний науково-дослідний 
інститут будівельних конструкцій, який 
взагалі в Україні визначено найвищою 
фаховою організацією щодо міцності та 
надійності споруд. 

– Чи зроблено обстеження цих 
будинків?

– Обстеження конструкцій фунда-
менту і прилеглих ґрунтів виконав Укра-
їнський інститут сталевих конструкцій 
ім. В. М. Шимановського. Геологічні дослі-
дження має провести інститут «Київгео», 
це дочірнє підприємство ПАТ «Київпро-
ект», який має величезний досвід робіт 
по Києву. Досліджуватимуть геологію, яка 
востаннє по вул. Пушкінська, 35-37 роби-

лася ще 2011 року. Та термін придатності 
цих висновків лише 5 років, тому геологія 
має бути зроблена заново, бо це єдиний ме-
тод перевірити стан ґрунтів. Оскільки дані 
за типом складу ґрунтів, рівень ґрунтових 
вод, можливість підтопляємості терито-
рії, складність рельєфу, хімічний склад 
води – це всі показники, які часто можуть 
змінюватись у зв’язку з природними та 
техногенними факторами і впливають на 
вибір інженерних мереж, тип фундаменту 
та глибину його закладання. Також ці дані 
можуть попередити такі неприємності, як 
перекіс стін і підлоги. Ми матимемо оста-
точні відомості щодо міцності ґрунтів, на 
яких ці стіни стоять, найближчим часом. 
Це й визначить ті методи та технології, 
якими ДП НДІБК буде робити укріплення 
стін і фундаментів. 

– Скільки часу піде на весь 
процес: один рік, два?

– Ні-ні-ні, я думаю, що це кілька 
місяців. Скоріш за все, що від трьох 
до шести місяців. На мою думку, за 
півтора року можна привести будинок до 

ладу. У проекті організації будівництва 
розробляється розділ, де визначається 
і механізм, і черговість роботи, що за 
чим робиться, і скільки людей будуть 
виконувати всі ці роботи. Тому спочатку 
укріплюються стіни, потім вибираються 
з середини всі ці впалі дерев’яні 
перекриття… Це великий робочий 
процес, для якого розробляється 
проект організації будівництва, щоб 
усі етапи йшли послідовно один за 
одним. І, власне, саме він визначить 
час будівництва, якщо, звичайно, нема 
інших факторів, як наприклад, затримки 
у фінансуванні. 

– Наскільки багато буде шуму?
– Шуму, власне, не буде. Кран 

електричний – працює тихо. Проте 
там дуже багато сміття, яке доведеться 
розібрати, розчистити завали і вивезти, 
то може заїзд–виїзд машин спричинить 
трохи шуму.

Юрій ЛОСИЦЬКИЙ: 

«За півтора року 
Садибу Міхельсона 
можна привести до ладу»

Обличчя Києва – це не лише Майдан і Хрещатик, храми та пам’ятники, а й невеличкі дворики 
у центрі столиці. Саме там, серед наваленого сміття та бруду ховаються занедбані старі садиби та 
особняки, яких за підрахунками експертів збереглося близько трьох десятків. Вони тихо чекають 
свого часу, який над ними безжальний. Це і відома всім Садиба Мурашка, Будинок зі зміями, Будинок 
Сікорського, Замок Барона…

8 лютого 1953 року у м. Києві в 
сім’ї інженера-електрика Лосицького 
Георгія Васильовича та його дружини 
Галини Миколаївни народився син Юрій. 
Із самого дитинства хлопчика тягнуло 
до мистецтва, тому змалку відвідував 
студію малюнка, а пізніше вступив до 
Республіканської художньої школи 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Ще підлітком Юрій мріяв стати 
пожежником і рятувати будинки від вогню. 
Подорослішавши, звичайно, життєвий 
вибір випав на іншу професію, «але 
рятувати будинки» стало життєвим 
кредо чоловіка. Сьогодні на рахунку 
Ю. Лосицького до десятка відреставрованих 
будинків, які відродилися з попелу як 
казкова пташка фенікс. Серед них – 
пам’ятки архітектури місцевого та 
державного значення. 

