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Минуле, сьогодення
і майбутнє: нове життя 
Садиби Міхельсона

«Садиба Міхельсона» – 
амбітний, масштабний і корисний для 
Києва проект, який на партнерських 
засадах реалізують ТОВ «Дім на 
Пушкінській» і компанія НЕСТ. 

ДУМКА АРХІТЕКТОРА:
«НЕ СЛІД ЗАБУВАТИ ПРО ПОЧАТКОВУ 

МЕТУ БУДІВНИЦТВА»
У будь-якій сфері вкрай важлива оцінка профе-

сіонала. На думку заслуженого архітектора України 
Юрія Лосицького, реставрація і збереження історич-
ної спадщини Києва – найважливіше завдання су-
часників, якщо кияни не хочуть якось прокинутися 
в «королівстві скла і бетону», без найменшого натяку 
на славне минуле теперішнього мегаполісу. Відзна-
чимо, що Юрій Лосицький в числі інших численних 
проектів займався відновленням наступних історич-
них об’єктів:

– Михайлівський Золотоверхий монастир;
– Церква Різдва Христового на Поштовій пло-

щі;

– Церква Св. Миколая на воді;
– Миколаївський собор Покровського монас-

тиря;
– Церква Казанської Богоматері;
– Фролівський монастир;
– Андріївська церква у Вишгороді.
На думку Лосицького, не слід забувати про 

первісну мету будівництва архітектурного комп-
лексу: сам Міхельсон будував прибуткові будин-
ки для проживання людей. Тому цілком логічно 
було б не перетворювати Садибу в бездушний 
пам’ятник порожнечі, де в коридорах і кімнатах 
буде звучати не веселий дитячий сміх, а 
лише гучна луна.

Думка професіонала, зважаючи 

на власний та світовий досвід

Юрій ЛОСИЦЬКИЙ,
Заслужений 
архітектор України
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2 ДОСВІД

«Будинки були побудова-
ні архітектором Віктором Си-

чуговим на замовлення Фрідріха 
Міхельсона як прибуткові будин-
ки для того, щоб там жили люди. 
Тому житлова функція повинна 
залишитися », – переконаний ар-
хітектор.

Крім того, за словами Юрія Ло-
сицького, реставрація передбачає 
збереження комфорту жителів ра-
йону, адже проект дає можливість 
уникнути шуму, який, здавалося 
б, природним чином пов’язаний з 
будь-яким будівництвом. Тим часом, 
в реставрації «Садиби Міхельсона» 
передбачено використання елек-
тричних кранів, що працюють тихо. 

Архітектор підкреслює: рестав-
рувати «Садибу Міхельсона» абсо-
лютно необхідно і сил, і засобів у 
інвесторів на реалізацію амбітних 
планів вистачить. Важливо не тіль-
ки відреставрувати архітектурну 
пам’ятку, а й донести до сучасників 
її початкове призначення і сенс.

СВІТОВА ПРАКТИКА: 
РЕСТАВРАЦІЯ ТА НОВЕ 

ЖИТТЯ АРХІТЕКТУРНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

Створення сучасного житлово-
го комплексу на території історич-
ного об’єкта – це звичайна практи-
ка в світовій архітектурі. Подібні 
проекти не лише зберігають істо-
рико-культурну спадщину держа-

ви, а й дозволяють людям зробити 
історію країни частиною власного 
життя: пам’ятники архітектури – 
надбання народу, а не недоторка-
ні холодні камені, яких не можна 
чипати.

Давайте на прикладах архітектур-
них проектів різних країн світу роз-
глянемо найбільш яскраві приклади 
таких реставраційних проектів.

Ipera 25, Стамбул, Туреч-
чина

Автор – проектне бюро «Alataş 
Architecture & Consulting». Житло-
вий комплекс «İpera 25» розташо-

вується в історичному районі Гала-
та в європейській частині Стамбула. 
Комплекс апартаментів складаєть-
ся з 10 поверхів, площа 1.100 кв. 
м. Він побудований з урахуванням 
природних умов та інфраструктури 
району. Світлі та просторі кварти-
ри, просте і витончене планування 
прикрашають історичний район 
міста, не обтяжуючи атмосферний 
ансамбль зайвими деталями.

