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Портал (лат. Porta - двері, ворота) - архітектурно оформлений вхід у будівлю, який  посилює 
враження, підкреслює, виділяє та візуально акцентує вхід. Портали є у кожній будівлі, але 

найкрасивіші і найоригінальніші - у культових, палацових і престижних громадських спорудах. 

Їх  часто називають входом в історію будівлі. І   входи кожної епохи різняться між собою, як і 
портали кожного зодчого. У них знаходять відображення не лише тенденції в архітектурі на час 

спорудження будівлі, а й  смак та платоспроможність її фундатора, професіоналізм архітектора, а 

також будівельні матеріали, з яких споруджували ту чи іншу будівлю, та навички і майстерність 

будівничих, що втілювали цей задум у життя. 
Під час проєктування будівель архітектори особливу увагу приділяли оформленню вхідних 

отворів. Дуже часто саме портали з вишуканим декором надавали будинкам особливої 

неповторності, ніби підтверджуючи відому тріаду великого римського архітектора та вченого 
Вітрувія, що архітектура - це Міцність, Користь та Краса. 

Один з композиційних прийомів створення порталів - зорове подвоєння, підкреслення «рами 

входу» за допомогою лиштви, сандриків, карнизів, п'єдесталів, волют і фронтонів. Портали 
оформляють також скульптурами та рельєфами. У таких випадках вони нагадують багаторазово 

повторений формальними засобами вхід, який поступово розростається і збільшується навколо 

центральної осі. Вхідні портали належать до провідних типів конструктивного декору, особливість 

яких полягає у формах отворів та їх декоративних своєрідних оздобах (архівольтах). 
Будівлі міста Кропивницького відрізняються як за кількістю порталів, так і за їх розміщенням 

на головному фасаді. Це може бути один портал, що розміщений по центру фасаду, або ж ближче до 

якогось його краю. Якщо на головному фасаді два портали, то їх розміщують симетрично по  краях 
будинку, а іноді – несиметрично. Бувають й три входи до будівлі з головного фасаду   - розміщені по 

центру та краях будинку, або ж три вхідних отвори, що розташовані поряд, наприклад, у будівлі 

колишньої жіночої гімназії. Є будівлі, в яких з головного фасаду більше вхідних порталів, приміром, 
Велика хоральна синагога, де їх аж п’ять…   

Форма порталів може бути як прямокутною, так і завершуватися заокругленнями. Інший 

поділ порталів можна зробити за місцем їх розташування – у ризаліті, розкріповці, або ж ні. 

Особливе місце займають ордерні портали та портали зі «світликами». Ще одна можлива 
класифікація – портали з пілястровим обрамленням і без нього… 

На жаль, останніми роками з фасадів багатьох будинків міста Кропивницького, споруджених 

до 1917 року, зникла автентичність порталів через намагання власників цих будівель  
відремонтувати  фасади. Також збереглося не більше двох десятків оригінальних автентичних 

дерев’яних полотен вхідних дверей. Не виключено, що років через десять будуть спотворені портали 

більшості старих будинків міста, які представлені на світлинах цього видання. Тож «входи в історію 

будівель», якими вони є сьогодні,  можуть залишитися  лише у нашій пам’яті та на фотографіях цієї 
книги. 

Письменник  Микола Гоголь вважав, що архітектура  є літописом світу, і у кожному місті 

треба мати  вулицю, котра б уміщала у собі весь архітектурний літопис. Саме такою  у 
Кропивницькому є вулиця Дворцова. Особливої окраси їй надають  різноманітні за стильовим 

 вирішенням будівлі, з розкішно оздобленими порталами та  вхідними групами. Ця вулиця плавно 

переходить у вулицю Архітектора Паученка, що також прикрашена неймовірно гарними спорудами з 
вишуканими фасадами й порталами. 

Тож, шановний читачу, на тебе чекають портали, прообразами яких стали величні стародавні 

романські портали, таємничі неоготичні, казкові східні,  монументальні ордерні, фантастично 

оригінальні модернові (у франко-бельгійському стилі ар-нуво) портали й просто вишукано оздоблені 
парадні входи та вхідні групи. 
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Двоповерховий цегляний будинок № 68 по вулиці Шевченка, неатрибутований.  Центральну 

вісь фасаду будівлі  з цокольним поверхом  підкреслює широкий ризаліт невеликого виступу, 

акцентований парадним входом. Композиція фасаду симетрична. Стрілчастий арковий вхід, що 

розташований в арковій ніші, оздоблений неоготичним стрілчастим порталом. Стилізовану 
стрілчасту арку з профільованим архівольтом підтримують маленькі тричвертні колонки, 

розташовані на оздобленому квадровим рустом цоколі, який слугує імпостом. Профільований 

архівольт акцентований замковим каменем, що було притаманно архітектурі пізньої готики. 
Декоративний замковий камінь слугує своєрідним кронштейном, що підтримує невелику, 

фланковану вікнами-бійницями, півколонку,  яка у свою чергу підтримує вишуканий еркер-вежу 

складної конфігурації. Віконце-"світлик" із стрілчастою перемичкою, що розташоване над вхідними 
дверима, має вишукане ажурне переплетіння, стилізоване під готичний орнамент масверк. 

Збереглися автентичні  двостулкові дерев'яні двері з тафлями, оздоблені готичним різьбленим 

орнаментом. У вирішенні композиції фасаду раціоналізм  цегляного стилю гармонійно поєднується 

із романтизмом неоготики і креативом модерну  (декоративне оздоблення еркера у вигляді 
поліхромної керамічної плитки).  
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Будинок Абрама Барського по вулиці Архітектора Паученка, неатрибутований. 
Одноповерховий з цокольним поверхом, цегляний, тинькований, з гранітним облицюванням цоколю 

будинок. Композиція головного фасаду симетрична, має два бічних ризаліти-вежі, які завершуються 

виробленими лускою полігональними куполами, що увінчані стилізованими мережчатими 

металевими гребнями (встановлені у 2007 році, раніше були автентичні). Вісь входу підкреслює  
лівий бічний ризаліт-вежа. Видовжений вхідний проріз із лучковою перемичкою оздоблений 

арковим порталом, параболічна арка (із заниженим центром) якого спирається на рустований імпост.  

Профільований архівольт арки порталу оздоблений характерним елементом стилю модерн - 
маскароном у вигляді голови прекрасної діви, який виконує роль декоративного замкового каменю 

та слугує своєрідним оберегом парадного входу. За задумом архітектора арка порталу водночас є 

завершенням великорозмірного тричастинного вікна із профільованими середниками. Стилізовані, 

встановлені у 1980-х роках, двостулкові дерев'яні вхідні двері зі склінням вінчає розкішний 
профільований «світлик» із лучковою перемичкою, який освітлює внутрішні сходи сіней. 

Витончений "світлик"  має складне звивисте  віконне переплетіння, декороване різьбленням з 

рослинним орнаментом у стилі франко-бельгійського ар-нуво. Особливої оригінальності порталу 
надають розташовані обабіч верхньої частини дверей декоративні бічні вікна нестандартної форми з 

оригінальним візерунком переплетіння віконних прорізів, під якими розташований зооморфний 

декор у вигляді  барельєфів сов-вартових з піднятими крилами  -  улюблених символів архітектури 
модерну. Бічні вікна разом із центральним віконцем-"світликом" складають об'ємну композицію 

тричастинного вікна заокругленої форми (що було притаманно ар-нуво), розділеного розкішно 
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оздобленими, масивним середниками, під загальною аркою.  Особливої урочистості оздобленню 
порталу надає декоративна барельєфна ліпнина у вигляді рослинних  мотивів: квітів соняхів та маків, 

пірамідальних суцвіть, плодів та листя каштанів, яким притаманні не тільки вишуканість орнаменту, 

а й  складна символіка, якою вирізнявся ар-нуво.  Жіночий маскарон, що оздоблює архівольт арки 

порталу, візуально підтримує масивний кронштейн, який у свою чергу підтримує декоративне 
нестандартне світлове вікно овальної форми  у профільованому обрамленні, акцентоване 

видовженим замковим каменем,  оздобленим жіночим маскароном, який поєднує його із карнизом. 

Така декоративна коппозиція у стилі ар-нуво надає особливого шарму оздобленню ризаліту. 
Принцип розташування, композиція та пластичний барельєфний декор вхідного порталу й ризаліту в 

цілому є типовим для стилю ар-нуво (модерн). Усі окремі елементи порталу, за творчим задумом 

архітектора, поєднуються в одну велику закінчену декоративну  композицію - прекрасний витвір 
високого архітектурного мистецтва. Цей вишуканий портал уже давно став однією із візитівок міста 

Кропивницького. Споруда - яскравий зразок житлової забудови міста на початку ХХ століття. 

Будинок  утворює цінний міський простір. 

 

 

Будинок по вулиці Панченка, 14, неатрибутований. Вхідний проріз із лучковою перемичкою 
оздоблений порталом із білосніжними гладкими тричвертними колонами іонічного ордера на 

високих п’єдесталах, що підтримують розкріпований антаблемент, який увінчаний лучковим 

фронтоном із розкріпуванням, накладеним на ступінчастий аттик. Особливої вишуканності та 

принади оздобленню капітелей колон надають жіночі маскарони поміж волютами. Тимпан фронтона 
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прикрашений декоративним барельєфом у вигляді картуша, оздобленого медальйоном, який 
облямований орнаментом та з обох боків обрамлений лавровим гіллям. Фриз профільований, з 

фільонкою між профільованими кронштейнами. Родзинка стилізованого антаблементу - 

профільовані кронштейни з гротескними масками. Площина стіни в межах розкріповки, в якій 

розташований парадний вхід зі сходами, оздоблена французьким (дощатим) рустом, який в межах 
між входом та колонами порталу стилізований під лиштву, що обрамляє вхідний проріз. Стилізовані 

двостулкові дерев'яні двері з тафлями та профільованим «світликом» над ними - сучасні. Будівля - 

цінний зразок еклектики (гармонійне поєднання яскравих рис неоренесансу й необароко) та  цікавий 
приклад житлової забудови   міста на межі ХІХ та ХХ століть. 

 

 

Вхід до лікувального корпусу лікарні св. Анни по вулиці Анни Дмитрян. Так звані 

перспективні портали з'явилися у романський архітектурі ще в  ХІ столітті та отримали 

розповсюдження у різних країнах Європи, а згодом і у Володимиро-Суздальському князівстві. Такі 
портали часто оформлювали у вигляді уступів з колонками, які об'єднували вигадливо оздоблені 

архівольти. Розкішний заглиблений перспективний вхідний портал акцентує ризаліт невеликого 
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виступу, що завершений напівзруйнованим аттиком, одноповерхового, цегляного, з гранітним 
облицюванням цоколю будинку. Парадний арковий вхід, до якого ведуть сходи, оздоблений 

перспективним порталом, набірні колонки з дрібних тесаних декоративних елементів якого 

підтримують півциркульні арки, одна з яких зубчаста, з профільованими архівольтами. Над 

розкішним вхідним порталом розташований аркатурно-колончастий пояс із вписаними у нього 
прямокутними віконцями, що освітлюють внутрішні сходи сіней. Збереглися автентичні фільончасті 

двостулкові дерев’яні двері зі склінням та стилізований «світлик» над ними. Декор стулок дверей 

стилізований під російське узороччя. Композиція фасаду будівлі (включно з ризалітом та порталом) 
вирішена у цегляному стилі із застосуванням деталей, притаманних неоросійському стилю, які 

змодульовані у цеглі. Споруда - цікавий зразок архітектурного вирішення лікувального закладу 

початку ХХ століття. 

.  
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Будинок лікаря, що входить до комплексу споруд лікарні св. Анни. Розкішний вхідний 
портал акцентує бічний ризаліт невеликого виступу, що підкреслює праву частину одноповерхового, 

цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку. Особливої декоративності ризаліту надає 

яскраво виражений рельєфний підкарнизний фриз, що тягнеться під карнизом у межах ризаліту й 

усього фасаду, та нагадує середньовічні оборонні машикулі, а також  мереживо сухариків та язичків 
під ними. Парадний арковий вхід (до якого ведуть сходи) оздоблений порталом, набірні півколонки 

якого підтримують півциркульну арку з профільованим архівольтом. Збереглися автентичні 

двостулкові дерев’яні двері з тафлями, оздобленими декоративним різбленням у вигляді ромбів, 
діамантових квадрів. Особливо виділяються оригінайльна дверна нащільна планка з перехопленнями 

та  стилізований «світлик» над дверима. Вхідний портал фланкують  набірні лопатки, прикрашені  

набірними дрібними елементами з тесаної цегли: кокошниками, декоративними арочками, 
невеликими набірними півколонками, ширинками з гирками та без них. Площина ризаліту над 

порталом в межах лопаток оздоблена рельєфною кладкою з характерним для неоросійського стилю 

орнаментом -  язичками та ромбами. Композиція фасаду будівлі, включно з ризалітом і порталом, 

вирішена у цегляному стилі із застосуванням деталей, притаманних неоросійському стилю 
(російському узороччю), що змодульовані у цеглі.  

