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По горизонтали
5. Розташований у мiсцевостi, яка ранiше мала назву «лазаревщина». З 1802 року тут знаходився будинок вiкарiя — намiсника Михайлiвського Золотоверхого монастиря. У 1802 — 1803 роках було збудовано i освячено перший храм на честь Чуда Архангела Михаїла. Феофанiєю цю мiсцевiсть благословив називати митрополит Київський Гавриїл
7. Памятка архiтектури нацiонального значення 18 столiття у Києвi. Споруджений у 1756 роцi для розмiщення почесних гостей києво-печерської лаври
12. — iсторична мiсцевiсть, пагорб у Києвi в Шевченкiвському районi. Являє собою плато, яке круто зривається на пiвнiч до долини Днiпра, а з пiвденного заходу, пiвдня та сходу обмежується вiдлогими схилами, що спускаються в долину рiчки Либiдь та Хрещатий яр
15. Була побудована з iнiцiативи Соломона Когена та з благословення київського газана Йосипа Султанського протягом 1898-1902 рокiв архiтектором Владиславом Городецьким. Будова вiдрiзняється красою i розкiшшю обробки в мавританському-арабському стилi

По вертикали
1. Центральна синагога була зведена у 1897-98 рр. за проектом iнженера г.шлейфера
2. — iсторико-архiтектурна памятка, знаходиться на територiї Головного вiйськового клiнiчного госпiталю м. Києва
3. Найдавнiший жiночий монастир Києва, знаходиться на Подолi
4. Будинок збудовано у 1901 роцi за проектом головного архiтектора Києва, академiка архiтектури Володимира Нiколаєва на замовлення вiдомого промисловця, фiнансиста та мецената, купця першої гiльдiї Семена Семеновича Могилевцева, який жив у ньому до своєї смертi 10 серпня 1917 року, заповiвши майно численним племiнникам
6. Церква над Святою брамою києво-печерської лаври у Києвi, побудована у 1106—1108 роках. Єдина серед наземних споруд Лаври, яка збереглася неушкодженою з часiв Київської Русi, одна з визначних памяток архiтектури, культури та iсторiї українського народу
8. У ньому мiстилася експозицiя з рiзних галузей знань, проводилися науковi й художнi виставки, працювало Київське товариство охорони памяток старовини i мистецтва
9. Оборонна споруда, яка дозволяла вести фланговий вогонь у двух протилежних напрямках одночасно. З 1860 р. використовувався як полiтична вязниця. Славився своїм жорстоким режимом
10. Тиха обитель ченцiв, що володiє особливою, дуже сильною енергетикою i має важливу культурологiчну цiннiсть. Розташоване мiсце, «намолене» паломниками ще з 12 столiття, на виїздi з Києва у мальовничому мiсцi з садом i ставками
11. Перша київська мечеть
13. Памятка архiтектури та монументального малярства хii, xvii, xix столiть, збудована в 1139 на далекiй околицi стародавнього Києва. У 1881-1884рр. пiд керiвництвом професора а.прахова в храмi проводиться величезнi роботи по розчищенню фресок i поновленню стiнопису. У 1884 роцi тут працював Михайло Олександрович Врубель
14. 35-поверховий офiсний бiзнес-центр класу «а» розташований на Спортивнiй площi в Києвi. Є найвищим хмарочосом України офiсного призначення. Комплекс складається з двох блокiв: 35-поверхового бiзнес-центру та 16-поверхового розважального комплексу

