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Реконструкція дитячого ігрового майданчику у дворі будинків 
за адресою: вул. Велика Васильківська, 6
Проект із забезпечення ігровим майданчиком 
дітей мікрорайону з метою організації 
розумного проведення дозвілля в колективі 
своїх однолітків, здорових умов перебування на 
свіжому повітрі, зміцнення організму дітей.

Проблема       Незадовільний стан дитячого майданчика може призвести до травмування дітей та їх батьків.
Пропоноване рішення щодо розв’язування проблеми  Реконструкція наявного дитячого майданчика.
і його обґрунтування 
Ключові показники оцінки результату проекту  Підвищиться рівень фізичного розвитку дітей. Діти отримають 
        досвід поведінки в колективі через ігри з однолітками.
Соціальна ефективність проекту     Діти шкільного та дошкільного віку зможуть користуватися 
та його загальнодоступність    майданчиком, що забезпечить їм якісно проводити дозвілля.
Бюджетна ефективність проекту    Потребує подальшого утримання ігрових елементів в належному стані.
Проголосувати за цей проект можна до 15 вересня за посиланням: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/191

Ініціатива у районі в рамках 

проекта міського бюджета

Очікуване фінансування з бюджету міста  
 267 552 грн.

«Розумний будинок» 
в Садибі Міхельсона: 
гармонія минулого і сьогодення
Київ – це не лише сучасний мегаполіс, який живе в скаженому ритмі вулиць, що ніколи 
не засинають. Столиця України має в своєму розпорядженні різноманітні історико-
культурні комплекси, про одну з перлин якого – «Садибу Міхельсона» – ми сьогодні і 
поговоримо.

Зануримося в атмосферу старого Києва 
з його статечністю, шиком і одночасно 
– діловою хваткою і підприємливістю. 

Фрідріх Густавович Міхельсон народився 1840 
року в містечку Вайсенштейн в Естляндії (Есто-
нія). Київ зустрів німецького підприємця, коли 
йому було вже за тридцять. Оцінивши викли-
ки, ризики і перспективи, Міхельсон вже тоді 
розумів привабливість Києва для інвесторів і 
ділків. Фрідріх Густавович зайнявся створен-
ням підприємств, які виробляли скло і цеглу, 
надав сотні робочих місць, а слідом за цим звів 
прибуткові будинки, які в сукупності оцінюва-
лися в розмірі річного бюджету всього міста 
(інформація станом на початок минулого сто-
ліття, – ред.).

Відзначимо, що «Садиба Міхельсона» вклю-
чає в себе чотири будинки («наймолодшому» з 
них – вже 120 років!), розташованих по вул. Пуш-
кінській, 35-а, 35-б, 37-а і 37-б.

На жаль, сучасний ритм ділової столиці на-
цілений на отримання негайного прибутку, і все 
менше – на збереження історичних пам’яток ста-
рого Києва, багато з яких вже поховані під вели-
чезними площами скла і бетону. Минуле все мен-
ше цікавить інвесторів, готових вкладати кошти 
тільки за умови якоїсь віддачі.

На цьому тлі вигідно виділяється масштаб-
ний партнерський проект з реконструкції «Сади-
би Міхельсона». Важливо підкреслити ключову 
деталь: спільний проект ТОВ «Будинок на Пуш-
кінській» і компанії НЕСТ передбачає не лише 
реставрацію унікального архітектурного комп-
лексу, а й створення житлового сектора прямо в 
стінах садиби.

Підкреслимо, що компанія НЕСТ працює на 
ринку ось уже протягом двох десятків років і в 
активі має величезний досвід успішної реалізації 
проектів, серед яких:

– Бізнес-центр «Ренесанс» на Воровського, 24;
– «Євразія» на Жилянській, 73-79;
– Бізнес-центр на Інститутській, 28;
– Бізнес-центр на Михайлівській, 7.
Серед пріоритетів діяльності компанії – збе-

реження і відновлення історичних будівель Киє-
ва, що є величезним внеском у створення прива-
бливого іміджу української столиці в числі най-
відоміших мегаполісів світу.