 

 

 

 

Одна з будівель лікарні св. Анни, у якій була амбулаторія. Центральна вісь колишнього 

головного фасаду підкреслена ризалітом невеликого виступу, який завершений фігурним аттиком із 

сліпим слуховим вікном з трилопасною формою перемички, прикрашеним емблемою Червоного 
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Хреста.  Спочатку, за задумом архітектора, розкішно оздоблений головний вхід  був розташований у 
ризаліті. Парадний вхід у вигляді двох вхідних прорізів із півциркульними перемичками із 

середником між ними, під загальною півциркульною аркою (архівольт якої має оригінальний декор у 

неоросійському стилі),  із фігурною висячою гиркою і ширинкою у тимпані, обрамлений арковим 

порталом, колони-"кубишки" якого підтримують півциркульну арку, завершену бровкою. Внаслідок 
реконструкції будівлі дверні прорізи переоблаштовано на віконні. 

 

  

Будинок № 17 по вулиці Дворцовій, на  розі з вулицею Панченка. Фундатор будівлі – Давид 

Харлаб, автор проекту – Яків Паученко, будівництво було завершене у 1915 році. Композиційним 

акцентом двоповерхової, цегляної, тинькованої, з гранітним облицюванням високого цоколю у 
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вигляді квадр, стилізованих під "дикий" камінь (сучасне оздоблення), споруди є наріжний об'єм 
ротонди з напівсферичним куполом, увінчаним невеликим шпилем. Парадний вхід, що 

розташований  у ротонді, фланкують чотири подвійні білосніжні, гладкі тричвертні  колони 

іонічного ордера (із шести, що підтримують стилізований антаблемент), які сягають заввишки два 

поверхи, без баз, на високому рустованому цоколі, стилізованому під спільні п’єдестали. Характерні 
елементи неокласичної архітектури - колони іонічного ордера, масивний купол, вироблений лускою, 

фриз антаблементу з міфологічними античними мотивами, такими як "дерево життя", грифони з 

лев'ячими головами, лаврові вінки, фестони у вигляді гірлянд, перев'язаних звивистими стрічками,  
підкреслюють вагомість та урочистість  не тільки ротонди, а й споруди в цілому. Натомість 

парадний вхід вирішений у вигляді прямокутного вхідного прорізу, без зайвої декоративності. 

Замість автентичних дверей, які не збереглися, встановлено сучасні, відповідно стилізовані двері зі 
склінням, верхньою та бічними фрамугами зі склінням, які оздоблені профільованою лиштвою. 

Парадний вхід завершується стилізованою вивіскою з назвою закладу громадського харчування, яку 

підтримують фігурні кронштейни. На рівні другого поверху встановлено сучасне  металеве 

піддашшя великого виносу на ажурних кронштейнах та додаткових опорах, з ажурним декором та 
підвісними кованими ліхтарями. За часів СРСР зовнішний вигляд будинку зазнавав деяких змін (що 

стосувалося переважно віконних та дверних прорізів). Сучасна реконструкція теж додала свої вагомі 

зміни у зовнішній вигляд будівлі. Будинок являє собою цінний зразок споруди доби неокласицизму в 

забудові міста на початку ХХ століття та утворює цінний міський простір.  

 

Вхід до будівлі на розі вулиць Пашутінської та Архітектора Паученка, у якій була 
водолікарня Ісаака Гольденберга. Будинок неатрибутований. "Краса, що ранить серце"- саме так 

характеризують арабську (мавританську) архітектуру. Композиція наріжника та фасадів будівлі 

вирішена у цегляному стилі, стилізованому під неомавританський. Видовжений вхідний портал 

акцентує зрізане наріжжя двоповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку (зі 
зрізаним наріжжям), який завершується масивним аттиком, розкішно оздобленим вишуканим, 

змодульованим у цеглі декоративним орнаментом: стилізованими цегляними арабськими 

мукарнами-сталактитами,  які, звисаючи горизонтальними рядами, створюють  дивну гру світла та 
тіні.  Слід зазначити, що автентичне завершення аттика  втрачено. Бічні частини наріжника 

фланкують стилізовані півколони, над якими звисають мукарни-сталактити.  Видовжений 

заглиблений вхід, який майже дорівнює висоті наріжжя, що розташований у ніші, оформлений 

витонченою східною аркою у неомавританському стилі (підковоподібною), з ретельно продуманим в 
усіх деталях пишним декоративним оздобленням, яка обрамлена альфізом. Вхідний проріз на рівні 

дверей фланкують тричвертні пристінні, складно профільовані колони, завершені капітелями 

квадратного перерізу, покритими вишуканим ліпним рослинним орнаментом, які підтримують арку з  
оформленим різнокольоровою клинчастою кладкою архівольтом. Збереглися автентичні  важкі, 

розкішно оздоблені декоративною різьбою, дерев'яні двостулкові двері з профільованою фрамугою 

зі склінням.  Додаткової своєрідності та окраси вхідному порталу додає  «світлик» над вхідними 
дверима із складним орнаментом віконного заповнення, оздоблений цегляними фестонами, що є 

яскравою рисою неомавританського стилю. Обабіч порталу - видовжені прямокутні вертикальні 

ніші-фільонки, поля яких заповнені виготовленими з цементу, надзвичайно складними, витонченими 

лінійно-геометричними візерунками - арабесками, побудованими на складній комбінації 
многокутників і шестикутних зірок - стародавніх символів єврейських громад. Над порталом 

розташована прямокутна горизонтальна ніша-фільонка, орнаментальний декор поля якої втрачено, 

що фланкована невеликими квадратними нішами-фільонками, орнамент яких зберігся. Саме 
архітектоніка складного вхідного порталу наріжжя найкраще передає орієнталістський дух будівлі. 

Слід зауважити, що декоративна композиція та оздоблення  вхідного порталу водолікарні  І. 

Гольденберга є яскравим відлунням порталу караїмської кенаси, однієї із архітектурних перлин 
Києва, що була споруджена у 1898-1902 роках за проєктом видатного архітектора Владислава 

Городецького. Будівля є цінною пам'яткою періоду історизму та оригінальним зразком 

архітектурного вирішення лікувального закладу початку ХХ століття. Будинок  утворює цінний 

міський простір. 
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 Єлисаветград. Вулиця Невська. Поштова листівка, 1904 рік. 

 

  Караїмська кенаса, м. Київ 
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Будинок № 9 по вулиці Дворцовій, неатрибутований. Належала будівля останньому міському 

голові Єлисаветграда  Григорію  Волохіну. Центральну вісь симетричного  вуличного фасаду 
двоповерхового, цегляного, тинькованого, з гранітним облямуванням цоколю будинку виділено 

проїздом на подвір'я. Завдяки складній формі покрівлі, первісний вигляд якої втрачено,  будинок, що 

вирішений у неоросійському стилі, дещо нагадував розкішні стародавні палати. Парадний арковий  
вхід розташований ліворуч від  проїзду на подвір'я у тонкому ризаліті, акцентованому на  рівні 

другого поверху прямокутним еркером під шатровим завершенням із слуховим вікном на 

прямокутній основі, з перевагою у висоті (так звана "палатка"), увінчаним сучасним, стилізованим 

мережчатим металевим гребнем.  Слід зазаначити, що архітектори наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століть  цікавилися шатровими завершеннями різноманітних форм та  використовували їх у 

тогочасних  проєктах споруд у неоросійському стилі в архітектурі громадського призначення та 

житловій забудові. Вхід до будинку оздоблений  порталом з півколонами з окільцьованими 
диньками, характерними елементами неоросійського стилю, завершення яких  плавно переходять у 

профільовані кронштейни, що підтримують масивне цегляне фарбоване піддашшя у вигляді пологої 

арки, оформленої міжповерховим карнизом, оздобленим бровкою та сухариками, на яку спирається 
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прямокутний еркер, акцентований прорізаним біфорієм із фігурною висячою гиркою, обрамленими 
розкішною лиштвою, у вигляді набірних півколонок із диньками, які вінчає профільований 

кілеподібний кокошник. Автентичні двері та  «світлик» над ними не збереглися, натомість 

встановлено сучасні фільончасті двостулкові дерев'яні двері зі склінням, над якими розташований 

стилізований «світлик», Будинок - яскрава пам'ятка неоросійського стилю, характерні деталі якого 
змодульовані у цеглі та виділені пофарбуванням, в житловій забудови міста на межі ХІХ - ХХ 

століть. 

 

   Готель Коваленка. Поштова листівка. Видавець М.Д. Слуцький. 

 

 



 16 

 

Будинок Паученків-Осмьоркіних, 1920-ті роки 

. 

Стан будинку на початок його реконструкції. 

Будинок № 89 по вулиці Архітектора Паученка, у якому сьогодні художньо-меморіальний 

музей О. Осмьоркіна. Фундатор будівлі – В. Паученко, архітектор – Я. Паученко. Будівництво 

розпочалося у 1899 році. У 1980-х роках будівля була перебудована за проєктом В. Кривенка. 
Центральну вісь одноповерхового, цегляного, фарбованого, з гранітним облицюванням цоколю 

будинку з асиметричною композицією вуличного фасаду  виділено  ризалітом невеликого виступу, 

який оздоблений рельєфною кладкою та завершений фігурним аттиком із слуховим вікном у вигляді 

трифори, обрамленим здвоєними бочкуватими півколонками. Заглиблений парадний вхід 
розташований у центральному ризаліті і оздоблений  порталом у вигляді зубчастої півциркульної 

арки, завершеної профільованою «бровкою», яку підтримують  півколони з окільцьованими 

диньками.  Автентичні двері не збереглися.  Композиція фасаду вирішена у цегляному стилі із 
застосуванням деталей неоросійського стилю, змодульованих у цеглі та виділених пофарбуванням.  

Будинок - пам'ятка житлової забудови міста на межі ХІХ  - ХХ століть. 
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Будинок № 16 по вулиці Вокзальній споруджений у 1913 році за проєктом архітектора                         

О. Любельського для ремісничо-грамотного училища. Головний вхід до двоповерхового, цегляного, 
асиметричного за композицією будинку, який складається з двох об'ємів, -  через масивний парадний 

ганок зі сходами, який надає додаткового об'єму головному фасаду будівлі. Первісний вигляд 

покрівлі будинку  втрачено. Головний фасад  вирішено в неоросійському стилі й  позначено 
парадним ганком із колонами з окільцьованими диньками та тричвертними пристінними колонами (з 

окільцованими диньками), які обрамляють  вхідний проріз із півциркульною перемичкою. Отвори 

ганку акцентовані арками з мініатюрними фігурними деталями у вигляді перевернутих пірамідок. 
Ганок зі сходами головного входу оздоблений мереживом сухариків, язичків, ширинок, які раніше 

були оздоблені кольоровими кахлями,  стилізованими грецькими рівнобічними хрестами, 

розповсюдженими на той час грецькими мотивами,  та іншою стилізованою рельєфною кладкою. 

Будівля, що вирішена у цегляному стилі з застосуванням характерних деталей неоросійського стилю, 
змодульованих у цеглі, є цікавим зразком архітектурного вирішення навчального закладу початку 

ХХ століття. 
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Фотографія 1960-х років. 
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      Будівля Пушкінського народного училища, у якій сьогодні школа № 7. Головний вхід до 

двоповерхового цегляного, симетричного за композицією будинку, через масивний парадний ганок 

зі сходами, увінчаний декоративним слуховим вікном із півциркульною перемичкою, обрамленого 

карнизом із кілеподібним завершенням. Карниз ганку оздоблений мереживом язичків. Прямокутні 
колони ганку, оформлені пілястрами, та пілястри,  які обрамляють безпосередньо вхідний проріз, 

 підтримують арки зі стилізованими кілеподібними завершеннями, оформленими декоративними 

архітектурними елементами -   фігурними звисаючими   гирками. Слід зазначити, що гирка, яка 
вважається одним із характерних елементів неоросійського стилю, насправді з'явилася в архітектурі 

Московії лише наприкінці ХV століття завдяки  італійському архітектору і військовому інженеру 

Арістотелю Фіораванті, який збагатив московську архітектуру яскравими елементами європейської. 

