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ТОВ «Дім на Пушкінській»

Іван ВЕРЕЩАКА, 
керівник департаменту 

розвитку проектів 
«Нерухомість столиці» 

(НЕСТ), керівник проекта 
«Садиба Міхельсона»

Від щирого серця вітаємо вас 
з прекрасним святом 

Світлого Христового Воскресіння!

Великдень є символом відродження і вірності 
моральному боргу. Це свято в повній мірі 

уособлює головні загальнолюдські цінності – 
добро, милосердя і людяність. 

В ньому проявляється прагнення людей 
до миру, злагоди і творення.

Стверджуючи ідеї торжества світу, 
перемоги добра над злом, Пасха пробуджує 

в нас прагнення жити по совісті, бути 
милосердним, допомагати тим, 

хто потребує турботи і втіхою.

Нехай свято Великодня увійде в кожен 
будинок зі світом, благополуччям і добром, 

зігріє ваші серця радістю і теплотою 
спілкування з рідними і близькими. 

Бажаємо вам виконання всіх ваших надій 
і благих починань. Миру, добра і любові!

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

директор 
ТОВ «Дім на Пушкінській»

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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И.В. Добрый день! Усадьба Михельсона – 
наше детище, доказывает, насколько важно со-
хранить лицо и душу города с историей. Ведь 
наш проект так и продуман, создать новый функ-
ционал с прежним обликом. Сейчас мы активно 
продолжаем работы по реставрации усадьбы со-
гласно проекта.

Проект «Дом на Пушкинской» происходит в 
диалоге с соседями в окрестных домах. Для них 
реализуется масса социальных проектов о безо-
пасности, экологии, законодательной грамотнос-
ти, ликбез по ОСМД и т.д. И все это происходит в 
рамках бюджета проекта. 

А.П. Проблемы с пониманием важности рес-
таврации исторических памятников, разрыв во 
мнениях жителей и девелоперов лежит в плос-
кости несовершенства институциональных ме-
ханизмов. А именно, мы видим, что различные 

институты не просто не способствуют реставрации 
центра, а, напротив, оттягивают и мешают ему. 

Для этого хотелось бы сегодня сказать, об ост-
рой необходимости создания институционально-
го подхода в реставрации исторических памятни-
ков архитектуры.

И.В. Главный принцип успеха подобного 
рода проектов – соблюдение принципа синер-
гии. Т.е. в проекте важно не только сохранить 
или восстановить архитектурный памятник, но 
и вовлечь его в современный ритм города, учесть 
его функционал исходя из градостроительных, 
социальных и экономических факторов.

Для примера, в Великобритании с 1998 года 
крайне поддерживается властями привлечение 
частного капитала на развитие творческой инду-
стрии туризма. Акцент делается на активизации 
посещения памятников истории, архитектуры и т.д. 

Создаются тематические фестивали в этих построй-
ках. Для этого в Лондоне на сегодняшний день су-
ществует уже более 20 профильных общественных 
объединений. У нас же, увы, ситуация плачевна.

Н.К. Кстати, доля туризма в ВВП Германии 
составляет 4% и она больше доли машиностро-
ения. Сейчас многие развитые страны могут по-
хвастаться таким долевым разделением, потому 
как большинство государств осознают важность 
своей истории, а значит и архитектуры, как са-
моидентификации, уникального национального 
продукта, лица народа.

И.В. Проект «Усадьбы Михельсона» – это, 
скорее, исключение из правил, как, впрочем, и 
все предыдущие проекты компании «НЕСТ». Мы 
создаем новые функции уникальным усадьбам 
столицы. 

Как наладить эффективный 

Столичное наследие, улочки и скверики, исторические памятники архитектуры, доходные дома, купеческие усадьбы – всё это 
создает ощущение путешествия в прошлое, когда честь и достоинство были поводом для дуэли, а балы и званые ужины блистали 
роскошью и изысканностью. И сейчас исторические кварталы обладают мистицизмом, неповторимым изяществом.

Однако современная инфраструктура, бешеный ритм развития урбанистики диктуют особые подходы к вписанию современной 
архитектуры в исторический контекст. И, напротив, исторический облик старинного квартала нуждается в точной и скрупулезной 
гармонизации объектов наследия в современной застройке.

Сегодня мы поговорим с экспертами и практиками в сфере исторической реставрации и девелопмента столицы.
У нас в гостях не простые посетители. Это руководитель и идейный вдохновитель проекта по реставрации исторической усадьбы 

Фридриха Михельсона Иван ВЕРЕЩАКА, генеральный директор ПАО «НЕСТ» Алексей ПОЛЕТУХА и директор ООО «Дом на Пушкинской» 
Никита КЛИМЕНКО.

И сейчас мы вместе с ними поразмышляем, для чего нужно сохранять и реставрировать здания ушедшей епохи, ведь многие из них 
утратили свою функциональность. 