«Смольний проспект», 
Санкт-Петербург, Росія

Елітний житловий комплекс 
Смольний проспект розташова-

ний в Санкт-Петербурзі за адре-
сою: Смольний пр-т, д.11. Культур-
на столиця Росії зводить з розуму 
архітектурною різноманітністю 
– кажуть, в Пітері немає двох од-
накових будинків. І нехай це легке 
перебільшення, але ось будинків з 
однаковою атмосферою там точно 
не знайдеш. Яскравий приклад – 
Преміальний житловий комплекс 
«Смольний проспект», який вклю-
чає в себе як історичні будівлі, так 
і сучасні споруди. Площа 2,9 га, 
ділянка обмежується Смольним 
проспектом, Смольною набереж-
ною, Тульської вулицею і вулицею 
Бонч-Бруєвича. Нові будівлі в нео-
класичному стилі стали свіжим 
подихом для цієї частини міста, а 
розроблений проект майстернею 
«Taller de Arquitectura» під керів-
ництвом архітектора Рікардо Бо-
філла.

Будинок на вулиці Шорхем, 
Шеффілд, Великобританія

Багато хто з киян зараз здивова-
но видихнули: адже будинок дійсно 
має виразну схожість з театром на 
Подолі в Києві, щодо якого до цих 
пір йдуть справжні «архітектурні 
баталії». Тим часом, у британсько-
го будинку доля зовсім інша. Жите-
лям міста Шеффілд будинок подо-
бається, а історія його така: раніше 
на цьому місці розташовувався ста-
рий цегляний склад. Перебудувала 
руїни, які не прикрашали історич-
ний район міста, архітектурна ком-
панія «Project Orange». У нижній 
частині розташовується ресторан, 
а у верхній частині – офісні примі-
щення.

Колишня пивоварня, Мель-
бурн, Австралія

Загальні кімнати, 350 квар-
тир, кафе, спортзал, магазини, те-
раса на даху... Підходить під опис 
безлічі бізнес-центрів Києва, чи 
не так? Але мова йде не про Поділ 
або Хрещатик, а про проект ре-
конструкції історичної пам’ятки 
– пивоварного заводу Йоркшира, 
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який розташований на Роберт-
стріт в Мельбурні (Австралія). 
Розробкою проекту займалася 
студія «Hayball Architects» на за-
мовлення «SMA Projects». В ре-
зультаті історичний район при-
красив функціональний будинок 
площею 4500 квадратних метрів, 
яке складається з трьох житлових 
веж в 17, 14 і 10 поверхів.

ЖК «Клубний будинок il 
Ricco (Іль Рікко)»

    Житловий комплекс «Клубний 
будинок il Ricco» – елітний трипо-
верховий цегляний особняк з ман-
сардою, реконструйована, модерні-
зована унікальна історична будівлю 
18 століття. Реконструкцією і пере-
будовою будівлі займалася компа-
нія «ВМС Девелопмент». «Клубний 
будинок il Ricco» складається з 11 
апартаментів преміум-класу (від 
76 до 207 квадратних метрів). Бу-
дівництво завершилося на початку 
2017 року. Важливо, що в процесі 
реставрації і перебудови збережені 
історичні деталі, наприклад, фасад 
біло-блакитного кольору з ліпни-
ною і барельєфами.

АДАПТАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ 

СПАДЩИНИ ДО СУЧАСНИХ 
УМОВ

Не варто боятися необережним 
дотиком порушити тишу віків. Іс-
торична спадщина – це пам’ять про 
живих людей, емоції, життя і смер-
ті, щастя і трагедії, любові і ненави-
сті, – а не бездушне нагромадження 
будматеріалів.

Важливо не просто зберегти іс-
торичну спадщину Києва, а й доне-
сти до українського народу думку 
про те, що це в першу чергу духовне 
багатство належить нам, простим 
людям, громадянам своєї країни.

Після успішної реалізації проек-
ту реставрації «Садибу Міхельсона» 
очікує прекрасне майбутнє – адже 
створення житлового будинку на-
багато краще, ніж створення ще 
одного музейного комплексу, куди 

впускають тільки «відповідно до 
придбаних квитків».