Споруда, що вирішена у цегляному стилі, з характерними деталями   неоросійського стилю, 
змодульованими у цеглі, - цінний зразок споруди  навчального закладу на межі ХІХ - ХХ століть. 
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Будинок № 10 по вулиці Шульгіних, неатрибутований. Центральна вісь асиметричного 

вуличного фасаду двоповерхового з півпідвалом, цегляного, з облицьованим гранітом цоколем 

будинку, підкреслена вхідним порталом. Заглиблений вхідний проріз із півциркульною перемичкою 

обрамлений ступінчастою рельєфною   кладкою такого ж абрису та  оздоблений виступаючим 
порталом з півциркульною аркою. Особливої монументальності декоративній композиції парадного 

входу надає розташований над порталом масивний  сандрик, змодульований у цеглі, у вигляді 

трикутного фронтону з плечиками, тимпан якого оформлений декоративною рельєфною кладкою, 
стилізованою під клинчастий руст. Півциркульний «світлик» над вхідними дверима, стилізований 

під віялове вікно, - автентичний, натомість вхідні двері - сучасні. Особливої декоративності 

оздобленню вуличного фасаду надає вигадливий візерунок декоративної рельєфної кладки. У 
вирішенні будинку гармонійно поєднуються раціоналізм цегляного стилю й елементи еклектичного 

стилю з рисами модерну, який звернувся до історичних стилів. Споруда - цінний зразок житлової 

забудови міста на межі ХІХ - ХХ століть. 

 
Будинок № 10 по вулиці Дворцовій.  Будівля належала О. Волохіну  і до 1917 року у ній був 

кінотеатр «Казка», а за радянської влади - кінотеатр ім. Дзержинського.  Так званий вхідний портал 
зі "світликом"  підкреслює ліву частину розкріповки вуличного фасаду двоповерхового, цегляного, 

тинькованого, з облицьованим гранітом першим поверхом будинку. Заглиблений прямокутний вхід 

розташований у ніші та відокремлений горизонтальним імпостом (перемичкою над прорізом входу), 
оформленим  міжповерховим карнизним гуртом, від розташованого над ним віконця-"світлика", 

стилізованого під віялове вікно. «Світлик» акцентований декоративним віяловим замком, який 

оздоблений маскароном у вигляді  голови Лорелеї (романтичний жіночий образ, популярний за часів 
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модерну).  Віяловий замок слугує кронштейном, що підтримує масивний трапецієподібний еркер на 
рівні другого поверху (прорізаний арковим та бічними прямокутними вікнами), оздоблений 

розкішними барельєфами у вигляді балюстради, що підкреслює низ еркера, а також лебедя, який 

тримає у клюві та лапці рослинні гірлянди, перев'язані звивистими стрічками (фестони), путті, які 

підтримують видовжені амфори за  оригінальні масивні ручки, що оздоблюють верхню частину 
еркера. Збереглися автентичні дерев'яні двостулкові  двері з профільованою верхньою глухою 

фрамугою, стулки яких оформлені різьбленим орнаментом, стилізованим під меандр і тафлями з 

розетами. Верхня глуха фрамуга оздоблена декоративним різьбленням (барельєфом) у вигляді трьох 
переплетених між собою тріумфальних лаврових вінків, оповитих стрічкою, на жезлі.  Нащільна 

планка (дверей) оформлена стилізованою півколоною. Декоративна композиція з вищезгаданих 

елементів підкреслюює гармонійний синтез стилів пізнього модерну та неокласицизму. 
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На глухій фрамузі над вхідними дверима вирізьблений жезл, що розміщений горизонтально, 
на який нанизані три переплетених між собою тріумфальні лаврові вінки, що оповиті стрічкою.  

 

 

У нижній глухій частині обох дерев’яних полотен дверей вирізьблений неокласичний меандр 

– античний орнамент з ламаної під прямим кутом  лінії, під яким розташовані квадратні тафлі з 
розетами. 

 

 
Будинок № 4 по вулиці Шульгіних, неатрибутований. Бічні частини симетричного вуличного 

фасаду одноповерхового, цегляного, тинькованого будинку підкреслені парадними входами, які 

мають однакове вирішення. Особливої декоративності оздобленню карнизу вуличного фасаду 

надають модульони (фігурні кронштейни). Прямокутний вхід, що підкреслює ліву частину 

вуличного фасаду й зберігся в автентичному вигляді, оформлений сандриком-поличкою на 
кронштейнах у вигляді s-подібних волют, який вінчає декоративне півциркульне барельєфне панно з 

ліпниною у вигляді рослинних мотивів. Фільончасті двостулкові дерев'яні двері з верхньою глухою 

фрамугою неавтентичні. У вирішенні вуличного фасаду будівлі проглядаються ознаки 
неокласицизму. 
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Два портали  будинку № 7 по вулиці Дворцовій,  що належав купцю Максиму Соловйову. 
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Один із входів до будинку, що акцентують вуличний фасад двоповерхового, цегляного, 
фарбованого, з гранітним облицюванням цоколю будинку. Завдяки складній формі покрівлі  

будинок, що вирішений у неоросійському стилі, дещо нагадує розкішні стародавні палати. Слід 

зауважити, що стилістика інтер'єрів будинку зовсім не співпадає з вирішенням екстер'єру. Арковий 
вхід оздоблений «бровкою» зі стилізованими сухариками, характерною ознакою стародавньої 

Новгородсько-Псковської архітектурної школи. Вхід фланкують видовжені фільонки. Автентичні 

двері не збереглися, натомість встановлено сучасні, стилізовані  двостулкові  дерев'яні двері з 
тафлями, нижні з яких оздоблені декоративним різьбленим орнаментом. Над дверима розташований 

«світлик» із півциркульною перемичкою. Цегляний декор будинку виконано у неоросійській 

стилістиці та виділено пофарбуванням. 
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  Розкішні західноєвропейські романські портали у свій час стали зразками для  майстрів, які 

за часів середньовіччя проживали на території сучасної Росії. У другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століть декоративні композиції стародавніх порталів знову зацікавили архітекторів. 

Перспективний арковий портал вирішений у вигляді арочної ніші, що звужується всередину до 

дверей і створює ілюзію перспективного віддалення. Композиція перспективного порталу 

складається з трьох арок з піднесеними півциркульними перемичками з профільованими 
архівольтами.  Дві арки з трьох складаються зі стилізованих набірних елементів у вигляді об'ємних 

восьмигранних "намистин", неначе зібраних у намисто (з двох низок), що обрамляє вхід. Стилістика 

композиції вхідного порталу є відгоміном стародавньої Володимиро-Суздальської архітектури, що 
сягає своїм корінням романської. Всі три арки спираються на стилізовані набірні колонки з 

диньками, поділеними на вертикальні дольки, які встановлено в кутах уступів, щоі формують 

портал. Декоративна «бровка» з сухариками, що завершує портал, надає йому додаткового об’єму та 
урочистості. Над бровкою розташовані три фільонки,  середня з яких позначена невеликою 

заглибленою півциркульною нішою. Автентичні вхідні двері не збереглися. Таке вирішення вхідного 

порталу робить його одним із найдивовижніших у своїй самобутності порталів міста 

Кропивницького. Будинок  утворює цінний міський простір. 
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Будинок № 4 по вулиці Панченка, неатрибутований. Центральну вісь симетричного 
вуличного фасаду одноповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку 

виділено ризалітом невеликого виступу з декоративним вікном квадрифорою, чотири півциркульні 

арочки якого обрамлені рельєфною кладкою у вигляді великого півциркульного архівольта з 

акцентованим віяловим замком. Видовжений ризаліт завершується багатопрофільним дугоподібним 
карнизом, увінчаним фігурним парапетом, який оздоблений, неначе короною, декоративною 

металевою решіткою з ажурним куванням. Вхідний портал, розкішна композиція й оформлення 

якого мають характерні ознаки стилю ар-нуво, підкреслює  ризаліт. Вхідні двостулкові дерев'яні 
двері зі склінням з верхньою, оздобленою різним рослинним орнаментом, глухою фрамугою мають 
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оригінальне модернове обрамлення  із вишуканим різьбленим орнаментом. Завдяки своєму 
оригінальному склінню, двері порталу, згідно творчого задуму архітектора, сприймається ніби 

центральна частина великого вікна, завершеного лучковою перемичкою, з оригінальною формою 

переплетіння. Обабіч вхідного порталу - профільовані лопатки, прикрашені декоративними ліпними 

композиціями у стилі необароко -  маскаронами у вигляді лев'ячих голів з кільцями у пащах, на яких 
тримаються вишукано оздоблені медальйони. Горельєфи у вигляді прекрасних жіночих голівок, що  

прикрашають медальйони,  уособлюють собою не тільки пори року, у цьому випадку - літо й зиму, з 

відповідними притаманними романтичними атрибутами, але й гармонійно співвідносяться з  етапами 
людського життя - спекотною молодістю літа та золотим смутком і рівновагою осінньої зрілості.  

Будівля, що вирішена у цегляному стилі, має  легкий серпанковий присмак стилів ар-нуво та 

необароко (витончена декоративна ліпнина), гармонійний синтез яких був притаманний архітектурі 
Франції наприкінці ХІХ століття. 

 

Будівля  на розі вулиць Пашутінської та Архітектора Паученка, у якій сьогодні міська 

лікарня, складається з чотирьох об’ємів, що споруджені у різні роки. На самому розі - водолікарня І. 

Гольденберга. Ще один корпус був побудований до 1917 року – це будинок купця М. 
Македонського. Між цими будівлями у 1960-ті роки за проєктом архітектора Л. Крейтор був 

споруджений третій об’єм. Четвертий об’єм також у радянські часи був приєднаний до будинку  

Македонського у напрямку вулиці Тарковського.  

Декор фасаду двоповерхового на півпідвалі  цегляного будинку М. Македонського 
витримано у стилі модерн із застосуванням рустування, витончених орнаментів та ліпних деталей. 

Розкішно оздоблені рельєфною цегляною кладкою, декоративною ліпниною та маскаронами 

ризаліти будинку завершені трикутними фронтонами, увінчаними чотиригранними пірамідальними 

покрівлями зі шпилями. Родзинки фронтонів - чоловічі маскарони-обереги у вигляді голів Пана - 
бога лісів і всієї дикої природи (що було притаманно архітектурі модерну), під якими розташована 

барельєфна ліпнина у вигляді дерев, що символізують не тільки рослинний світ взагалі, а й саме 

життя (дерево життя). Ризаліт невеликого виступу, що підкреслює праву частину вуличного фасаду, 
акцентований видовженим  вхідним прорізом, який обрамляє ніша невеликого заглиблення (довжина 

якої дорівнює довжині профільованого фризу сандрика). Над нішою з парадним входом 

розташований  великомірний лінійний сандрик на кронштейнах, фриз якого прикрашений 
маскароном у вигляді прекрасного й загадкового обличчя лісової німфи. З обох боків маскарон 

обрамляють три горизонтальні смуги із середньою найдовшою. Площина стіни першого поверху в 

межах ризаліту рустована. Міжповерховий карниз, фриз якого прикрашений барельєфною ліпниною 

у вигляді вигадливого візерунку повторюваних геометричних елементів, додає завершеності 
декоративній композиції парадного входу. Особливу увагу привертають автентичні двостулкові 

дерев'яні  двері з кольоровим склінням, оздоблені декоративним різьбленням у вигляді рослинного 

орнаменту, чудирнацьких мушлів та інших морських символів. Світлові прорізи дверей мають 
складну форму з оригінальним рішенням переплетіння. «Світлик» над дверима має профільоване 

оздоблення.  Символічний морський вузол, який оздоблює імпост над вхідними дверима, одразу 

привертає увагу та додає особливої таємничості. Нащільна планка дверей оформлена оригінальним 

різьбленим дерев'яним декором, стилізованим під канати, що виділений пофарбуванням. Здається, 
що будівля - тиха заводь у бурхливому житейському морі, до якої знесиленому мандрівнику 

хочеться "причалити", щоб знайти прихисток та спокій. Будинок - один із найяскравіших  зразків  

житлової забудови (прибутковий будинок)  міста початку ХХ століття. Будинок  утворює цінний 

міський простір. 
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Неатрибутований  будинок на розі вулиць Дворцової та Панченка, вид з вулиці Панченка.  
Одним з власників будинку був Шатов. Права частина асиметричного вуличного фасаду 

двоповерхового, цегляного, тинькованого, з облицьованим гранітом цоколем будинку обабіч 

аркового проїзду на подвір’я позначена розкріповками, завершеними загальним розвинутим 

ступінчастим аттиком. На рівні другого поверху розкріповки оформлені лучковими сандриками з 
плечиками на стилізованих кронштейнах, які, наче тіари, вінчають декоративні віяльні замки. 

Однаково вирішені парадні прямокутні  входи під піддашками розташовані у розкріповках обабіч 

арочного проїзду на подвір’я. Над входами розташовані горизонтальні перемички-імпости, які 
підтримують профільований архівольт із декоративним клинчастим віяловим замком над арковим 

проїздом. Над входами, які фланкують рустовані  лопатки, розташовані   декоративні овальні 

«світлики», що оздоблені лиштвами та завершені півкруглими сандриками з плечиками на 
кронштейнах. Ковані піддашки на кронштейнах над дверними прорізами та стилізовані двері з 

профільованими глухими фрамугами - сучасні. Будинок - яскравий зразок еклектичного стилю в 

забудові міста кінця ХІХ століття.  

