Оглядовий майданчик «Екстрим»
•
•
•
•
•

Висота – 91 м
Безпечний майданчик, обнесений решіткою із нержавіючої сталі
Краєвид правобережної частини Києва
Тривалість перебування на майданчику – 10 хв
Вартість – 300 грн з особи

Правила відвідування оглядового майданчика
Підйом доступний для відвідувачів, які досягли 18-річного віку; фізично та психічно здорових; не перебувають під впливом алкоголю чи наркотичних речовин; не відчувають страху перед висотою та замкнутим простором.
Підйом здійснюється в супроводі досвідчених інструкторів за умови:
• гарної погоди (t °С від +5 до +30, без опадів)
• наявності зручного спортивного одягу та взуття
• успішного проходження співбесіди з відповідальним працівником музею

Маршрут
1. Підйом похилим ліфтом із Залу Слави
(3-й поверх музею)
2. Інструктаж з техніки безпеки
(позначка 32 м)
3. Підйом вертикальним ліфтом
(позначка 64 м)
4. Підйом драбиною в похилій трубі (32 м)
5. Вихід на оглядовий майданчик «Екстрим»

5

1

2

4
3

3

2

1

4

5

Оглядовий майданчик «Краєвид»
•
•
•
•
•
•

Висота – 36,6 м
Безпечний майданчик, обнесений решіткою
Огляд краєвидів Києва на 3600
Військові біноклі з 30-кратним оптичним збільшенням 1946 року випуску
Тривалість перебування – 15 хв
Вартість: дорослі – 100 грн з особи
			
учні та студенти навчальних закладів України – 70 грн з особи

Правила відвідування
оглядового майданчика
Підйом доступний для різних
вікових категорій відвідувачів, крім
дітей дошкільного віку (до 6 років)
Підйом здійснюється в супроводі
екскурсоводів-інструкторів
за умови гарної погоди (без опадів)

Маршрут
1. Підйом у Зал Слави
(3-й поверх музею), де вас
чекатиме екскурсовод-інструктор
2. Інструктаж з техніки безпеки
під час підйому
3. Підйом похилим ліфтом та східцями
4. Вихід на оглядовий майданчик
«Краєвид»

Про Монумент
Монумент «Батьківщина-мати» є своєрідною візиткою сучасного Києва. Його
автор – скульптор Василь Бородай. У створенні споруди брали участь скульптори,
архітектори, велика група інших фахівців, учених, робітників різних галузей.
Задум утілив у життя Київський завод ім. Паризької Комуни.
Скульптура «Батьківщина-мати» – це унікальна суцільнозварна сталева
споруда, яка складається з трьох шарів: основного сталевого каркаса вагою
понад 280 т, допоміжного каркаса з обшивкою вагою 108 т і самої обшивки
з півтораміліметрової нержавіючої сталі вагою 90 т, яку виготовлено з
27 багатотонних блоків. Спеціальний метод зварювання розроблений Інститутом
електрозварювання ім. Є.О. Патона. Загалом під час монтажу було покладено
близько 30 км зварювальних швів. Коли дивишся на скульптуру, важко повірити,
що невеличкий щит має розмір 12 х 8 м; меч – довжину 16 м. На вістрі меча є
спеціальний пристрій для гасіння коливань вітрового навантаження.
Для пересування людей і технічного обслуговування скульптури всередині
змонтовано два унікальних ліфти – похилий і вертикальний. Пам’ятник вражає
своєю грандіозністю. Фігуру жінки зі щитом і мечем у руках установлено на
конусному п’єдесталі 40-метрової висоти (загальна висота – 102 м, вага
близько 500 т), висота скульптури – 62 м. Скульптура, як і Меморіал загалом, є
складним механізмом.
З метою контролю за станом усіх конструкцій установлено суворий порядок
геодезичних та інструментальних обстежень. Регулярні щорічні огляди
засвідчують відсутність будь-яких відхилень від динамічної рівноваги. За
висновками провідних фахівців, монумент «Батьківщина-мати» стоятиме понад
150 років. Неодноразово скульптуру відзначали в різноманітних світових і
всеукраїнських рейтингах.

Меморіал
Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс
розташований на площі понад 11,24 га.
Шлях до головної споруди розпочинається від колишньої Московської брами
Старої Печерської фортеці XVIII століття, де нині розміщено мультимедійний проект
«Мартиролог загиблих у боях за незалежність і територіальну цілісність України на
східних теренах». Звідси пролягла широка алея, що відкриває панораму музейного
містечка. На майданчиках біля гранітних сходів установлено 76-мм гармати зразка 1942 р.
До музею веде галерея, де розміщено п’ятиметрові бронзові горельєфні композиції, що
відтворюють мужність прикордонників, нескореність тих, хто опинився на окупованій
території, самовідданість учасників руху Опору та трудівників тилу. Автори композицій –
скульптори В. Бородай, В. Швецов та ін. Ліворуч на пагорбі – чаша «Вогонь Слави»
(діаметр – 16 м).
На головній площі встановлено багатофігурні скульптурні композиції: «Передача зброї»
(автор – В. Вінайкін) та «Форсування Дніпра» (автор – Ф. Согоян). Вона під час масових
урочистостей вміщує близько 30 тис. осіб. Саме тут на честь всенародних свят, пов’язаних
із подіями минулої світової війни, відбуваються численні заходи.
На спеціальному майданчику розташовано ЕКСПОЗИЦІЮ ВИСТАВКИ БОЙОВОЇ
ТЕХНІКИ ТА ОЗБРОЄННЯ – танки, артилерійські гармати й міномети, легендарні «катюші»,
літаки тощо. Неподалік вишикувалася техніка, зокрема БМП, БМД, гелікоптер, артилерійська зброя, задіяна у збройних конфліктах другої половини ХХ сторіччя.
Літак Лі-2, гелікоптер Мі-24 та реактивний винищувач МіГ-23 відкриті для відвідування.

1. Адміністративний корпус
2. Московська брама.
Мартиролог загиблих у боях
за незалежність і територіальну
цілісність України
3. Експозиція «На чужих війнах»
4. Виставка бойової техніки та
озброєння
5. Чаша «Вогонь Слави»
6. Скульптурна композиція
«Передача зброї»
7. Скульптурна композиція
«Форсування Дніпра»,
Головна площа
8. Монумент «Батьківщина-мати»
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