Відзначимо ще одну особливість. Час не сто-
їть на місці, і, не боячись поки нових для укра-
їнського бізнесу ідей, НЕСТ пропонує рішення, 
нестандартне для нашої країни, але вже при-
йняте за основу в багатьох розвинених країнах 
Європи і Заходу. «Садиба Міхельсона» не тіль-

ки збереже історичне значення і продовжить 
життя в оновленому вигляді, але і перетворить-
ся в житловий комплекс, ставши будинком для 
киян-естетів. В даному випадку креативній ідеї 
можна тільки поаплодувати, оскільки часто 
пам’ятники історії перетворюються букваль-
но на неприступну фортецю, недоступну для 
людей.

Проект, запропонований спільно ТОВ «Буди-
нок на Пушкінській» і компанією НЕСТ, дає мож-
ливість стерти міфічну заборонену межу в свідо-
мості: «Історія – це не для всіх, вона охоронювана 
і недоступна». В рамках проекту передбачається, 
що спадщина Києва стане і спадщиною киян, за-
ради яких його, власне, і зберігають. Автори уні-
кального проекту реставрації «Садиби Міхельсо-
на» пропонують зруйнувати усталені шаблони і 
зробити крок в ногу з розвиненими країнами, що 
добилися успіху шляхом прийняття нестандарт-
них рішень.

В рамках проекту передбачено:
– глибока реставрація (від внутрішніх ко-

мунікацій до інженерних мереж та фасадів);
– створення житлового комплексу з ком-

фортними умовами проживання;
– застосування широкого спектра новітніх 

технологій в старовинній будівлі (так званий 
«розумний дім»);

– зручне управління комунікаціями і навіть 
мікрокліматом в приміщеннях;

– впровадження енергозберігаючих про-
грам.
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КМДА представить готовий історико-
архітектурний опорний план міста Києва 
Міністерству культури. У плані вказані межі і 
режими використання зон охорони пам’яток 
та історичних ареалів.

Про це заявив директор Департаменту міс-
тобудування та архітектури – головний 
архітектор міста Олександр Свистунов під 

час розширеного засідання Колегії КМДА.
Історико-архітектурний опорний план – це 

найважливіший документ для столиці, який 
представляє повну інформацію про історико-
культурний потенціал міста. У ньому вказані межі 
і режими використання зон охорони пам’яток та 
історичних ареалів. Це все потрібно для того, 
щоб пам’ятники архітектури, яких в столиці на-
лічується понад 3500, були захищені від недо-
бросовісних забудовників, від руйнування. І що 
найважливіше – цей документ є складовою про-
екту Генерального плану, такого необхідного для 
розвитку Києва.

Розробник документа – Український держав-
ний інститут культурної спадщини спільно з ко-
мунальною організацією «Інститут Генерального 
плану міста Києва» – вносять останні правки в 
нього.

Історико-архітектурний 
опорний план Києва

Знову перенесено 
дату запуску 
електронного 
квитка в столиці
У Київській міській державній адміністрації знову перенесли дату 
запуску електронного квитка в столиці.

Як повідомив заступник го-
лови КМДА Микола Пово-
розник, на цей раз систему 

e-ticket планують впровадити до 
кінця року. Але з застереженнями.

Згідно з наданою інформацією, 
впровадження системи електро-
нного квитка – досить важкий тех-
нологічний процес, який включає в 
себе установку і налаштування об-
ладнання.

З словами Поворозника, 
е-квиток буде запущений лише до 
кінця року і то лише в якості екс-
перименту. Сам же експеримент 
розпочався з липня – тестувати но-

винку почали на деяких маршрутах 
громадського транспорту.

– Сподіваюся, до кінця року за-
пустимо його – можливо не в про-
мислову, а в дослідну експлуатацію 
на всіх видах транспорту, – зазна-
чив Поворозник.