 

 



 30 

Будинок № 38 по вулиці Гоголя, який належав міському  голові Єлисаветграда О. Іванову. 

Одноповерхова, цегляна, фарбована будівля з асиметричною композицією фасаду завершена 
аттиком, який оздоблений розкішним барельєфом у вигляді картуша, увінчаного маскою лева з 

розкритою пащею, та обрамлений фестонами і парапетними тумбами, що оздоблені витонченими 

жіночими маскронами та увінчані вишуканими вазонами. Ліва частина будинку позначена 
замурованим арковим  проїздом на подвір’я.  Права частина (прибудова)  будинку акцентована 

прямокутним вхідним прорізом, над яким розташований декоративний лінійний сандрик на 

кронштейнах у вигляді каріатиди (ліворуч) та атланта (праворуч). Фриз сандрика прикрашає 

барельєф у вигляді картуша, з обох боків оздобленого квітковими гірляндами. Вінчає сандрик 
барельєф у вигляді мушлі, яку з обох боків підтримують дельфіни. Стилістика ліпного оздоблення 

сандрика має ознаки стилю необароко. З обох боків над сандриком виділяються парні профільовані 

кронштейни, оздоблені химерними масками, які підтримують карниз. Збереглися автентичні 
різьблені двостулкові дерев’яні двері з верхньою, профільованою глухою фрамугою та залишки 

ажурних кронштейнів, оздоблених барельєфною ліпниною, які, ймовірно, тримали піддашшя.  

 

 

 



 31 

Будинок на розі вулиць Шульгіних і Гоголя, неатрибутований. Перший поверх наріжжя 
двоповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю, будинку зі зрізаним наріжжям і 

двома крилами підкреслює заглиблений парадний вхід. Прямокутний вхід, до якого ведуть сходи, 

захищений цегляним піддашшям, яке у свій час підтримували розкішно оформлені скульптурні 

кронштейни, виконані у вигляді атланта і каріатиди (як це ми бачимо на світлині 1960-х років), та на 
яке спирається масивний  прямокутний еркер-вежа з купольним завершенням на рівні другого 

поверху, що акцентує наріжжя. Первісний вигляд композиції парадного входу значно збіднено через 

втрату головних оберегів – атланта і каріатиди. Автентичні двері не збереглися. Цоколь будинку та 
сходинки облицьовані червоним гранітом - сучасне оздоблення. 

 

 

Будинок № 123 по вулиці Гоголя, фундатор  Є. Єсипова, споруджений за проєктом Я. 

Паученка, фасад будівлі у 1901 році  переробляв О. Лишневський. Праве бічне розкріпування 

цегляного будинку завершене фігурним аттиком із арковим вікном-люкарною, оздобленим 
декоративною ліпниною (розети й профільовані кронштейни), накладеним на декоративну башту, 

яку вінчає вироблений лускою полігональний купол із флюгером. Парадний вхід з півциркульною 

перемичкою оздоблений арковим порталом з профільованим архівольтом, який спирається на  
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профільований імпост. Архівольт акцентований декоративним ліпним замковим каменем, 
прикрашеним листям аканта та  ліпними квітковими гірляндами. В антревольтах вміщені барельєфні 

композиції з рослинними мотивами. Автентичні двері не збереглися. Вхідний портал фланкують 

рустовані  лопатки, верхні частини яких прикрашені фестонами у вигляді ліпних квіткових гірлянд. 

Споруда вирішена в цегляному стилі з застосуванням характерних елементів необароко, 
змодульованих у цеглі, та пишно оздоблена ліпним декором із рослинними мотивами. Будівля являє 

собою цікавий зразок розкішної житлової забудови на межі ХІХ - ХХ століть. 
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Вхід до одного з об’ємів будівлі, у якій було Єлисаветградське земське реальне училище,  
через ганок, вишуканим оздобленням якого є піддашшя великого виносу з ажурними деталями на 

круглих металевих опорах. Вхідний проріз із лучковою перемичкою. Збереглися автентичні  

двостулкові дерев'яні двері з тафлями. 

 

 

   Будівля на розі вулиць Великої Перспективної та Чміленка, відома як «дзеркальний 

гастроном». Будинок неатрибутований, належав купцю М. Соловйову. В архітектурному вирішенні 
споруди проглядається гармонійне сполучення  характерних елементів вишуканих франко-

бельгійського стилю ар-нуво,  віденської сецесії та раннього київського модерну. До первісного 

об’єму триповерхового, цегляного, тинькованого  будинку зі зрізаним наріжжям, що завершується 
башточкою з круглими люкарнами  (у первісному вигляді оформленою пілонами, оздобленими у 

стилі модерн та втраченими за радянських часів), з виробленим лускою,   гранчастим купольним 

завершенням, ведуть кілька дверей. Одні, що акцентують перший поверх наріжжя, -  до магазинів (на 
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знімку). Головним акцентом та окрасою наріжжя є розташований над  входом кутовий комбінований  
еркер, що займає другий і третій поверхи. Особливої своєрідності еркеру надає далеко виступаючий 

карниз, що було характерною рисою віденської сецесії та демонструвало пластичність й органічність 

архітектурних форм. За творчим задумом архітектора, башточка, що завершує наріжжя, візуально 

ніби вінчає еркер, що надає додаткового об'єму та монументальності  як еркеру, так і нарріжжю 
будинку в цілому. Слід зазначити, що за радянських часів, під час перекриття покрівлі, купольне 

завершення було знищене  разом із пілонами, натомість вже за часів незалежності було проведено 

реконструкцію будинку та встановлено новий купол. Прямокутний вхід (первісно мав вигляд 
вишуканого порталу, верхня частина якого внаслідок сучасної реконструкції перекрита) під 

сучасною вивіскою із назвою торгівельного закладу, що слугує своєрідним піддашшям,  з обох боків 

фланкують фільонки та розташовані за ними заглиблені ніші складної форми зі вставленими 
дзеркалами. Декоративна барельєфна ліпнина, стилізована під перев’язані хрести  фрагментами 

канатів, оздоблює нижні частини фільонок, верхні частини також оздоблені ліпними фрагментами 

канатів. Автентичні двері не збереглися. Треба зазначити, що декоративна композиція головного 

входу значно збідніла внаслідок сучасної реконструкції, яка призвела до втрати автентичного 
оздоблення  вишуканого колись порталу у стилі ар-нуво. 

 

На  наступній фотографії троє дверей до «дзеркального гастроному» з вулиці Чміленка. 

Центральний вхід, що розташований у прямокутній ніші, акцентованій рельєфною  клинчастою 

перемичкою із  декоративним замковим каменем, веде до кімнат на другому та третьому поверхах 
будівлі. Нішу із входом фланкують лопатки. Авентичні двері не збереглися.  

Прямокутний вхід ліворуч (до якого ведуть сходи), що веде до прибудови, розташований у 

прямокутній ніші, акцентованій рельєфною клинчастою перемичкою із декоративним замковим 
каменем. Вхід зазнав перебудови.  Автентичні двері не збереглися.  

Вхід праворуч  - до підвалу під будівлею. Композиція та декор входу (праворуч на знімку) 

мають характерні ознаки стилю ар-нуво.  Над входом розташоване  цегляне  модерністичне 
піддашшя,  на яке спирається трикутний еркер-вежа (що займає другий і третій поверхи) із 

оригінальним, виробленим лускою, купольним завершенням (неавтентичне), оформлений у стилі ар-

нуво. Сповзаюча вниз по трикутному еркеру змія, що тримає у пащі щось схоже на яблуко, - 

особлива родзинка декоративного оздоблення лівого крила будівлі, що виходить на вулицю  
Чміленка. Змії, що прикрашають  трикутні  еркери двох крил будівлі, дещо нагадують змію (пітона), 

але із закритою пащею та з більш витягнутою головою, що теж сповзає вниз по куту одного із 

ризалітів всесвітньовідомого, так званого будинку з химерами, спроектованого та побудованого у 
Києві (вул. Банкова, 10)  видатним  архітектором Владиславом Городецьким у стилі раннього 

модерну в 1902-1903 роках.  Ймовірно, що саме цей персонаж із дивного та незвичайного за 

архітектурним вирішенням будинку архітектора Городецького, який уособлює собою київський 
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модерн, став у свій час прототипом єлисаветградської змії. Слід зазначити, що у декорі будинку  
Городецького поряд із змією (пітоном) присутні й звисаючі канати, зав'язані морськими вузлами, що 

ймовірно також вплинуло на декоративне оздоблення входу, розташованого у наріжжі будинку, 

відомого сьогодні як "дзеркальний гастроном". Вхідний проріз, дещо схожий на замкову щілину 

(характерна ознака брюсельського ар-нуво-модерну), над яким розташована декоративна ліпна 
композиція з об’ємних, перехоплених з двох сторін, снопів із квітів - декоративна імітація, що 

виконує функцію сандрика. Первісний вигляд входу значно збіднено внаслідок замурування верхньої 

частини та встановлення сучасних металевих, нестилізованих дверей 

  

Змія на фасаді «дзеркального гастроному» Змія на фасаді будинку В. Городецького 
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Будівля колишньої Громадської жіночої гімназії, нині головний корпус педагогічного 

університету. Широкий ризаліт, що підкреслює центральну вісь  головного фасаду двоповерхового 
на цокольному поверсі, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку акцентований трьома 

розташованими поряд входами з лучковими перемичками під сандриками такого ж абрису. Вхідні 

прорізи фланкують рустовані лопатки, оформлені фільонками. Багатопрофільний розкріпований 
лопатками міжповерховий карниз, над входами, що оздоблений декоративною рельєфною кладкою у 

вигляді поребрика надає  оздобленню входів завершеності й урочистості. Автентичні двері не 

збереглися, натомість встановлено сучасні, стилізовані. У вирішенні фасаду споруди гармонійно 

поєднані характерні ознаки й елементи архітектури неоренесансу, який черпав своє натхнення в 
античній архітектурі, й так званого російського стилю, який на межі ХІХ-ХХ століть отримав назву 

"неоросійський стиль", змодульованих у цеглі. О. Лишневський, добре знаючи, що російський 

(неоросійський) стиль своїм корінням сягає архітектурної спадщини цілої плеяди італійських зодчих, 
підкреслив цей зв'язок саме у вирішенні фасаду однієї з найзнаковіших споруд міста. Будівля 

колишньої  Громадської жіночої гімназії є цікавим зразком архітектурного вирішення навчального 

закладу початку ХХ століття. Будівля утворює цінне міське середовище. 

 

Будинок № 58 по вулиці Чміленка.  Центральна частина симетричного фасаду 
одноповерхового, цегляного будинку виділена розкріповкою, увінчаною лучковим   фронтоном із 

розкріпуванням, у тимпані якого розташована кругла сліпа люкарна, оздоблена декоративним 

замковим каменем. Видовжений арковий парадний вхід, розташований у розкріповці, оздоблений 
порталом із масивним профільованим півциркульним архівольтом із віяловим замком, який 

спирається на імпост, оформлений стилізованими профільованими пілястрами з перехопленнями, 

які, в свою чергу, також оформлені пілястрами. Портал фланкують профільовані лопатки. 

Оригінальності порталу додають сучасні, майстерно ковані ажурні стулки. За вхідним арковим  
порталом розташована заглиблена ніша зі сходами, які ведуть до прямокутного дверного прорізу. 

Будинок являє собою яскравий зразок цегляного стилю із застосуванням неоренесансних та 

необарочних  елементів, змодульованих у цеглі. 
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Будинок № 83 по вулиці Тараса Карпи. Бічні частини симетричного вуличного фасаду 

двоповерхового, цегляного будинку виділені розкріповками, які підкреслені однаково вирішеними 

парадними  входами з півкруглими (підвищеними) перемичками. Головні входи під металевими 
піддашками на ажурних кронштейнах оздоблені арковими порталами з півколонками,  що 

підтримують профільовані архівольти, які повторюють абриси перемичок вхідних прорізів.  