У доробку Ю. Лосицького – реставрація 
та відбудова таких перлин християнського 
зодчества, як Михайлівський Золотоверхий 
монастир, який завжди мав велике значення 
у формуванні образу нашої столиці. А 
також Церква Різдва Христового на 
Поштовій площі, Церква Св. Миколая на 
воді, Миколаївський собор Покровського 
монастиря, Церква Казанської Богоматері 
Фролівського монастиря, Андріївська церква 
у Вишгороді та інші споруди.

Архітектор ще мріє відбудувати 
дзвіницю Кирилівського монастиря, 
яку знесли комуністи і навіть уже 
зробив проект з фотографій. А також 
Богоявленський собор Братського 
монастиря. Церкву Костянтина й Олени, 
на місці якої зараз 17-та школа, поруч від 
неї залишилася дзвіниця. «Без цих соборів 
Україна – ще не Україна, і Київ – ще не Київ» 
– вважає Юрій Георгійович.

Сьогодні Ю. Г. Лосицький – заслужений 
архітектор України, член-кореспондент 
Академії архітектури України, член Націо-
нальної комісії України у справах ЮНЕСКО, 
а також він входить до міжнародної органі-
зації ІКОМОС (Міжнародної ради з питань 
пам’яток і визначних місць). 
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– Як швидко потрібно 

приступити до робіт?
– Ризик є, бо у деяких будинках вже 

впали дерев’яні перекриття, що згнили. Я 
сподіваюся, що зиму ще переживе…

– Але раніше будували на віки, 
то може стіни все одно будуть 
стояти…

– Пам’ятаю, коли я тільки закінчив 
навчання і приступив до роботи, впала 
Церква Миколи Притиска. Я не повірив: 
як це один із найстаріших храмів Києва 
(17 ст.) може впасти, та ще й після ремонту 
і реставрації? Виявилося, що піднялися 
ґрунтові води і пошкодили фундамент 
будівлі, внаслідок чого була зруйнована 
її південно-східна частина. Можливо 
далося взнаки господарювання радянської 
влади, бо довгий час там розміщувався 
Укркниготорг, потім хотіли влаштувати 
театр поезії, з автентичних розписів до 
нашого часу майже нічого не дожило. 
Всього пара розписів. 

На Червоноармійській, наприклад, 
зруйнувалася стіна 2011 року. Вона впала 
не тому, що там щось було не погоджено, 
а тому що неспеціалістів залучили до 
роботи. Тобто найняли бригаду, а проекту 
не було. Хоча дуже багато проектів 
будувалося без погодження, оскільки такі 
норми ввелися вже після 90-их років. А 
те, що побудувалося до цього, міцно стоїть 
і до сьогодні. Отже, погодження не рятує 
від падіння.

– Юрію Георгійовичу, Ви 
вже майже 40 років займаєтеся 
архітектурою та реставрацією. 
Чи пам’ятаєте, що вплинуло на 
Ваш життєвий вибір?

– Коли я закінчував Інженерно-
будівельний інститут, мій учитель і 
наставник – відомий художник Юрій 
Іванович Химич – спрямував мене 
у цю стезю реставрації. Бо саме тоді 
Микита Сергійович Хрущов прийняв 
постанову «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве» і нічого 
красивого та оригінального в сучасній 
архітектурі не будувалося. Доказом цього 
є «коробки-хрущовки». А в реставрації 
краса залишалася в якійсь мірі. Першою 
моєю роботою під керівництвом 
Валентини Петрівни Шевченко було 
відтворення фонтану Самсон, потім 
Гостинний двір. 1991 року я відкрив 
свою майстерню, яка, власне, займалась 
і займається по сьогодні відтворенням 
і реставрацією того, що було знищено, 
адже відтворювати є багато чого. 

– Серед Ваших доробків є й нові 
будівлі. Вам більше подобається 
реставрувати, чи все-таки нове 
зводити?

– Незважаючи, на те, що я працюю 
в архітектурі майже 40 років реставрація 
і відтворення мене багато чого 
навчають. Це мій учитель. Відновлюючи 
Михайлівський собор, я досліджував, 
як він був зроблений колись, які методи 
обирали зодчі того часу, бо сучасні 
архітектори так би не робили, оскільки 
зараз зовсім інший час, інші технології 
й, елементарно, інше світосприйняття. 
Це як раніше – художники вчилися на 
копіюванні творів великих майстрів. 
І Академія мистецтв вважала такий 
метод одним із факторів навчання. Бо 
з натури (на пленері) почали малювати 
імпресіоністи лише у ХІХ столітті. Мені 
це дуже цікаво. 