Наш Київ – не тільки сучасний 
мегаполіс, не тільки столиця, не 
тільки місто, яке ніколи не спить, 
подібно до американського Нью-
Йорку. У світлі своїх яскравих вогнів 
українська столиця зберігає загад-
кове мерехтіння минулих століть.

Хто знає, можливо, саме мікс 
минулого, сьогодення і майбутньо-
го і є той самий унікальний штрих, 
якого не вистачає Києву, що зади-
хається посеред безглуздої щільної 
забудови. Сьогодні у нас є шанс не 
просто зберегти унікальний архі-
тектурний комплекс, створений 
іноземцем, що обожнював Київ, а й 
вдихнути нове життя в стіни «Сади-
би Міхельсона».

ДОСВІД

Что? Где? Когда?

Минуле, сьогодення       і майбутнє: 
нове життя Садиби       Міхельсона

ЖК «Клубний будинок il Ricco (Іль Рікко)», Москва

Будинок на вулиці Шорхем, Шеффілд, Великобританія

Колишня пивоварня, Мельбурн, 
Австралія
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4 НАША ІСТОРІЯ

Головний фасад Маріїнського 
палацу «дивиться» на Марі-
їнський парк, закладений у 

1874 році в пейзажному стилі. Алеї 
цього парку — звивисті, наче «впи-
сані» в ландшафт. З протилежного 
боку палацу — Міський (Царський) 
Сад, закладений 1748 року на основі 
старовинного виноградного саду (за-
снованого ще Петром I). Його стиль 
— переважно класичний регуляр-
ний: мережа прямих алей, що пере-
хрещуються під прямими кутами.

Палацовий комплекс має строго 
симетричну композицію. Головний 
двоповерховий корпус і одноповер-
хові бічні флігелі утворюють широке 
подвір’я. Архітектура палацу вирі-
шена у стилі бароко: чітке плануван-
ня, виразне компонування об’ємів, 
багата пластика фасадів, що прояви-
лася в пишних формах коринфсько-
го ордера, рустуванні  стін, розкре-
повці карнизів, ажурному парапеті 
і ліпленні наличників вікон. У фар-
буванні палацу використані типові 
для українського бароко кольори: бі-
рюзовий для стін, світло-жовтий для 
колон та карнизів, білий для ліплен-
ня і балюстрад. Все це надає споруді 
святкового й урочистого вигляду.

Протягом своєї багаторічної істо-
рії палац неодноразово реконструю-
вався. Найзначнішу реконструкцію 
було здійснено у 1868–1870 роках 
після великої пожежі, що у 1819 році 
знищила дерев’яний другий поверх і 
всі парадні приміщення (упродовж 
1830-х — 1860-х років нижній поверх 
палацу та флігелі були використані з 
комерційною метою закладом штуч-

них мінеральних вод). При віднов-
ленні палацу надбудували цегляний 
поверх, фасади наситили новими 
пластичними деталями за мотива-
ми творчості Растреллі, а інтер’єри 
переробили в формах класицизму з 
елементами бароко і ренесансу. Ро-
боти проводились під керівництвом 
академіка архітектури Карла Маєв-
ського за участю Олександра Шіле. 
Рік їхнього закінчення (1870) викар-
буваний римськими цифрами у кар-
туші на фасаді, зверненому в парк.

До Жовтневої революції палац 
був резиденцією царської родини. 
В період подорожі по Україні тут 
разом зі своїм почтом зупинялась 
імператриця Катерина II. У палаці 
жили також військовий губернатор, 
полководець М. Голенищев-Кутузов 
і герой Франко-російської війни 1812 
року М. Раєвський.

Під час Першої світової війни з 
1915 року в Палаці перебувала мати 
імператора Миколи II Марія Фе-
дорівна, яка керувала відправкою 
санітарних потягів та лікуванням 
поранених солдат. В палаці Марія 
Федорівна і дізналася про зречення 
Миколи II в 1917 році, після чого пе-
реїхала до Криму.