Автентичні двері не збереглися.  
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Будинок № 39 по вулиці Чміленка, неатрибутований. Центральну вісь головного фасаду 

одноповерхового, цегляного, тинькованого будинку, з гранітним облицюванням цоколю, 

стилізованим під дикий камінь, площина стіни якого оздоблена прямокутним рустом, підкреслено 
парадним входом. Видовжений прямокутний  вхід оформлений  лиштвою, декоративне ліпне 

оздоблення якого стилізоване під іоніки. Парадний вхід оздоблений порталом з пілястрами на базах, 

що підтримують лінійну перемичку, з обох боків увінчаний  барельєфами у вигляді амфор. Поверхня 
стіни в межах порталу - гладка Автентичні двері не збереглися. Над порталом встановлено сучасне 

металеве піддашшя на кованих ажурних кронштейнах. Будинок, що вирішений у 

неокласицистичному стилі, - яскравий зразок житлової забудови міста початку ХХ століття. 
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 Від зруйнованого будинку № 16 по вулиці Тараса Карпи залишилася частина стіни 

вуличного фасаду із забитим дошками парадним прямокутним входом, оздобленим лиштвою, над 

яким збереглася частина багатопрофільного  карнизу, оздобленого мереживом сухариків. Зовнішний 
кут  будинку, що зберігся, обрамлений профільованою лопаткою, над якою багатопрофільний карниз 

із мереживом сухариків імітує капітель пілястри. Залишки споруди є зразком житлової забудови  

міста кінця ХІХ століття. 

 

Будинок по вулиці  Тараса Карпи, 22,  неатрибутований. Парадний прямокутний вхід під 

клинчастою перемичкою зі стилізованим віяловим замком підкреслює вуличний фасад 

одноповерхового, цегляного, наріжного будинку з асиметричною композицією фасаду. 

Великомірний вхідний проріз фланкують лопатки на високих п'єдесталах, підкреслених 
прямокутними виступами з цегли, завершення яких переходять у  масивні декоративні машикулі. 

Особливої декоративності  озобленню парадного входу  та фасаду в цілому надає яскраво виражений 

підкарнизний фриз, який нагадує середньовічні оборонні машикулі. Автентичні двері не збереглися.  
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Будинок лікаря Мейтуса по вулиці Чміленка, 65, неатрибутований.  У початковому об'ємі 
площини двоповерхового, цегляного, з облицьованим гранітом цоколем будинку, вуличний фасад 

був позначений  двома бічними ризалітами невеликого виступу. Лівий бічний ризаліт, завершений 

фігурним аттиком з великою круглою люкарною, внаслідок збільшення об'єму площини будинку в 

другій половині ХХ століття  перестав бути бічним. Будинок вирішений у цегляному стилі, із 
застосуванням характерних деталей, змодульованих у цеглі, що властиві неоготичній стилістиці. 



 42 

 

За часів панування готики вхідні портали мали вигляд ніш, які поступово скорочувалися у 

перспективі стрілчастими арками. Колишній лівий бічний ризаліт, що зараз позначає центральну вісь 
вуличного фасаду, підкреслений великомірним вхідним прорізом із стрілчастою перемичкою, 

оздобленим перспективним (уступчастим) стрілчастим порталом, якому притаманні неоготичні 

архітектурні форми. Сучасні фільончасті двостулкові дерев'яні двері зі склінням, що оздоблені 
багатим різьбленим орнаментом, обрамлені  бічними фрамугами зі склінням, нижні частини яких 

оформлені фільонками, декорованими  різьбленим орнаментом із рослинними мотивами. Вишуканий 

стрілчастий «світлик», який заповнений масверком та прикрашений кованим підвісним ліхтарем, 

вінчає двері порталу. Будинок, що утворює цінне міське середовище,  - один із найяскравіших 
зразків періоду історизму в житловій забудові міста. 
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Такими були автентичні вхідні двері цього будинку. 
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На цій фотографії те, що залишилося від первісної будівлі Зимового театру (нині театр ім. М.  

Кропивницького) після останньої реконструкції  2012 року, - вхід зі сторони  правого бічного фасаду 

(торця), який виходить на вулицю Кавалерійську. Вхід, що підкреслює ризаліт невеликого виступу,  
вирішено у вигляді прямокутного  порталу, що розташований у прямокутній ніші невеликого 

заглиблення, площина стіни в межах якої оздоблена французьким (дощатим) рустом. Над  порталом 

розташований сандрик у вигляді розірваного фронтону, поле якого прикрашене барельєфом у 
вигляді ліри, яку підтримують s-подібні волюти. Руст над сандриком в межах ніши  - клинчастий. 

Автентичні двері не збереглися.  
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Велика хоральна синагога по вулиці Чміленка, на розі з вулицею Пашутінською. Виконробом 

на будівництві  у 1895-1897 роках був міський архітектор О. Лишневський. Велична двоповерхова на 

підвалі, з аттиковим поверхом, споруда вирішена у цегляному стилі із застосуванням характерних 

деталей, змодульованих у цеглі, притаманних неомавританському стилю. У вирішенні споруди 
використана цегла червоного та жовтого кольорів. Центральна частина головного фасаду синагоги 

фланкована двома виступаючими вперед бічними ризалітами з ребристими купольними 

завершеннями, ліве з яких увінчане шпилем. Ймовірно, що за зразок  було взяте одне із купольних 
завершень всесвітньовідомої Соборної мечеті Бібі-Ханум, спорудженої у Самарканді (сучасний 
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Узбекистан) у 1404 році.  Головний фасад позначений трьома розташованими поруч заглибленими 
входами, оформленими пишними порталами, у вигляді  вишуканих східних (консольних) арок, які 

підтримують тричвертні колонки, що обрамлені альфізами (декоративні елементи, що притаманні 

ісламській архітектурі). Над дверима розташовані «світлики» з оригінальними переплетіннями. 

Площина стіни першого поверху головного фасаду між входами оздоблена рустованими лопатками. 
Автентичні двері не збереглися, натомість встановлено сучасні двостулкові дерев'яні двері з 

тафлями. Бічні ризаліти підкреслені порталами, вирішеними у вигляді східних арок, обрамлених 

альфізами. Автентичні двері  та «світлики» над ними не збереглися, натомість встановлено сучасні, 
стилізовані. Будинок є яскравою пам'яткою сакральної архітектури міста періоду історизму та 

утворює цінне міське середовище. 

 

Будинок  колишньої  чоловічої  гімназії  по  вулиці  Шевченка.  Для надання будівлі 
стрункості та презентабельності,  головний фасад має  складну  побудову,  -  членований  

різновеликими  ризалітами,  завдяки  чому  площина  умовно поділена  на  сім  частин. Центральну 

вісь вуличного фасаду цегляного, тинькованого будинку  виділено широким ризалітом з бічними 
розкріповками, увінчаним розвинутим ступінчастим аттиком що охоплює усю ширину ризаліту, 

центральну вісь якого на першому поверсі виділено двома парадними  входами у вигляді коробових 

арок з арковим вікном поміж ними такогож абрису з акцентованими декоративними замковими 

каменями. Площину стіни першого поверху навколо входів оброблено французьким (дощатим) та, 
безпосередньо над входами й вікном між ними,  клинчастим рустами. Над входами на рівні другого 

поверху, в межах площини центральної частинии ризаліту, розташований довгий балкон під трьома 

прорізами великих аркових вікон, прямокутний в плані, огороджений металевою кованою решіткою 
у вигляді стилізованих ажурних тонких балясин, який спирається на шість чавунних ажурних 

кронштейнів. До входів ведуть сходи. Автентичні двері не збереглися. Будівля, що вирішена в 

еклектичному стилі, являє собою цікавий зразок архітектурного вирішення навчального закладу 
другої половини ХІХ століття. 
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Будинок по вулиці Гоголя, 54, неатрибутований.  Вісь входу асиметричного фасаду 

двоповерхового, цегляного, тинькованого будинку підкреслена центральною, пишно оформленою, 
розкріповкою, увінчаною фігурним аттиком із арковим слуховим вікном, фланкованим подвійними 

півколонками. Вхід із півциркульною формою перемички  оздоблений арковим порталом (з 

профільованим півциркульним архівольтом із замковим каменем) із пілястрами доричного ордера на 
високих п’єдесталах, завершеним антаблементом із розірваним фронтоном. Фриз антаблементу 

оздоблений тафлею. Автентичні двері не збереглися. 
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Будинок по вулиці Шульгіних, 27, неатрибутований.  Парадний вхід  підкреслює  праву 

частину вуличного фасаду двоповерхового будинку, вирішеного у цегляному стилі.  Вхідний проріз 

увінчаний стилізованим клинчастим віяловим замком, неначе розкішною тіарою. Вхід фланкують 
рустовані лопатки на високих п'єдесталах.  Площина стіни між входом й лопатками оброблена 

рустом. Міжповерховий карниз над входом підтримують декоративні профільовані кронштейни, що 

надає особливої виразності оздобленню входу й вуличному фасаду в цілому. 
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Будинок по вулиці Шульгіних, 17, неатрибутований. Центральну вісь вуличного фасаду 

одноповерхового будинку, вирішеного у цегляному стилі, підкреслено розкріповкою, в якій 

розташований парадний вхід. Прямокутний вхідний проріз під клинчастою  перемичкою з 
акцентованим трапецієподібним віяловим замком під лінійним сандриком. Над входом встановлено 

сучасне піддашшя на дерев'яних кронштейнах. Збереглися автентичні фільончасті двостулкові 

дерев'яні двері з оригінальним оформленням нащільної дверної планки та «світликом» з 

профільованим обрамленням над ними. Парадний вхід  фланкують профільовані лопатки на високих 
п’єдесталах з перехопленнями на рівні нижньої частини "світлика" над дверима. 
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Будинок по вулиці Нейгауза, 4, неатрибутований.  Парадний вхід  розташований у правій 

бічній розкріповці вуличного фасаду одноповерхової, цегляної будівлі з асиметричною композицією 

фасаду. Вхідний проріз із лучковою формою перемички, під автентичним кованим металевим 

піддашшям фланкують лопатки.  Збереглися  автентичні двостулкові дерев'яні двері з тафлями та 
«світлик» над ними. 

 

 

Будинок по вулиці Гоголя, 47, неатрибутований. Права бічна розкріповка одноповерхового, 

цегляного будинку, завершена аттиком із арковим вікном, що обрамляють півколонки з 

перехопленнями, завершені трикутним сандриком з плечиками. Вхідний проріз із лучковою 
перемичкою, із акцентованим стилізованим  віяловим замком, підкреслює праву бічну розкріповку. 

Парадний вхід фланкують профільовані лопатки, на високих п’єдесталах, оформлених квадратними 

виступами з цегли,  завершення яких переходять у декоративні машикулі. Особливу увагу привертає 
оригінальний, яскраво виражений рельєфний підкарнизний фриз, що тягнеться під  вінцевим 

карнизом  у межах розкріповки та нагадує середньовічні оборонні машикулі. Збереглися автентичні 

двостулкові дерев'яні двері з розташованим над ними  «світликом» з оригінальним переплетінням, 
що освітлює внутрішні сходи сіней. Будинок вирішений у цегляному стилі і є яскравим зразком 

забудови міста на межі  ХІХ - ХХ століть. 
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 Будинок по вулиці Гоголя, 28 належав купцю  Бабакіну. Сьогодні у ньому  Фортечна районна 

рада міста Кропивницького. Вісь входу одноповерхової  цегляної будівлі зміщено праворуч та 

підкреслено бічним ризалітом невеликого виступу, що увінчаний  аттиком, завершення якого 
втрачено,  із круглою сліпою люкарною, розташованою у  квадратній фільонці й оздобленою 

трифолієм. Аттик фланкують розміщені по кутах ризаліту декоративні башточки з видовженими 

глухими вікнами-бійницями; права башточка має конічне завершення, завершення лівої - втрачено. 
Площина стіни в межах ризаліту оздоблена дощатим  рустом. Прямокутний вхід, що розташований у 

правому бічному ризаліті,  обрамляють тричвертні колонки вишуканого  порталу, фланкованого 

рустованими лопатками на високих п’єдесталах. Віконце-«світлик» у вигляді подвійного віконця під 

загальною стрілчастою аркою з розеткою у тимпані завершує вхідний портал. Прямокутий вхід і 
«світлик» над ним сприймаються окремо, через влаштування  горизонтального цегляного імпосту 

(перемички над прорізом входу). Над входом встановлено сучасне коване піддашшя на ажурних 

кронштейнах. Автентичні двері не збереглися. Будинок Бабакіна - яскравий зразок періоду історизму 
в житловій забудові міста початку ХХ століття 



 52 

 

  Стилістика композиції вуличного фасаду будівлі є відлунням архітектурного рішення 

відомого в Києві будинку, в якому розташований Національний банк Україн (вул. Інститутська, 9, на 

знімку нижче). Двоповерхова споруда, зведена у 1905 році за проєктом відомих київських 

архітекторів О. Кобелєва та О. Вербицького (автор ескізів фасадів),  з надбудованими двома 
поверхами у 1934 році, вражає витонченістю та величністю  фасадів, у вирішенні яких 

проглядаються характерні риси раннього ренесансу й елементи готичного та романського стилів. 