или Диалог о перспективной архитектуре
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реставрационный процесс

Посмотрите на Киев, пройдитесь по ключевым 
улицам, город усеян точечными высотными за-
стройками на руинах исторического центра. А это 
прямой путь к стагнации городской экономики.

Дом Михельсона на Пушкинской – вели-
чественен и изящен. Именно такие здания с 
мощным и современным функционалом внутри 
могут и должны привлекать международных гос-
тей, создавать очарование Киева, а значит, спо-
собствовать развитию всех взаимосвязанных с 
туризмом отраслей. 

А.П. Стоит ещё сказать, что реставрация ради 
реставрации не конкурентоспособна, т.к. она 
не конкурентоспособна. Гораздо эффективнее 
продумывать механизмы государственно – част-
ного партнерства, чтобы вместе переосмыслить 
назначение многих памятников архитектуры. Т.е. 
привлекать бизнес к вложению средств в истори-
ческий центр на взаимовыгодных условиях, со-

здавать льготные программы. При этом проекты 
реставрации должны быть сбалансированы так, 
чтобы стать выгодными для обеих сторон – и пу-
бличной, и частной.

При удачном балансе, частная сторона по-
лучает привлекательный инвестиционный про-
ект, а государственная создает социальную сре-
ду, новое место городской коммуникации, чтит 
традиции и воспитывает в этих канонах обще-
ство.

И.В. По большому счету, не дожидаясь госу-
дарственного урегулирования данного вопроса, 
наша команда уже совместно работает над про-
ектом.

Именно жители должны понимать всю важ-
ность и привлекательность подобного проекта.

Рядом с ними уже сейчас находится 
защищенный, огороженный объект реставрации. 

Вокруг объекта горят новые фонари, выложены 
новые пешеходные дороги, работает охрана.

И в конечном итоге, город и жители полу-
чат красивый отреставрированный памятник. А 
вместе с тем, памятник будет выгоден бюджету и 
в условиях децентрализации, станет источником 
развития города.

На фото: над Усадьбой Михельсона уста-
новлена временная кровля.
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ПРИКМЕТИ

Про що розкаже погода на Великдень
У православних існує повір'я, що на Великдень сонечко "грає". Перебу-

ваючи біля горизонту, небесне світило прямо на очах може міняти форму і 
колір, переливаючись то червоним, то помаранчевим світлом. І багато лю-
дей намагаються підстерегти цу мить, яка вважається особливо щасливою.

– Якщо сонце грає – до гарного врожаю і червоного літа.
– Мороз чи грім на перший день Великодня – до багатого врожаю льону.
– Якщо на Великдень холодно, то ще сім вихідних буде холодно.
– Дощ на Великдень – останній весняний місяць буде дощовим.
– Якщо на Великдень ніч зоряна, кури добре нестимуться.
– Похмура ніч – до гарного удою.
– Дощі на Святому тижні принесуть хороший урожай жита.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Ïàñêà Âåëèêîäíÿ

СТАРОВИННІ РЕЦЕПТИ

На 1 кг борошна (3-4 середні паски): 1,5-2 склянки молока, 6 яєць, 

300 гр. масла (або маргарину), 1,5-2 ст. л. цукру, 50 гр. живих дріжджів, 

0,5 ч.л. солі, 150 гр. ізюму, 50 гр. цукатів, 50 гр. мигдалю.

В теплому молоці розвести дріжджі і додати половину просіяної 

муки (500 гр.), вимісити щоб не було грудочок і поставити в тепле місце 

(приблизно на 1 год.). Коли об'єм опари збільшиться вдвічі,  додати жовт-

ки, добре розтерті з цукром, ванілін і розм'якшене масло. Все гарно вимі-

шати, додати збиті в піну білки і решту борошна.  Ретельно вимісити (не 

менше 20 хв.). Тісто повинно бути не дуже густим, але добре відставати 

від рук і стінок посуду. Після цього тісто накрити рушником і поставити в 

тепле місце на 2-2,5 години. Коли тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, дода-

ти промитий і висушений ізюм, цукати, очищений і подрібнений мигдаль.

Форми застелити пергаментом, промащеним з обох сторін маслом, 

і обсипати мукою. Заповнити форми тістом и поставити в тепле місце, 

накривши рушником. Якщо ви хочете пухку паску заповніть форму на 1/3 

тістом, більш плотну - на 1/2 форми. Коли тісто підійметься на 3/4 висоти, 

поставити в духовку на 180 ОС на 50-60 хвилин. Під час випікання форму 

потрібно обережно повертати. Щоб верх не підгорів, накрити кружком 

тонкого паперу, змоченого водою.  Готовність перевірити дерев'яним сір-

ником, якщо тісто не прилипає – готово.

Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!

ЗВИЧАЇ

 Якщо при вході в дім випалити пасхальною свічкою хрест, в оселі не 
буде суперечок і скандалів.
 Молитва на Великдень про здоров'я і благополуччя під час церковно-
го дзвону принесе удачу всій родині на рік: "Христос Воскрес, моїй родині 
здоров'я, моєму дому багатства, моєму полю врожаю. Амінь".
 Якщо в сім'ї часто відбуваються неприємності й сварки, то на Велик-
день потрібно скатити з високої гори червоне яйце, і поки воно котиться, 
промовити слова: "Як це яєчко з гори скотилося, так і горе мене відпустило. 
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".
 Цікава традиція святкування Великодня: залишки їжі з великоднього 
столу не викидати, а закопати в землю. Це до гарного врожаю.
 Якщо окропити свяченою на Великдень водою розсаду, буде багатий 
урожай.
 Якщо перехрестити дитину 
крашанкою, а потім дати їй це 
яйце поцілувати, цей обряд вбере-
же його від пристріту.
 Вважається, що під час Ве-
ликодня відкривається небо, і до 
нас на землю спускаються душі 
померлих людей і вони можуть 
допомогти порадою, наснитися з 
відповіддю на важливе питання, 
подати інші знаки. Потрібно тіль-
ки бути уважними до знаків.
 У Світле Воскресіння чоловік 
і дружина не повинні христосува-
тися, щоб не розлучитися.

На свято Пасхи у всіх 
православних і греко-
католицьких храмах України 

відбудуться урочисті богослужіння. У 
ніч напередодні свята в патріарший 
Володимирський кафедральний 
собор прибуває Благодатний вогонь 
з Єрусалима, який потім розвозять 
по храмах і монастирях столиці. 
Після цього починаються Великодні 
богослужіння - Полуночниця, 
Хресний хід, Пасхальна утреня і 
Божественна літургія. На території 
Києво-Печерської лаври в пасхальну 
ніч богослужіння УПЦ МП 
традиційно починається Хресним 
ходом з Трапезного храму навколо 
Успенського собору.

Протягом Великої Суботи і після 
пасхального богослужіння в храмах 
будуть освячувати паски, крашанки і 
все, що приготовлено до святкового 
столу для розговіння після Великого 
посту. 

Свято Пасхи 2019 традиційно 
буде супроводжуватися народними 
гуляннями.

Зокрема, на початку квітня на 
Софійській площі в Києві стартує те-
атралізовано-мистецьке свято Всеу-
країнський фестиваль писанки. Тут 
встановлять безліч великодніх арт-
об'єктів - мега-писанок, які будуть 
розписані в традиційному стилі з ви-
користанням орнаментів та візерун-

ків, властивих різним регіонам Укра-
їни.

Національний музей народної ар-
хітектури та побуту "Пирогово" 27-28 
квітня 2019 року запрошує киян та 
гостей міста відвідати Великодню га-
лявину, на якій всі бажаючі зможуть 
відпочити всією сім'єю. А наступного 
дня після Пасхи в "Пирогово" вла-
штують традиційний Обливаний по-
неділок. У програмі: святкова літургія 
і хресний хід, веснянки і гаївки, очи-
щення водою, експозиція пасхаль-
ного оздоблення будинків, виставка-
продаж великодньої атрибутики.

На Великдень "Мамаєва Слобода" 
також запрошує всіх долучитися до 
традицій предків - святкування Пас-
хи і "Гоніння смерті": в суботу ввече-
рі, о 22:00, прийти до церкви Покро-
ва Пресвятої Богородиці на всеношну 
помолитись, присвятити паску, взяти 
участь в Хрещеним ході. Ті, хто не 
вмістяться в церкві, зможуть кинути 
сухе поліно з "нечистою силою" в ба-
гаття, взявши посильну участь у "го-
нінні смерті" з української землі. А 
потім всі бажаючі піднімуться на дзві-
ницю церкви, щоб вдарити в «Благо-
віст» та заграти на інших церковних 
дзвонах. А наступного дня козацьке 
селище запрошує всіх неодружених 
хлопців і дівчат приєднатися в День 
Пресвятої Богородиці до веселого 
гучного свята Обливаного понеділка.

НАРОДНІ ГУЛЯННЯ

Як святкуватимемо 
Свято Христового 
Воскресіння 
День Воскресіння Ісуса Христа відзначають у першу неділю після 
весняного повного місяця. У 2019 Великдень випадає на 28 квітня. 
Оскільки святковий день збігається з неділею, вихідний день 
переноситься на наступний за ним понеділок. Але оскільки вихідний 
день 1 травня випадає на середу, то і вівторок теж буде вихідним. 
Таким чином, на Великодні свята 2019 буде п'ять вихідних поспіль!