«Розумний 
будинок» у Садибі 
Міхельсона: 
гармонія 
минулого 
і сьогодення

Уже зараз проявляється турбота авторів проекту про благополуччя 
і комфорт мешканців навколишніх будинків: будівельний майданчик 

надійно захищено, вжито всіх необхідних заходів безпеки, а також встанов-
лені енергозберігаючі системи вуличного освітлення.

В даний час чутно багато яскравих промов про збереження історико-
культурної спадщини, про значимість відродження унікальних обрисів ста-
рого Києва, витканого з переплетень дат і доль, які привели Київ в один ряд 
до світових столиць. На жаль, часто справа не йде далі розмов, і вигляд ста-
рого міста заступають нові будови. З огляду на реалії, варто радіти, що уні-
кальний комплекс «Садиба Міхельсона» отримає нове дихання і друге жит-
тя, яке триватиме довгі-довгі роки.
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Что? Где? Когда?

«Дайте мені тисячу років — 
і я розмалюю небо!». Ім’я 
Івана Марчука та його 

роботи закарбувалися в історії укра-
їнського мистецтва давно і надовго. 
Втім, визнанню передували тривалі 
депресії та заборонені виставки. Ряту-
вало лише бажання мріяти та творити.

Малювати, пригадує Іван Марчук, 
він почав ще у дитинстві. Дорослі го-
ворили про перспективи роботи хірур-
гом та біологом, але переміг худож-
ник. Квітами з-попід хати на клапти-
ках паперу з татової сумки маленький 
хлопчик малював свої перші роботи.

«От тоді ще, пацаном малим ма-
лював український прапор. Оце жовті 
піони довгі такі під хатою ростуть. Так 
потер — жовтий колір, взяв голубий 
якийсь — вже синьо-жовтий прапор, 
отакий маленький», — згадує Митець.

Навчання у Львівському училищі 
на відділенні декоративного розпису 
та кафедрі кераміки Львівського ін-
ституту прикладного мистецтва дає 
Марчуку знання та техніку. Худож-
ник досліджує світові мистецькі течії, 
принципово обходить соцреалізм та 
фанатично шукає свій шлях.

«Не хочу так, не хочу так, і так не 
хочу, а хочу так, не знаю як», — каже 
Іван Марчук.

Експерименти Марчук продовжує 
попри несприйняття системою. До 
1988 року залишається поза офіцій-
ним мистецтвом та вирішує шукати 
спокою у Австралії, Америці, Канаді. 
Лише там чоловік розуміє, що може 
присвятити час творчості, а не «бо-
ротьбі з вітряками».

«Колись я казав у совєцкі часи: я 
дуже хочу хотіти працювати. Хочу хо-
тіти! Коли я поїхав на Захід — в Аме-
рику, Австралію, там ця гіпотеза зни-
кла», — художник Іван Марчук.

«Рай земний» для художника роз-
тягується на 12 років. Втім, поклик 
власного коріння та спрага за щирим 
спілкуванням не лише в рамках етике-
ту повертає Марчука в Україну.

«Я на кожному кроці бачу красу, і 
мені її хочеться відтворити. Ніде в світі 
немає такої гарної землі, як тут», — ху-
дожник Іван Марчук.

Художник невтомно формує все 
нові власні живописні стилі. Як гі-
лочки, нанизує на «Голос моєї душі» 
все нові, радикально різні етапи 
творчості — «Цвітіння», «Пейзажі», 
«Портрети», «Абстрактні компози-
ції». Натхнення знаходить у най-
простіших речах. Створює власний 
стиль — «пльонтанізм». Замість зви-
чайних малярських мазків наносить 

кольори на полотно дивовижним ме-
реживом.

«Якщо дивишся здаля, то ти ба-
чиш, ніби це звичайний пейзаж, але 
як приходиш до неї на близьку від-
стань, то видно, що картина ніби зі-
ткана з ниток чудернацьких», — від-
значає директор галереї«Мистецька 
збірка» Максим Волошин.