Хоча у мене є й досвід розробки 
соціального житла. 25-поверховий 
будинок, зведений на розі вулиць Наталії 
Ужвій та Новомостицької, – це також 
наш проект.  Наша творча майстерня 
багатогранна і може виконати роботи 
будь-якої складності: від благоустрою 
території і до побудови церкви з нуля. 
Церква на воді – абсолютно нова будівля, 
Музей «Духовні скарби України» також 
абсолютно нова будівля, хоча вона так 
органічно вписалася в архітектурний 
ансамбль, що деякі люди навіть не вірять, 
що це неісторична пам’ятка.

Марина СТЕГАНЦОВА

Над проектом реставрації «Садиба 
Міхельсона» працює одне з 
найбільших товариств на ринку 

нерухомості країни – компанія «НЕСТ» 
спільно з ТОВ «Дім на Пушкінській». 
Вони хочуть створити нове, при цьому 
зберігаючи історичне обличчя Києва для 
нащадків. 

Компанія «НЕСТ» є девелопером, що 
працює у сфері будівництва вже не пер-
ший рік. З 1997 року вона реалізувала чи-
мало грандіозних проектів з будівництва. 
Але передусім слід пояснити, що це саме 
означає. Девелопер – це компанія, що 
реалізує проекти нерухомості. Реалізація 
має на увазі аналіз території та її найкра-
щого використання, розробку проекту на 
основі даних аналізу, залучення інвести-
цій, будівництво об’єкта, його продаж або 
здача в оренду. Робота складна, потребує 
залучення багатьох фахівців і підрядних 
організацій з абсолютно різних сфер ді-
яльності. Звідси й дуже високий рівень 
відповідальності, яку мають брати на себе 
спеціалісти компанії. 

Окремо слід підкреслити, що 
головними принципами професійної 
діяльності товариства є чесність і 
порядність. Ні по жодному з багатьох вже 
реалізованих проектів ані в суспільства, 
ані в державних установ немає питань 
чи зауважень до компанії «НЕСТ». Це 
високопрофесійна робота. 

Ще однією з важливих цінностей, згідно 
з якими працює компанія, є публічність. 
Усі свої дії вона відкрито висвітлює та не 
цурається інформувати киян про свої кроки 
в рамках кожного проекту.

Компанія «НЕСТ» побудувала 
тисячі квадратних метрів площі та 
відреставрувала чимало історичних 
будівель. Досвід за всі роки існування має 
чималий. Метою товариства є збереження 
історичної, архітектурної та культурної 
спадщини Києва, перетворюючи її із 
занедбаного стану в справжню окрасу 
міста, яка зможе служити людям ще 
багато років. «НЕСТ» – це компанія, яка 
із зацікавленням ставиться до історичних 
пам’яток і намагається зберегти та 
відтворити історичне минуле для 
майбутніх поколінь.

Жоден проект неможливо втілити 
в життя без фахівців. Тому ми хочемо 
познайомити всіх із командою, яка 
працює над даним проектом. Це завзяті 
енергійні люди, яким не байдуже, що 
залишиться після них. Кожен – спеціаліст 
у своїй справі та вкладає частинку своєї 

душі у роботу, кожен працює задля 
створення найкращого. 

У проекту «Садиба Міхельсона» – 
молодий амбітний керівник. Кандидат 
економічних наук, досвідчений 
професіонал Іван Верещака надихає 
всю команду, заряджає своїм оптимізмом 
та невгамовною енергією. Саме в його 
руках зосереджена повна координація 
дій усіх інших спеціалістів. Він уміє не 
тільки мовою цифр донести необхідне, 
а й підібрати ту саму пораду, ті самі 
слова, щоб велика кількість людей в 
одному пориві робила спільну справу 
на загальну користь. Для нього це не 
перший серйозний проект у професійній 
діяльності. «Ми намагаємося дати друге 
життя будівлям, наповнити їх свіжим 
повітрям і дати дихати на повну. Із 
занедбаного вмираючого будинку ми 
зробимо живий, сучасно облаштований, 
із заміною всіх комунікацій, в якому люди 
зможуть проживати комфортно. Недарма 
ж будинки багато років приносили 
користь та милували око. Зараз у них 
з’явився шанс знову наповнитися 
дитячими посмішками та родинним 
гуркотінням» – зазначає він. 