Саме тому будівля НБУ є однією із найвишуканіших архітектурних пам'яток Києва початку ХХ 
століття.   
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Будинок по вулиці Гоголя, 50, 

неатрибутований.  Вісь входу одноповерхового 

цегляного, пофарбованого будинку з 
асиметричною композицією фасаду  

підкреслено ризалітом, який вінчає трикутний 

фронтон, фланкований масивними 

парапетними тумбами, що завершують кути 
ризаліту, права з яких не збереглася. Вхідний 

проріз із лучковою перемичкою, захищений 

металевим піддашшям на ажурних 
кронштейнах, яке повторює абрис входу. 

Лопатки, які обрамляють  кути ризаліта, 

фланкують парадний вхід.   Збереглися 
автентичні фільончасті двостулкові дерев'яні 

двері з профільованою верхньою глухою 

фрамугою. 
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Будинок по вулиці Гоголя, 85 б, неатрибутований. Ліва бічна розкріповка двоповерхового з 

цокольним поверхом цегляного будинку  акцентована  парадним вхідним порталом складної форми, 

декоративна композиція якого має характерні ознаки модерну. Верхню частину прямокутного входу 
з обох боків  обрамляють бічні прямокутні віконця. Над імпостом, що розташований безпосередньо 

над дверима та бічними віконцями, - великий прямокутний, чотирисекційний «світлик» з 

профільованим обрамленням, що освітлює внутрішні сходи сіней. За творчим задумом архітектора, 

вхідні двері зверху до половини обрамлені великим прямокутним вікном, що було притаманно 
стилістиці франко-бельгійського ар-нуво (модерну). Вхідний портал вінчає клинчаста перемичка з 

акцентованим віяловим замком, над якою розташована горизонтальна фігурна фільонка, що виділена 

пофарбуванням. Вхідний портал від рівня цоколю, фланкують  рустовані лопатки.  Над порталом у 
межах розкріповки розташований багатопрофільний міжповерховий карниз. Автентичні двері не 

збереглися. В асиметричності композиції фасаду, а також розташуванні та вирішенні порталу, 

проглядаються характерні риси модерну, які гармонійно поєднуються з раціоналізмом цегляного 

стилю. 
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Один з об’ємів будівлі поштамту, вхід з вулиці Гоголя. Будинок неатрибутований, належав 

родині Заславських. Центральну вісь фасаду двоповерхового цегляного з гранітним облицюванням 

цоколю будинку позначено розкріпуванням, у якому розташований поглиблений прямокутний 
вхідний портал, що вінчає стилізований масивний віяловий замок. Площина стіни розкріпування 

оздоблена жолобчастим рустом, що надає особливої масивності. Портал фланкують лопатки, 

рельєфна кладка над якими імітує своєрідні капітелі, оформлені жолобчастим рустом. Над порталом, 

на рівні другого поверху, розташований довгий балкон, який підтримують декоративні кронштейни. 
Встановлено сучасні фільончасті двостулкові дерев'яні двері  з  верхньою фрамугою з кольоровим 

склінням. Будинок  вирішений у цегляному стилі зі змодульованими у цеглі та ліпними елементами, 

притаманними  неоренесансу й  необароко (еклектика). 
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.  

Магазин «Технічна книга». Фотографія 1950-х років. Магазин знаходився у будинку № 28 по 

вулиці Леніна (Дворцовій). Будинок неатрибутований. Сьогодні у цьому приміщенні  кафе. Ліва 

частина головного фасаду двоповерхового, цегляного, тинькованого, наріжного будинку підкреслена 
парадним входом. Прямокутний вхід, що має вішукане різьблене дерев'яне обрамлення з обох боків, 

фланкований двома великими прямокутними вітринними вікнами. Автентичні двері не збереглися, 

натомість встановлено сучасні двері з бічною та верхньою фрамугою зі склінням. 
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Будівля по вулиці Ельворті, у якій до 
1917 року був заводський клуб, а сьогодні 

спортклуб заводу «Червона зірка». У 

розкішному оздобленні  двоповерхової, 

цегляної,  пофарбованої будівлі з 
асимитричною композицією фасаду 

проглядаються ознаки, що характерні для 

стилю модерн (вплив віденської сецесії). 
Центральну вісь вуличного фасаду 

підкреслюють три заглиблені входи, що 

розташовані поруч. Середній із входів, що 
набагато більший за розміром й вищий ніж 

два бічних, фланкують фігурні лопатки, в 

оздобленні яких проглядаються характерні 

риси віденської сецесії.  

Особливу увагу привертають 

автентичні  двостулкові дерев'яні двері з 
тафлями та «світлик» над ними, в 

оздобленні яких присутні елементи 

модерну. Одностулкові вхідні двері, що 
розташовані обабіч середніх двостулкових, 

також мають оригінальне модернове 

оздоблення.  Над  дверима, що розташовані 

ліворуч від середніх дверей, зберігся 
"світлик", натомість над дверима праворуч  

"світлик" закладений. 

Заглиблений прамокутний вхід 

(один із входів до будівлі) підкреслює ліву 

частину вуличного фасаду будівлі. Вхід 
фланкують лопатки, завершення яких 

переходять у кронштейни, що підтримують 

й водночас перехоплюють  сандрик над входом у вигляді трикутного фронтону з плечиками та 

підтримують підвіконний карниз на рівні другого поверху. Збереглися автентичні двостулкові 
дерев'яні двері з тафлями та «світликом» над ними, в оформленні яких, як і порталу в цілому 

проглядаються ознаки модернуБудівля по вулиці Ельворті, у якій до 1917 року був заводський клуб, 

а сьогодні спортклуб заводу «Червона зірка». У розкішному оздобленні  двоповерхової, цегляної,  
пофарбованої будівлі з асиметричною композицією фасаду проглядаються ознаки, що характерні для 

стилю модерн (вплив віденської сецесії). Центральну вісь вуличного фасаду підкреслюють три 
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заглиблені входи, що розташовані поруч. Середній із входів, що набагато більший за розміром й 
вищий ніж два бічних, фланкують фігурні лопатки, в оздобленні яких проглядаються характерні 

риси віденської сецесії.  

 

 

 Будинок Ельворті, у якому сьогодні музей заводу «Червона зірка» по вулиці Ельворті. 
Парадний арковий  вхід, до якого ведуть сходи, акцентований декоративним замковим каменем у 

вигляді пірамідального квадра та оформлений півциркульним сандриком на профільованих 

кронштейнах, розташований у розкріповці, що підкреслює ліву частину двоповерхового, цегляного, 
тинькованого  будинку з асимитричною композицією фасаду (права частина якого на рівні другого 

поверху акцентована круглим кутовим еркером-вежею, увінчаним куполом параболічної форми із 

флюгерами, а ліва, на рівні другого поверху,- розкішною  кутовою лоджією з балюстрадою). 

Розкішно оздоблена розкріповка позначена на рівні другого поверху великим круглим овальним 
світловим вікном, акцентованим декоративним замковим каменем у вигляді пірамідального квадра й 

обрамленим лиштвою з вушками. Розкріповка завершена ступінчастим аттиком із незаскленим 
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прямокутним слуховим вікном. Площина стіни в межах розкріповки оздоблена  квадровим та 
стилізованим під рваний камінь (обабіч вхідних дверей) рустами. Над фільончастими двостулковими 

дерев'яними дверима зі склінням - піддашок на ажурних кронштейнах, який перекриває «світлик». 

Будинок являє собою яскравий зразок еклектичного стилю, з  яскравими рисами неоренесансу, та є 

цінним прикладом житлової забудови міста кінця ХІХ століття. 

 

 

Будинок по вулиці Чигиринській, 11. Парадний прямокутний вхід із клинчастою перемичкою 

з акцентованим декоративним замковим каменем підкреслює центральну вісь вуличного фасаду 
одноповерхового цегляного будинку з асиметричною композицією вуличного фасаду. Над входом, 
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до якого ведуть сходи,  - автентичний металевий піддашок на ажурних кронштейнах. Збереглися 
автентичні фільончасті двостулкові дерев’яні двері зі склінням, особливої оригінальності яким надає 

вишукана нащільна планка, та «світликом» над ними. Парадний вхід фланкують лопатки на високих 

п’єдесталах, підкреслених фільонками - прямокутними виступами з цегли. 
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Вулиця Михайлівська, 73. Бічні частини симетричного вуличного фасаду одноповерхового, 
цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку завершуються двоярусними ступінчастими 

щипцями, оформленими декоративною рельєфною кладкою, у вигляді яскраво виразних 

підкарнизних фризів,  стилізованих під середньовічні оборонні машикулі,  з видовженими слуховими 

арковими вікнами та підкреслені однаково вирішеними парадними входами під кованими 
металевими піддашшями на ажурних кронштейнах. Декоративна рельєфна кладка (з жовтої та 

червоної цегли) над входом із лучковою перемичкою (на світлині вхід, що підкреслює праву частину 

вуличного фасаду) стилізована під гурт-сандрик  такого ж абрису з акцентованим віяловим замком. 
Вхід фланкують лопатки з перехопленнями на рівні верхівки "світлика" (права обрамляє та підсилює 

кут будинку), які оформлені видовженими щілеподібними нішами, стилізованими під глухі бійниці. 

Автентичні двері не збереглися. Композиція фасаду вирішена у цегляному стилі із застосуванням 
деталей, змодульованих у цеглі, в яких проглядаються риси романтичного  напряму стилю модерн, 

який   черпав натхнення в середньовічній архітектурі. Будівля являє собою цікавий зразок житлової 

забудови міста на межі ХІХ - ХХ століть. Надбудова аттикового поверху привела до порушення 

візуального сприйняття первісної композиції будинку.  

 

 

Вулиця Михайлівська, 64. Центральну вісь первісно двоповерхового цегляного будинку з 

симетричною композицією фасаду (із сучасною правою бічною добудовою, що надає фасаду 

асиметрії), що завершений аттиковим поверхом, який з'явився внаслідок сучасної надбудови, 
підкреслено розкріповкою, акцентованою парадним входом. Вхідний проріз із лучковою 

перемичкою  вінчає стилізований масивний  віяловий замок. Над входом - масивний металевий 

піддашок  на ажурних кронштейнах з підвісними ліхтарями та вивіскою із назвою закладу. Головний 
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вхід  фланкують стилізовані  рустовані лопатки, над якими виступає міжповерховий карниз. 
Автентичні двері не збереглися. Будинок вирішений у цегляному стилі.  

 

 

Будинок № 5 по вулиці Дворцовій. Вхідна група, яка складається з прямокутного  парадного 

входу, розташованого у прямокутній ніші, до якого ведуть сходи, облицьована червоним гранітом, з 

кованими решітками огорожі з перилами, розташована у правій бічній розкріповці двоповерхового 
на цокольному поверсі, цегляного, тинькованого, з гранітним облицюванням цоколю наріжного 

будинку з  бельведером, увінчаним парапетними тумбами, що збагачує  та візуально витягує силует 

будівлі.  Над  вхідним прорізом та обабіч нього розташовані тафлі. Вхід фланкують два чотиригранні 
пілони, оздоблені стилізованими профільованими пілястрами, оформленими під доричні. 

Профільовані консолі над пілонами підтримують масивне, оздоблене тафлями, піддашшя, 

оформлене міжповерховим карнизом, оздобленим діамантовими квадрами,  на яке спирається 
прямокутний еркер на рівні другого поверху, центральна частина якого прорізана трифорою, бічні - 

монофорами. Окрасою парадного входу є сучасні, стилізовані фільончасті двостулкові дерев'яні 

двері з глухими верхньою та бічними фрамугами, оздобленими різьбленим рослинним орнаментом. 

