




Саме від імені Миколи Святоші має свою 
назву Святошинський район. Тут він мав 
деякі землі, які потім передав 
Микольському монастирю.  
Але життя Миколи Святоші нерозривно 
пов’язано з Печерським районом.  

 
Як саме? 

Князь Святослав 
Чернігівський в 1106 році 
прийняв постриг і під іменем 
Миколи Святоші провів 36 
років у Печерській Лаврі. 
Його мощі зберігаються у 
Ближніх печерах Києво-
Печерського монастиря.  



Святошин починав 
забудовуватись, як дачне селище, 
архітектором Олександром 
Кривошеєвим. Він же створив 
деякі корпуси найвідомішої 
лікарні, як в місті Києві, так і в 
Печерському районі.  
 
В розбудові якої лікарні приймав 
участь Олександр Кривошеєв? 



Олександрівська,  
або Жовтнева лікарня 

 
Олександрівська лікарня будувалась 
за проектами архітектора 
Володимира Ніколаєва.  
 



Саме В. Ніколаєв  спроектував для Святошина храм, який, на жаль, не 
зберігся.  
 
А який відомий концертний зал, в минулому – Будинок Купецького зібрання 
–  побудував на Печерську В. Ніколаєв?  

Храм Олександра Невського на 
Святошині  

Філармонія 
 



Саме ось такий трамвай 
почав ходити на Святошин в 
1903 році. А в 1931 році цей 
маршрут поєднали з 
центральною вулицею 
нашого міста, яка є межею 
Печерського району з 
Шевченківським.  
 

Це вулиця?  

 
Хрещатик 



Святошинський район має 28 водних об’єктів:  
5 ставків,  
13 озер,  
2 річки,  

8 струмків та каналів,  
в тому числі виток річки, про яку піде далі.  



За даними деяких дослідників біля залізничної станції «Борщагівка», на 
кордоні Святошинського і Солом’янського районів, є виток річки, чиї 
притоки –  Буслівка, Звіринець, Кловський, Хрещатик – протікають саме 
на Печерську. 
  

Що це за річка? 



Від проспекту Перемоги до вулиці 
Львівської веде невеличкий провулок, 
побудований в 1910 році і дбайливо 
засаджений липами, які дали йому назву.  
В Печерському районі існує і вулиця, і 
мікрорайон, яким дало назву це дерево.  
 

Це…? 
  

Липки 



Святошинський район можна вважати одним із головних науково-
промислових центрів столиці України. В районі зосереджено 60 
промислових підприємств, 17 інститутів Національної Академії Наук 
України, 18 галузевих науково-дослідних інститутів. 
Найбільшим підприємством району, відомим далеко за межами України, є 
авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.Антонова.  



Найвідоміший завод на Печерську теж був пов’язаний з авіацією та 
космосом. Всі космічні польоти були забезпечені оптичними системами, 
виробленими на цьому заводі.  

Це …? 

Арсенал 



Спортивні споруди – ознака як Святошинського, так і Печерського 
районів. Льодова арена «Атек» - одна з найстаріших в Києві, і в той же час 
– одна із найбільших.  



А на Печерську в 2004 році побудовано сучасний льодовий  клуб, в якому 
можна отримати задоволення не тільки від катання на ковзанах, але й 
помилуватися схилами Дніпра і видом на купола Печерської Лаври.  

Це…?  

Клуб «Піонер» на Дніпровському узвозі 



Звичайно, в бурхливому сучасному житті є місце і для відпочинку. На 
проспекті Перемоги радо зустрічає гостей клуб «Бінго». 



Серед великої кількості клубів на Печерську ми вибрали один, на нашу 
думку, самий незвичайний. Цей сучасний клуб розташований на Парковій 
алеї, на місці старовинної фортеці. Про це місце в Києві існує багато 
легенд, а його назва повністю відтворює місце розташування - в парковій 
зеленій зоні Києва.  

Це…? 

 
Клуб «Зелений театр» 

 














	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