«Як мене питають «Звідки це, 
звідки це?», я кажу: я піднявся, про-
бив небо, подивився, що там робиться, 
побачив фантастичну картину, порі-
зав її на кусочки, щоб це влізло мені в 
майстерню, і почав малювати». Через 
роки праці Іван Марчук зізнається, що 
мистецтво для нього стає і одкровен-
ням, і каторгою. Понад усе мріє про 
відпочинок, але щоранку повертаєть-
ся до майстерні.

У жовтні 2007 був включений до 
британського рейтингу «Сто геніїв 
сучасності», який формувала газета 
«The Daily Telegraph», а Міжнарод-
на академія сучасного мистецтва в 
Римі прийняла Івана Марчука до лав 
«Золотої гільдії» та обрала почесним 
членом наукової ради академії (до 
«Золотої гільдії» входить 51 художник 
з усього світу), а в рідній Україні ж — 
досі слухає обіцянки про власний му-
зей. Але рук не опускає.

«Бували випадки, що стояли люди 
по півгодини біля одної картини. Аб-
стракція, але вона виконана з такою 
ювелірною майстерністю, що відчува-
ється ефект 3D», — галерист Максим 
Волошин.

Власні картини, попри їх унікаль-
ність, Марчук лише зрідка дарує і май-
же ніколи не продає, чим дивує колек-
ціонерів, які готові викладати за них 
сотні тисяч. Зізнається: переживає за 
них, як за власних дітей. Втім, з дня на 
день надихається, малює та мріє.

«Побудуйте стіну, як Китайська 
стіна. Від Львова до Києва. Там я вчив-
ся, а тут я знаходжусь і буду малювати. 
І буду довго жити, поки не домалюю 
її», — художник Іван Марчук.

Він народився на Тернопільщині 
в селі Москалівка в родині 
відомого на всю округу ткача. За 
радянських часів за свою творчість 
був під постійним «прицілом» КГБ. 
У 1988 році національна Спілка 
художників відмовлялася офіційно 
визнати його творчість, хоча на той 
час він мав понад 15 експозицій у 
різних містах колишнього СРСР. 
В кінці 1980-х роках емігрував 
до Австралії потім до Канади і 
США. Але, де б він не був завжди 
його тягнуло на рідну землю. 
Третій президент України Віктор Ющенко пообіцяв 
побудувати однойменний музей на Андріївському 
узвозі у Києві, навіть пафосно було закладено капсулу 
на місці майбутньої споруди – але на жаль, не судилося 
— обіцянка так і залишилася порожньою… Як ви і 
здогадалися мова йде про талановитого українського 
художника, засновника нового стилю у мистецтві 
«Пльонтанізм» Івана Марчука.

Британія внесла українського 
художника до списку 
«100 геніїв сучасності»
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4 КАЛЕЙДОСКОП

Київ унікальний за своєю 
географією: місто поділене 
навпіл однією з найбільших 

річок Європи – Дніпром. Посеред 
річки розташовані величезні 
зелені острови. Наприклад, площа 
Труханового острова складає 4,5 
квадратних кілометри, що більше за 
Центральний парк у Нью-Йорку.

Правий берег Дніпра розташо-
ваний на пагорбах, з яких відкрива-
ється безліч чудових панорам лівого 
берега, Подолу та Оболоні. Всі осно-

вні визначні пам’ятки розташова-
ні в центральній частині міста, що 
дозволяє не використовувати гро-
мадський транспорт і пересуватися 
пішки.

Хоча в метро варто спусти-
тися. Воно дуже глибоке, дуже! 
Обов’язково відвідайте станцію ме-
тро Арсенальна, вона не найприва-
бливіша, але зате найглибша у світі! 
Ще один цікавий вид транспорту 
– фунікулер, нижня станція якого 
знаходиться на Поштовій площі.