Над входом - сучасний, декоративний підвісний ліхтар. Будинок - яскрава пам'ятка періоду 
еклектики та цікавий зразок житлової забудови  міста на межі ХІХ - ХХ століть. 
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Вхід до будівлі по вулиці Габдрахманова, 13,  у якій сьогодні один з корпусів 

шкірвендиспансеру. Розпочали споруджувати будівлю під богадільню  у 1906 році на кошти купця 
Д. Купченка за проєктом міського архітектора П. Барташевича. Прямокутний вхід, до якого ведуть 

сходи, оздоблений порталом, тричвертні колони з перехопленнями якого підтримують трикутний 

напівфронтон, скати якого завершені масивним карнизом із дентікулами. Не виключено, що кований 
металевий піддашок на ажурних кронштейнах над вхідним прорізом - автентичний. Натомість, 

автентичні двері не збереглися. В оздоблені порталу та багатопрофільоного карнизу, що надають 

особливої монументальності та урочистості вуличному фасаду, присутні  яскраві риси 
неокласицизму. 
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Будинок №  24 по вулиці Бобринецький шлях, неатрибутований. Правий бічній ризаліт 

невеликого виступу одноповерхового, цегляного, тинькованого будинку завершений трикутним 

щипцем із видовженим глухим вікном-бійницею. Заглиблений парадний прямокутний вхід до 
будинку, оздоблений стилізованим стрілчастим неоготичним  порталом, підкреслює правий бічний 

ризаліт вуличного фасаду. Тричвертні (пристінні) колони, що виділені пофарбуванням, підтримують 

імпост, на який спирається стрілчаста арка з профільованим архівольтом, виділеним 
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різнокольоровим пофарбуванням. Над вхідним прорізом встановлено сучасний кований піддашок на 
ажурних  кронштейнах. Автентичні двері не збереглися. Над порталом розташоване  виділене 

кольоровим пофарбуванням неоготичне  світлове вікно із стрілчастою перемичкою, акцентоване 

замковим каменем, що слугує кронштейном для декоративного сліпого вікна-бійниці, яке 

підкреслює щипець. Масивні кронштейни, які підтримують напівзруйновані елементи цегляного 
декору (напевно це були пінаклі), фланкують світлове вікно. Перед парадним входом в будинок 

влаштовано ганок зі сходами, з металевим огородженням із перилами. Ганок і прямокутниий вхід, 

захищений піддашком та оздоблений порталом, складають вхідну групу. Композиція вхідного 
порталу та вуличного фасаду в цілому вирішена у стилі історизму з елементами неоготичних 

деталей, змодульованих у цеглі та виділених пофарбуванням. Будівля - цікавий  зразок житлової 

забудови міста на межі  ХІХ - ХХ століть. 

 

 

Будівля колишньої повітової земської управи на розі вулиць Шевченка та Чорновола, вхід з 

вулиці  Шевченка. Вуличний фасад двоповерхового, цегляного, тинькованого,  з облицьованим 

гранітом цоколем наріжного будинку позначений бічними розкріповками, завершеними аттиками 
криволінійної форми. Парадні входи, що вирішені однаково, підкреслюють бічні розкріповки. 

Видовжені  аркові входи оформлені лиштвами у вигляді молдингів з акцентованими декоративними 

віяловими замками. Площина стін у межах розкріповок оформлена французьким рустом. Над 
вхідним прорізом, що акцентує ліву бічну ризкріповку, встановлено металевий піддашок, так звану 

"парасолю" з ажурними деталями, що повторює абрис вхідного прорізу. Автентичні двері не 

збереглися. Будівля, вирішена в еклектичному стилі і є зразком споруди громадського призначення 

другої половини ХІХ століття. 
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Будинок № 34 по вулиці Верхній Биковській, неатрибутований. Парадний вхід  підкреслює 

праву частину вуличного фасаду одноповерхового, цегляного будинку, з асиметричною композицією 
фасаду. Прямокутний вхід із заокругленими кутами, обрамляє профільований гурт-сандрик із 

кілеподібним завершенням. З правого боку вхід фланкує кутова рустована лопатка, яка обрамляє кут 

будинку. Збереглися автентичні фільончасті двостулкові дерев’яні двері зі "світликом" над ними. 
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Вулиця Дворцова, 23. Парадний прямокутний  вхід підкреслює праву частину вуличного 

фасаду (розташований ліворуч від проїзду на подвір'я)  двоповерхового, цегляного, фарбованого, з 
облицьованим гранітом цоколем будинку із асимитричною композицією фасаду. Вхідний проріз 

оздоблений декоративним замковим каменем. Над входом розташоване цегляне піддашшя, 

оформлене багатопрофільним міжповерховим карнизом зі ступінчастими кронштейнами, які, 

начебто, підтримують декоративно оформлений, еркер-вежу трапецієподібної форми, що спирається 
на масивне піддашшя,  та має шатрове завершення у вигляді вальмової покрівлі, увінчаної 

вишуканою кованою квіткою, встановленою під час останньої реконструкції будинку. Розкішний 

щипець з пінаклями над еркером,  який вражає модерновою пластикою ліній, візуально витягує 
силует будівлі та додає  вишуканности оздобленю вуличного фасаду. Рустовані лопатки, виділені 

пофарбуванням, фланкують вхід. Автентичні двері не збереглися, натомість встановлено сучасні, 

стилізовані двері, обрамлені профільованою лиштвою. У вирішенні будинку раціоналізм цегляного 
стилю гармонійно поєднується з характерними рисами романтичного напряму стилю модерн. 

Надбудова аттикового поверху привела до порушення візуального сприйняття первісної композиції 

будинку.  
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 Триповерховий будинок № 28 по вулиці Дворцовій. Ліва частина асиметричного вуличного 

фасаду виділена проїздом на подвір’я, а права, що розташована у бічній розкріповці і завершена 

стилізованим щипцем, - парадним входом, розташованим у арковій ніші (має форму трицентрової 

пониженої арки) та оздобленим порталом такого ж абрису. Перспективний вхідний портал 
оформлений лиштвою у вигляді крупного профільованого молдингу. Особливою родзинкою порталу 

є сучасні фільончасті двостулкові дерев’яні двері зі склінням, з верхньою фрамугою зі склінням, на 

якій розташований  герб міста Кропивницького, та бічними глухими фрамугами, оздобленими 

стилізованим рельєфним різьбленням у вигляді  канелюрованих пілястр, що фланкують двері.  У 

вирішенні будинку проглядаються риси пізнього модерну, який звернувся до історичних стилів. 

 

Будинок № 20 по вулиці Дворцовій. Належала будівля  сім’ї Гунькіних. За радянської влади 

тут був Будинок учителя. Ліву частину вуличного фасаду двоповерхової, цегляної, тинькованої 
будівлі з аттиковим поверхом, увінчаним лучковим фронтоном, підкреслює розкріповка, яка 

позначена видовженим арковим входом, оформленим лиштвою до рівня цоколю. Парадний арковий 

вхід фланкований масивними прямокутними пілонами, завершення яких переходять у декоративні 
машикулі,  що підтримують подвійні гладкі колони другого поверху на  спільних п’єдесталах, 

підкреслених фільонками -  прямокутними виступами з цегли.  Якщо дивитися знизу вгору, то, за 

творчим задумом архітектора,  колони другого поверху візуально підтримують лучковий фронтон, 

що вінчає аттиковий поверх. Двостулкові дерев'яні двері з тафлями,  виготовлені за радянських часів. 
«Світлик» над дверима не зберігся.  Над арковим входом встановлено сучасний кований  піддашок 

на ажурних кронштейнах, що повторює абрис вхідного прорізу.  
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Будинок № 12 по вулиці Дворцовій, неатрибутований. Центральну вісь  асиметричного 
вуличного фасаду двоповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку  

позначено прямокутним вхідним прорізом зі  зміненою формою перемички  (зазнав змін під час 

останьої сучасної реконструкції будинку). Вхід оздоблений  арковим порталом, який отримав своє 

вирішення внаслідок сучасної реконструкції будівлі. Виділяються   сучасні, стилізовані двері зі 
склінням та профільованою верхньою, а також бічними фрамугами зі склінням, в оздобленні яких 

присутні елементи неокласицизму. Оздоблене декоративним ажурним куванням металеве піддашшя 

великого виносу на металевих стовпчиках, що прикрашене кованими підвісними ліхтарями, та 
сходинка, яка облицьована плиткою, - сучасні.  

.  
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Будинок № 11 по вулиці Дворцовій. Центральну вісь вуличного фасаду двоповерхового, 

цегляного, пофарбованого будинку завершеного  бельведером й щипцями різноманітної форми 

підкреслює парадний прямокутний вхід, оздоблений перспективним вхідним  порталом із 

«світликом». Розкішно оздоблений декоративною ліпниною у вигляді лиштви, нижні кути якої 
оздоблені маленькими квіточками, акцентованого  замковим каменем, трапецієвий «світлик» із 

кольоровим склінням розташований над вхідним порталом та візуально витягує його. Видовжені 

кронштейни над порталом, що фланкують «світлик», підтримують вишуканий прямокутний еркер на 
рівні другого поверху, з обох боків прорізаний вікнами складної форми та дверними прорізами для 

виходів на відкриті балкони складної форми із оригінальними візерунками решіток огорожі, що 

обрамляють еркер з обох боків. Вигадливо оздоблений еркер у свою чергу підтримує ще один балкон 
із виходом через бельведер, оформлений у стилі ар-нуво. Додаткової родзинки оздобленню 
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вуличного фасаду додають віконні прорізи різноманітних форм із декоративним ліпним оздобленням 
переплетінь вікон другого поверху у вигляді ніжних квітів конвалій. Автентичні двері не збереглися. 

Стилістика оформлення порталу та вуличного фасаду в цілому є типовою для розкішної віденської 

сецесії та франко-бельгійського ар-нуво, в той же час центричність розташування вхідного порталу 

та оформлення  правого бічного фасаду будинку є ознакою неокласицизму. 

 

 

Вулиця Велика Пермська, 57. Парадний прямокутний вхід підкреслює праву частину 

одноповерхового, цегляного,  тинькованого будинку з асиметричною композицією фасаду, 

увінчаного розкішно оздобленим високим фігурним аттиком, що завершений стилізованим лучковим 

фронтоном, із видовженим сліпим слуховим вікном із лучковою перемичкою високого вигину, яке 
фланкують пілястри на високих п’єдесталах. Вхід захищений сучасним металевим піддашком на 

ажурних кронштейнах та фланкований набірними лопатками, які оформлені ширинками та 

невеликими фігурними фільонками. Автентичні двері не збереглися. Оздоблений мереживом язичків 
карниз додає  урочистості декору вуличного фасаду. 
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Вулиця Преображенська, 28. Центральну вісь асиметричного фасаду двоповерхового, 
цегляного будинку підкреслено розкріповкою, яка завершена лучковим фронтоном. Парадний 

прямокутний вхід, що оформлений рельєфною клинчастою перемичкою із акцентованим замковим 

каменем, оздоблений порталом із пілястрами доричного ордера з перехопленнями, що підтримують 
антаблемент із трикутним фронтоном. Автентичні двері не збереглися. Будівля,  у вирішені якої 

раціоналізм  цегляного стилю гармонійно поєднується з характерними деталями неокласицизму, 

змодульованими у цеглі,  являє собою цінність, як  цікавий зразок житлової забудови міста початку 
ХХ століття. 
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Двоповерховий  житловий  будинок  №  36  по  вулиці  Великій  Перспективній,  який 

знаходиться у середині кварталу між вулицями Шевченка і Дворцовою. Два ризаліти по краях 

фасаду підкреслюють входи з лучковими перемичками, оздоблені профільованими гуртами-
сандриками на рівні «світликів» над дверима, що повторюють абриси перемичок вхідних прорізів. 

Збереглися автентичні двостулкові дерев’яні двері з тафлями та  «світликами» над ними.  
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Один з двох будинків з  №  83, який розташований на розі вулиць Тараса Карпи й 

Михайлівської.  Замурований  видовжений парадний вхід із лучковою формою перемички 
підкреслює праву частину  фасаду від  вулиці Тараса Карпи одноповерхового, цегляного, 

тинькованого  наріжного будинку з асиметричною композицією фасаду. Збереглися дещо 

пошкоджені автентичні фільончасті двостулкові дерев'яні двері, що закривають замурований вхід та  
«світлик» над ними, зсередини забитий фанерою. Вхід фланкують стилізовані пілястри на високих 

п'єдесталах, правий з яких - канелюрований, а лівий обрамляє та підсилює кут будинку.  
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Будинок № 57 по вулиці  Тараса Карпи.  Бічні частини  симетричного вуличного фасаду 
двоповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням  цоколю  будинку підкреслюють вирішені 

однаково парадні  аркові входи зі сходами, захищені металевими піддашками на ажурних 

кронштейнах. Вхідні прорізи оздоблені стилізованими  віяловими замками під лучковими 
сандриками. Автентичні двері не збереглися, натомість встановлено сучасні, стилізовані двері. 

Ліворуч від лівого та праворуч від правого парадних входів розташовані рустовані лопатки. 

 

 

Будинок № 38 по вулиці Чорновола. Вирішення 

вуличного фасаду двоповерхового, цегляного будинку 

має характерні ознаки стилю віденської сецесії. 

Центральна вісь вуличного фасаду позначена 
розкріповкою з довгим балконом із балюстрадою на 

рівні другого поверху, завершеною розкішно 

оздобленим ступінчастим аттиком, що має складне 
модернове завершення, із  вишуканим, оригінально 

оформленим трисекційним вікном.  Аттик та парапетні 

тумби у стилі віденської сецесії візуально витягують 
силует будівлі та додають особливої монументальності. 

Центральна розкріповка підкреслена парадним 

прямокутним входом із клинчастою перемичкою. Вхід з 

обох боків обрамлений канелюрованими лопатками, 
рельєфні  виступи над якими слугують кронштейнами, 

що підтримують масивний балкон на рівні другого 

поверху. Фільончасті двостулкові дерев’яні двері з 

профільованою верхньою глухою фрамугою - сучасні.  
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Вулиця Михайлівська, 19. Вхідна група розташована у розкріповці асиметричного вуличного 

фасаду одноповерхового, цегляного будинку та складається із розташованого в ніші  прямокутного 
входу під автентичним  металевим піддашшям на ажурних кронштейнах, до якого ведуть сходи.. 