Палац дуже потерпав у період 
Німецько-радянської війни: бомба, 
що влучила в нього, зруйнувала цен-
тральну частину будівлі. У 1945–1949 
роках палац відбудували під керів-
ництвом українського архітектора 
П. Альошина, і з цього часу він став 
місцем урочистих прийомів.

Тривалий час київський палац був 
відомий як Царський. Лише з 1950-х 

років за ним закріпилася назва «Марі-
їнський», запозичена від Маріїнського 
парку, найменованого під час засну-
вання на честь Марії Олександрівни, 
дружини Олександра II.

У 1979–1982 роках, після ретель-
них дослідницьких робіт, палац рес-
тавровано переважно у формах архі-
тектури кінця XIX століття. Упоряд-
кування території виконано на основі 
креслення, схваленого свого часу Б. 
Растреллі. Форма фонтанів, рисунок 
зелених насаджень мають традицій-
ний для XVIII століття характер. Фон-
тани прикрашено парними скуль-
птурними композиціями — копіями 
скульптур середини XVIII століття, 
які зберігаються у музеях країни. З 
вестибюля палацу на другий поверх, 
де розташовані парадні зали, ведуть 
мармурові сходи. Темно-червоний 
килим, що устеляє їх, підкреслює ат-
мосферу особливої урочистості.

У центральній частині палацу 
міститься великий Білий зал, поєд-
наний з вестибюлем високими ароч-
ними прорізами. З двох боків до ньо-
го примикають Зелена вітальня та 
Бенкетний зал. Центральну частину 
будівлі, що звернена на парадний 
двір, пронизує анфілада невеликих 
затишних залів.

Інтер’єри кожного приміщення 
Маріїнського палацу мають свій непо-
вторний вигляд, створюваний цілим 
комплексом засобів художньої вираз-
ності, серед яких особлива роль нале-
жить колірному вирішенню. Колорит 
Білого та Бенкетного залів, Зеленої та 

Блакитної віталень побудований на 
домінуючій ролі одного кольору. Ре-
шта приміщень вирішена у складних 
і несподіваних поєднаннях кольорів.

Один із залів — Зал бароко — 
реставратори відновили у характер-
них для інтер’єрів Растреллі формах. 
Обрамований вигадливими позо-
лоченими орнаментами штучний 
мармур у поєднанні зі світло-корич-
невими площинами стін, орнамен-
ти карниза й облямування дверних 
прорізів, щедро оздоблений камін з 
великим дзеркалом над ним створю-
ють враження вишуканості.

У Маріїнському палаці проходи-
ли урочисті державні події — нагоро-
дження, прийоми, вручення вірчих 
грамот послами іноземних держав, 
саміти і зустрічі офіційних делегацій 
на найвищому рівні. У червні 2007 
року розпочалася реконструкція па-
лацу, яку сподівалися завершити до 
2011 року, проте станом на 2017 рік 
вона ще тривала. Об’єкт був готовий 
приблизно на 43 %.

Станом на 1 січня 2017 року вар-
тість виконаних робіт становила  
468 276,8 тис. гривень. Введення в 
експлуатацію Маріїнського палацу 
планується у 2019 році.

16 січня 2018 року після кілька-
річного ремонту та реконструкції па-
лац було відкрито. У ньому відбувся 
офіційний щорічний дипломатичний 
прийом президента України  за участі 
голів дипломатичних представництв 
іноземних держав та міжнародних ор-
ганізацій, акредитованих в Україні.

Маріїнський палац
Вишукане бароко, неймовірно гарний фасад, 
дрібні деталі і ліпнина, розкіш і позолота
Маріїнський палац у Києві зведе-
но в 1750–1755 роках за зразком 
палацу, який проектував Варто-
ломей Растреллі для Олексія Ро-
зумовського, фаворита та фак-
тичного чоловіка імператриці 
Єлизавети Петрівни. Під час від-
відування Києва 1744 року Єли-
завета сама обрала для нього міс-
це. Спорудженням палацу керу-
вав видатний російський зодчий 
Іван Федорович Мічурін. Йому 
допомагали відомі архітектори  
М. Васильєв, П. Нейолов, Ф. Не-
йолов, М. Сальников та інші.

Маріїнський палац, 1888 рік

Маріїнський палац, 1911 рік