Люблячи та відчуваючи усю красу 
київських садиб, Іван Верещака знає, що 
такі будинки особливі. Вони мають душу, 
і до них треба ставитися з особливою 
повагою і турботою. І саме це є головним 
принципом роботи його колективу. 

Вікторія Яковлєва у проекті 
відповідає за інформаційну політику. 
Журналіст та режисер, експерт з 
комунікацій, має настільки багатогранний 
досвід, що його вистачить не на один такий 
проект. Вона намагається максимально 
донести до усіх киян і мешканців кварталу 
всі події, пов’язані зі збереженням 
пам’ятки архітектури. 

Вже майже два роки в facebook діє 
сторінка «Дім Міхельсона», яка має 
багато прихильників. Для максимальної 
обізнаності суспільства був створений 
сайт проекту mihelson.kiev.ua. Один 
раз на місяць для мешканців кварталу 
випускається у друкованому вигляді газета 
«Добрі сусіди» з останніми новинами 
проекту, створена «інформаційна 
кімната», де кожен небайдужий має 
можливість переконатися в прозорій 
діяльності даного проекту, ознайомитися 
з будь-якою дозвільною документацією. 
«Громадськість Києва має можливість 
не тільки бути свідками реставрації, 
а й кожен бажаючий може стати 

безпосереднім учасником цих подій – 
вносити свої ідеї, ставити питання, брати 
участь у громадських обговореннях» – 
підкреслює Вікторія Яковлєва. 

Микита Клименко – директор ТОВ 
«Дім на Пушкінській». Має юридичну 
освіту та активну життєву позицію. Ще зі 
студентських років брав активну участь 
у громадському житті. Дуже стрімко 
зробив кар’єру завдяки інтелектуальним 
та комунікативним здібностям. На 
сьогодні всі свої амбіції направляє на 
представлення інтересів проекту у 
багаточисельних державних установах, аби 
прискорити процес узгодження та пройти 
всі необхідні бюрократичні процедури. «У 
мене підростає маленька донечка. Хочу 
залишити їй гарну спадщину – історичне 
надбання наших предків. Їй жити в цьому 
прекрасному місті, а ми повинні зробити 
все, щоб вона пишалася тим, що зробив її 
батько» – говорить Микита. 

Це йому вдається досить переконливо, 
із властивим молодим людям натиском. 
Активний і впевнений, що робить добру 
справу. Адже це так і є.

За будівельні роботи в проекті відпо-
відає Олександр Буряк – директор з бу-
дівництва ТОВ «Архітектурне бюро інди-
відуальних рішень», одного з підрозділів 
компанії «НЕСТ». Олександр – представ-
ник будівельної династії, його батько та дід 
дуже плідно працювали в цій сфері. «Буді-
вельна галузь є основою економіки та про-
мисловості в країні. Життя не може існува-
ти та розвиватися без будівництва. Люди 
повинні мати гарне житло та працювати в 
зручних приміщеннях» – впевнений Олек-
сандр Буряк. Він вважає, що справжній 
будівельник має бути і митцем, і архітекто-
ром, і естетом, і виконробом, і економістом. 
А ще він має бути комунікабельним і гнуч-
ким, вміти організовувати велику кількість 
людей працювати злагоджено та в строк. 
Роботи Олександра Буряка мають нагоро-
ди. Так наприклад, житловий комплекс 
«Покровський Посад» у стилі ХІХ століття 
отримав 2013 року нагороду як «Найкра-
щий архітектурний проект». Тому не див-
но, що саме йому довірили курувати такий 
цікавий і складний проект, як «Садиба Мі-
хельсона».

Олександр Трифонов – керівник 
групи управління проектом, відповідає 
за складну та об’ємну документальну й 
господарчу частини проекту. Досвідчений 
у таких проектах Олександр акумулює 
великий об’єм інформації та вирішує 
всі адміністративні процеси, що 
супроводжують даний проект. Досвіду 
йому не позичати, адже має в своєму 
доробку не один подібний проект. 

Як ми бачимо, кожен спеціаліст 
вносить вагомий внесок у спільний проект. 
Відчуття епохи 19 століття накладає 
особливу відповідальність на всю роботу 
фахівців, за яку б ділянку роботи вони 
не відповідали. Тож побажаємо їм сил, 
терпіння та творчої наснаги в цій нелегкій 
справі по відновленню архітектурної 
пам’ятки – Садиби Міхельсона!