«Арсенальна»,  Київ    — 105,5 метра 
«Пухин»,   Пхеньян   — 100 метрів 
«Адміралтейська»,  Санкт-Петербург  — 86 метрів 
«Вашингтон парк»,  Портленд   — 79 метрів 
«Парк Перемоги»,  Москва   — 74 метра 54545
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1
Найглибші у світі станції метро

«Арсенальна» – 
найглибша станція 
метро у світі

Колись у селі не було макаронів чи вермішелі. Зате були інші 

смачні страви з борошна. Одна з них – галушки. Страва ця відома 

по всій Україні та за її межами. Тільки готують її по-різному. Ось 

один із рецептів.
Як правило, вони є першою стравою, засипаються до юшки чи 

бульйону. Отож, поки вариться бульйон чи овочевий суп, замішуємо 

тісто. Можна замісити тісто на галушки на яйцях – можна й без яєць, 

все одно буде смачно. Можна разом з борошном, або ж і замість 

борошна, замісити тісто на манній крупі. Можна в тісто втерти сиру 

картоплину, як на деруни, а потім на ній замісити круте тісто, яке 

можна було б розкачати та порізати. Терта сира картопля робить тісто 

більш ніжним, не цупким. Головне – в міру посолити тісто. А ще радимо 

обов`язково галушки перед тим, як засипати в киплячий бульйон чи 

овочевий відвар, гарно підсмажити на олії. Тоді галушки ні з якого тіста 

не розлізуться, не розваряться. Підсмажені галушки можна їсти й так, 

не відварюючи в супі.
Отож, для найпростішого рецепту знадобляться: вода кімнатної 

температури – 1 склянка; сіль – 1/2 ч. ложки; сода, погашена оцтом 1/2 

ч. л.; борошно – 2 склянки. (приблизно).
Розводимо сіль у воді, туди ж додаємо погашену оцтом соду і, 

поступово всипаючи борошно, замішуємо тісто такої консистенції, як 

на вареники. Гарно вимішавши, формуємо з тіста вузенькі «ковбаски» 

і ріжемо завширшки 0,5 см. Розігрівши сковорідку, наливаємо в неї 

олії і порційно обсмажуємо порізані «язички», перевертаючи, з обох 

боків. Зсипаємо готові в миску. Коли всі галушки будуть обсмажені, 

засипаємо їх до киплячого 
бульйону чи овочевого супу (всі 
овочі вже мають бути майже 
готові) і варимо 5 хвилин. Після 
того, як каструлю з галушками 
знімете з вогню, накрийте її 
кришкою і дайте постояти хвилин 
10, щоб галушки гарно набухли і 
були м`якенькі.

УКРАЇНСЬКА КУХНЯ

Київ – місто за європейськими мірками велике та привабливе. 
Про це можна говорити з упевненістю.
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Смачного!

Шановні мешканці!
Під час нещодавньої зливи через потрапляння сміття і листя засмітив-

ся ливнесток у подвір’ї будинку №39 по вул. Пушкінській, що могло при-
звести до плачівних наслідків: скупчення сміття блокує зливові стоки, і 
дощова вода поступово підмиває фундамент, проникає всередину будинку 
через стелі і стіни. В результаті чого утворюються неестетичні мокрі пля-
ми, з’являється сирість, а оздоблення фасаду та кімнат вимагає ремонту.

ТОВ «Дім на Пушкінській» усунуло дану проблему: ливнесток було 
зачишено і тепер нашім добрим сусідам ніяка злива не страшна.

БУДЬ-ЛАСКА НЕ ЗАСМІЧУЙТЕ ЛИВНЕСТОКИ 
ДЛЯ УНИКНЕННЯ ЗАЛИТТЯ!!!

Сподіваємось на ваше бережливе ставлення до благоустрою і навко-
лишнього середовища!

Поважно інформуємо щодо проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт на виїзді з арки по Великій Васильківській, 6.

Роботи з переукладання тротуарної плитки здійснено силами та ко-
штом компанії «Дім на Пушкінській».

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШЕ БЕРЕЖЛИВЕ 
СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО 

БЛАГОУСТРОЮ!

З повагою, ТОВ «Дім на Пушкінській»

Ми завжди допомагаємо добрим сусідам!