Олена ГУРМАНКІНА

Садиба Міхельсона – 
у професійних руках

Великі світові компанії вже давно функціонують не тільки 
для отримання прибутку. Місія цих компаній – змінювати 
світ на краще, створювати умови для подальшого розвитку 
та зберігати здобутки й досягнення для майбутніх поколінь. 
Це не меценатство, яке можна робити час від часу, і не 
благодійні акції. Це стиль життя, політика, яку впроваджують 
і дотримуються всі – від директора до звичайного працівника. 
Тому не дивно, що найбільші та найпотужніші українські 
компанії теж ставлять аналогічні цілі у своїй роботі. 

Вікторія ЯКОВЛЄВАІван ВЕРЕЩАКА Олександр ТРИФОНОВ Олександр БУРЯКМикита КЛИМЕНКО
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4 КАЛЕЙДОСКОП
CТАРОВИННІ РЕЦЕПТИ

Ñîëîäîùi 
ñòàðîãî Êèºâà

Шукаючи на теренах 
Інтернету чи 

серед знайомих  рецепти 
чогось смачненького, все 
частіше люди пригадують 
та намагаються відтворити 
смаколики, що готувалися в 
давнину. Дуже цікавими та 
багатими на смак є солодощі 
старого Києва. В історії про 

київські старовинні рецепти 
згадується відоме сухе 
варення. А купець Семен 
Балабух володів монополією 
на його виробництво.  
Рецепт приготування 
варення: фрукти 
нарізалися скибочками і 
багаторазово уварювалися 
в цукровому сиропі, після 
чого висушувалися та 
обвалювалися в цукровій 
пудрі. Кияни обожнювали 
цей смаколик, називаючи 
його за прізвищем виробника 
балабушками. Як нині 
гості столиці намагаються 
привезти у подарунок 

рідним “Київський” торт, так 
і до революції звідси везли 
сухе варення. Відкриваючи 
книгу рецептів того часу, 
можна дізнатися, що сухе 
варення (у книгах воно 
називалося “цукерками”) 
– готувати можна було з 
пелюсток троянд, агрусу, 
малини та порічок.

ñòàðîãî Êèºâà
київські старовинні рецепти 
згадується відоме сухе 
варення. А купець Семен 
Балабух володів монополією 
на його виробництво.  
Рецепт приготування 
варення: фрукти 
нарізалися скибочками і 
багаторазово уварювалися рідним “Київський” торт, так 

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. Початок у №1 нашого видання. Далі буде.

Малина свіжа 140 110 20 5

Маргарин розтоплений 230 180 15 4

Масло вершкове розтоплене 240 185 20 8

Масло тваринне розтоплене 240 185 17 5

Мед 325 265 35 12

Мигдаль очищений 160 130 30 10

Молоко згущене 300 250 30 12

Молоко сухе 120 100 20 5

Молоко цільне 250 200 20 5

Морква (середня) 75

Огірок свіжий (середній) 100

Огірок солоний (середній) 90

Олія 230 190 17 5

Оцет 250 200 15 5

Перець болгарський (середній) 100

Перець гіркий (середній) 25

Перець мелений 18 5

Петрушка корінь 150

Пластівці вівсяні 100 80 14 4

Пластівці кукурудзяні 50 40 7 2

Пластівці пшеничні 60 50 9 2

Полуниця свіжа 150 120 25 5

Помідор (середній) 100

Пшоно 220 200 25

Пюре ягідне 350 290 50 17

Рис 230 180 25 8

Родзинки 190 155 25 7

Саго 180 160 20 6

Сіль 320 220 30 10

Сметана 250 210 25 10

Сода питна 28 12

Сочевиця 210 190

Стегенце куряче (середнє) 100

Сухарі мелені 125 100 15 5

Томат-пюре 300 250 30 10

Тонка Гранчаста 

Таблиця мір і ваги

Коли багряна осінь повноцінно вступає в 
свої права, дні стають дедалі холодніши-

ми та все більше є шансів захворіти. Проте ми 
не повинні дати застуді такого шансу! У нас є 
багато помічників у вигляді овочів і фруктів, 
багатих на вітаміни та мікроелементи. Вро-
жай тільки зібраний, и цим треба скористати-
ся. Про які овочі та фрукти йде мова?  

По-перше, це гарбуз. Він багатий на 
бета-каротин та залізо, а ще гарбуз приско-
рює метаболізм в організмі людини. Лікарі 
рекомендують гарбуз у будь-якому вигляді, 
але найкраще його у сирому вигляді додава-
ти до овочевих салатів. А які смачні солодкі 
каші та десерти з гарбуза! Ммм... Смакота!

По-друге, це калина – ще одна осін-
ня корисна ягода, яку цінували багато віків 
тому. Підвищення імунного статусу організ-
му, протизапальна дія – усе це дає калина. 
При простудних захворюваннях особливо ко-
рисно пити настої та чаї з товченою калиною. 
Корисна вона і літнім людям, тому що пози-
тивно впливає на серцево-судинну систему, 
і молодим, адже підвищить тонус організму.

Солодкий яскравий буряк – джерело віта-
мінів С, А, Е, В, РР, антиоксидантів і мікроеле-

ментів. Буряк смакуватиме в супах та салатах, а 
також просто запечений з іншими овочами. 

А щоб було смачніше читати нас, пропо-
нуємо цей рецепт гарбузового крем-пюре.

Смачного та не хворійте! А ми будемо шу-
кати для вас щось цікаве та смачненьке!

Далі буде.

Яскраві 
та корисні 
продукти 
осені

Потрібно: гарбуз 500 гр., цибу-ля 1 шт., часник 3 зубчики, вершки 20% 100 гр., вершкова олія, цукор, сіль за смаком.
1. Гарбуз нарізати шматочками, тушкувати разом із нарізаною ци-булею в товстостінній глибокій ско-вороді на вершковій олії 10 хвилин.
2. Додати 2 склянки води та тушкувати ще 15 хвилин.
3. Зняти сковороду з вогню, дода-ти нарізаний часник, спеції, довести до стану пюре блендером.
4. Подавати суп зі сметаною та гарбузовим насінням.

1. Невелика прибудова до будівель і споруд перед зовнішніми двери-
ма або прохідний простір за ними, що служить для захисту від холод-
ного повітря і вітру. 2. В античній архітектурі кам’яні плити під колонами 
(верхній рівень стереобату); у пізнішому слововживанні – триступін-
чатий цоколь старогрецького храму. 3. Башта (кругла, квадратна або 
багатогранна в перетині) для заклику мусульман на молитву; ставить-
ся поряд з мечеттю або включається в її композицію. 4. Декоративний 
рельєф у вигляді маски, що змальовує (часто в гротесковій або фан-
тастичній подобі) людську особу або голову тварини. 5. Водовід (ка-
нал, труба) для подачі води до населених пунктів, а також зрошуваль-
ним і гідроенергетичним системам з розташованих вище за їх джерел. 
6. Обгороджування (зазвичай невисоке) сходів, терас, балконів тощо, яке 
складається з ряду фігурних стовпчиків, сполучених зверху горизонталь-
ною балкою або поручнями. 7. В якому місті народівся Фрідріх Міхельсон? 
8. У християнських храмах приміщення для зберігання риз (одягаються 
священики при богослужінні) і церковного начиння. Зазвичай знаходилася 
усередині храму, інколи була прибудовою або окремою будівлею. 9. Ви-
ступ у стіні  або балка в стіні, що підтримує карниз, балкон, вазу тощо. 10. 
Частина стіни, виділена обрамленням (ліпною рамою, рамою орнаменту 
тощо) і заповнена живописним або скульптурним зображенням або орна-
ментом. 11. Прізвіще англійського архітектора, відомого своїми працями в 
ХVIII ст. у стилі бароко. 12. Огорожа, поручні або невисока суцільна стінка, 
що проходить по краю даху, тераси, балкона, уздовж моста, набережної 
(як загорода) на гребені греблі, молу, греблі (для захисту від руйнувань 
хвилями). 13. Яка  споруда стояла в Києві  на розі Пушкінської й Караваєв-
ської (нині Льва Толстого)? 14. В якому стилі побудовано дім-каре на кошти 
Міхельсона по вулиці Велика Володимирська, 47?
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 Невелика прибудова до будівель і споруд перед зовнішніми двери-
Кросворд

Сторінку підготувала Олена ГУРМАНКІНА
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