Парадний прямокутний вхід під декоративною рельєфною кладкою у вигляді клинчастої перемички. 

Збереглися автентичні двостулкові дерев’яні двері з тафлями й оригінально оформленою нащільною 

планкою та "світликом" над ними. Вхід фланкують профільовані лопатки. декоративне оздоблення 
яких дещо нагадує канелюри. Саме три вертикальні смуги (борозни), з середньою найдовшою, що 

нагадують античні канелюри, стали популярними елементами  декоративного оздоблення фасадів 

споруд по всій Європі наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть  завдяки австрійському архітектору 
Отто Вагнеру, видатному представнику розкішної віденської сецесії. 
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Вулиця Тарковського, 55. Заглиблений парадний стрілчастий арковий вхід, в якому 

проглядається відгомін неоготичної архітектури, підкреслює центральну вісь вуличного фасаду 
двоповерхового, цегляного будинку з асиметричною композицією фасаду, завершеного аттиками 

різної (комбінованої) форми, які  дещо втратили свій первісний вигляд внаслідок руйнації (із 

центральним прямокутним аттиком з накладним профільованим лучковим фронтоном, деякі 
елементи якого втрачено). Парадний вхід фланкують оздоблені фільонками рустовані лопатки на 

високих, профільованих п'єдесталах, міжповерховий карниз над якими імітує капітелі пілястр. 

Автентичні двері не збереглися, натомість над сучасними дверима зберігся оригінально оформлений 
автентичний «світлик» стрілчастої форми. Міжповерховий карниз із яскраво вираженим 

підкарнизним фризом надає особливої декоративності та завершеності оздобленню  входу та фасаду 

в цілому. Будівля вирішена у цегляному стилі, з гармонійним поєднанням характерних рис 

еклектики і модерну, та являє собою цікавий зразок житлової забудови міста  кінця ХІХ - початку 
ХХ століть. 
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По вулиці Тарковського, у кварталі між вулицями Преображенською та Гоголя, два 
одноповерхові будинки-близнюки під № 63, які вирішені у цегляному стилі.  Бічні розкріповки 

вуличних фасадів  будинків, завершених  аттиками, фланкованими бічними парапетними тумбами, 

підкреслені однаково вирішеними парадними входами з лучковими формами перемичок. У будинку, 

що від вулиці Преображенської, збереглися автентичні дверні полотна парадних входів, які 
оздоблені  різьбленими масками левів, що, ймовірно, тримали у своїх пащах кільця.  
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Парадні входи (до того, що праворуч, ведуть сходи) підкреслюють бічні розкріповки, що завершені  
аттиками з кілеподібними вікнами-біфоріями, фланкованими бічними парапетними тумбами. Вхідні 

прорізи з лучковими формами перемичок оформлені  декоративними рельєфними кладками у вигляді 

гуртів-сандриків такого ж абрису, з акцентованими декоративними віяловими замками. Парадні 

входи  фланкують стилізовані рустовані лопатки на високих п’єдесталах, оформлених квадратними 
виступами з цегли. Над входом, що підкреслює  ліву бічну розкріповку, збереглося автентичне 

коване  піддашшя на ажурних кронштейнах; над входом, що підкреслює праву – лише частково. 

Збереглися автентичні фільончасті двостулкові дерев’яні  двері обох входів, та оригінальний  
«світлик»,  що розташований   над дверима входу, який підкреслює праву бічну розкріповку.  
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Один із парадних входів будинку № 63 по вулиці Тарковського, який розташований ближче 
до вулиці Гоголя. Парадний вхід підкреслює ліву бічну розкріповку, завершену аттиком із 

кілеподібним біфорієм (спарений тип вікна), який фланкують бічні парапетні тумби. Вхідний проріз 

із рельєфною клинчастою перемичкою лучкової форми та акцентованим декоративним віяловим 
замком, на якому встановлено сучасний декоративний ліхтар. Масивність багатопрофільного 

карнизу в межах розкріповки підкреслюють декоративні кронштейни. Над входом збереглося 

автентичне коване металеве піддашшя на ажурних кронштейнах.  
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Автентичні двері та «світлик» над ними не збереглися. Натомість встановлено сучасні 
одностулкові двері зі склінням складної форми, оздоблені декоративною металевою рішіткою й 

бічною фільончастою глухою фрамугою, у вишуканому стилі ар-нуво. Верхня фрамуга зі склінням, 

стилізована під «світлик», оформлена декоративною металевою решіткою. З обох боків вхід 

обрамляють силізовані рустовані лопатки на п’єдесталах, оформлених прямокутними виступами з 
цегли, над якими профільований гурт імітує капітелі пілястр. 

 

 

 Вулиця Тараса Карпи, 75. Ліве крило двоповерхового з цокольним поверхом, цегляного, 
пофарбованого будинку зі зрізаним наріжжям та двома крилами, акцентоване  видовженим парадним 

входом. Вхідний проріз із лучковою формою перемички, оформленою рельєфною кладкою з жовтої 

цегли, стилізованою під клинчасту перемичку лучкової форми з акцентованим замковим каменем.  
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Над вхідними дверима (під "світликом") встановлено сучасне піддашшя на кронштейнах. 
Двостулкові дерев'яні двері з тафлями неавтентичні, натомість зберігся  автентичний «світлик» над 

дверима. Парадний вхід фланкують модернові пілястри, великого ордеру (на два поверхи) на 

високих фільончастих п’єдесталах, розташованих на рівні цокольного поверху.  На рівні середини 

(висоти) "світлика" пілястри оформлені перехопленнями, під якими рельєфна кладка імітує 
канелюри. Вишукана композиція  рельєфного цегляного декору пілястр є відлунням віденської 

сецесії.  Композиція фасадів вирішена у  цегляному стилі із застосуванням  гармонійно поєднаних 

характерних елементів віденської сецесії й неокласицизму, змодульованих у різнокольоровій цеглі 
(червона й жовта), та являє собою яскравий зразок  житлової забудови міста на початку ХХ століття. 

 

 

 Вулиця Пашутінська, 50, будівля колишньої кондитерської фабрики. Один із оригінальних 

входів до будинку, що виник внаслідок переоблаштування об'єднаних в одну композицію двох 

віконних прорізів у вигляді напіварок, оформлених загальним сандриком з акцентованим 
декоративним віяловим замком, що повторює загальний абрис композиції, на  дверні, підкреслює 

праву частину асиметричного вуличного фасаду двоповерхового, цегляного, пофарбованого 

будинку. Середник між колишніми віконними, а тепер вхідними прорізами, оформлений  
півколонкою, стилізованою під бочкувату. Подвійний вхід фланкують рустовані лопатки, оздоблені 

фільонками та декоративною рельєфною кладкою. Споруда, у вирішенні якої раціоналізм цегляного 

стилю гармонійно поєднується із романтичними елементами неоросійського стилю, змодульованими 
у цеглі, - яскравий зразок  об’єкта промислового призначення.  
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Вулиця Пашутінська, 34. Розмір вхідного прорізу парадного входу, що підкреслює ліву 
частину вуличного фасаду двоповерхового, цегляного будинку, зазнав змін під час сучасного 

ремонту. Кут будинку ліворуч від входу обрамлений стилізованою рустованою лопаткою,   праворуч  

– рустована лопатка. Вінчає колишній вхідний проріз із лучковою формою перемички декоративна 
рельєфна  кладка, стилізована під  віяловий замок. Будівля, що вирішена у цегляному стилі, втратила 

свій первісний вигляд внаслідок облаштування балконів, часткової надбудови аттикового 

(мансардного) поверху та зменшення розміру парадного входу.  
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 Вулиця Пашутінська, 39.  Вісь входу одноповерхового,  цегляного будинку  підкреслює праве 
бічне розкріпування. Парадний вхід із лучковою формою перемички оформлений сандриком такого 

ж абрису з акцентованим віяловим замком, перекритим сучасним кованим піддашшям на ажурних 

кронштейнах. Над віяловим замком розташований ще один стилізований віяловий замок. З обох 
боків вхід  оздоблений профільованими лопатками, що обрамляють кути розкріпування. Автентичні 

двері не збереглися. 
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Вулиця Пашутінська, 16. Ліва бічна розкріповка одноповерхового з напівпідвальним 

поверхом цегляного будинку з симетричною композицією фасаду акцентована прямокутним 

парадним входом,  обрамленим до рівня "світлика" над вхідними дверима профільованим гуртом-
сандриком такого ж абрису з акцентованим декоративним віяловим замком. Вхід до рівня імпосту 

над дверима фланкують профільовані лопатки.  Збереглися автентичні двостулкові дерев’яні двері з 

тафлями та розташований над ними прямокутний трисекційний «світлик» із оригінальним 
переплетінням. 
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Вулиця Велика Перспективна, 26. Колишній будинок Сауля Барського. Парадний арковий 

вхід акцентує розкріповку двоповерхового, цегляного, тинькованого будинку з асимитричною 

композицією вуличного фасаду, завершену лучковим фронтоном з розкріпуванням, накладеним на 
ступінчастий аттик. Тимпан аттика оздоблений вишуканим барельєфом у вигляді картуша, 

увінчаного мушлею, що обрамлений лавровим гіллям, що надає оздобленню розкріповки й будинку 

в цілому особливої урочистості та помпезності. На картуші зазначено рік побудови будівлі - 1898.  

Цоколь, який зберіг майже первісну висоту  в межах розкріповки, оброблений рустом. Площина 
стіни першого поверху в межах розкріпування (як і всього фасаду в цілому) навколо парадного входу 

оброблена рустом, що додає особливої монументальності загальному вигляду вуличного фасаду. 

Клинчастий руст над арковим входом імітує віяловий замок. Збереглися автентичні фільончасті 
двостулкові дерев'яні двері зі склінням та "світлик" з півциркульною перемичкою над ними. Над 

арковим входом на рівні другого поверху розташований балкон, який оздоблений розкішними 

барельєфами у вигляді великої мушлі, що прикрашає тимпан напівкруглого фронтону, крилатих 

путті, розташованих в антрвольтах, які тримають гірлянди,  Особливої родзинки оздобленню 
розкріпування надає маскарон-оберег у вигляді голови одного із античних божеств, який слугує 

масивним кронштейном для вінчаючого розкріпування фронтона. Будівля, у вирішені якої  

проглядаються гармонійне поєднання характерних елементів необароко й неоренесансу (еклектика), 
являє собою яскравий зразок житлової забудови міста (прибутковий будинок) кінця ХІХ століття. 

 

Вулиця Велика Перспективна, 31, будівля колишнього «Північного» готелю. Будинок 
належав родині Барських. Неатрибутований. Розкішний бічний  невеликий виступ-ризаліт (частина 

будинку, що виступає за основну лінію фасаду), позначений на рівні  другого поверху еркером, 

завершується профільованим розірваним фронтоном, накладеним на башточку зі слуховим вікном із 
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лучковою перемичкою. Оригінальна башточка має навершя у вигляді виробленого лускою, 
полігонального купола зі шпилем. Парадний вхід розташований в арковій ніші лівого бічного 

ризаліту двоповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку з симетричною 

композицією фасаду. Заглиблений парадний вхід обрамлений монументальною рустованою 

консольною аркою, акцентованою консолями з волютами. Аркова перемичка оздоблена 
декоративною рельєфною кладкою, стилізованою під віяловий замок, частково оздоблений 

діамантовим рустом. Над вхідним порталом розташовані профільовані масивні кронштейни, 

оздоблені  лускою та, з обох боків, волютами, що підтримують цегляне піддашшя, оформлене 
міжповерховим карнизом, на яке спирається вишуканий  еркер із прекрасними каріатидами. 

Автентичні двері не збереглися, натомість встановлено сучасні двостулкові двері зі склінням, з 

верхньою та бічними фрамугами зі склінням. Композиція фасаду вирішена у цегляному стилі з 
застосуванням неоренесансних та необарочних деталей, змодульованих у цеглі та виділених 

пофарбуванням, а також декоративною  ліпниною. Будинок є яскравою пам'яткою житлової 

забудови міста (прибутковий будинок) початку ХХ століття. 

.  

  

Вулиця Велика Перспективна, 33. Будинок банківської установи, споруджений у 1900 році 

під керівництвом міського архітектора  О. Лишневського. Ліва частина двоповерхового будинку з 
асиметричною композицією фасаду була добудована на початку 1990-х років. Вуличний фасад 



 90 

двоповерхового на цокольному поверсі, цегляного, тинькованого, з гранітним облицюванням 
цоколю будинку, завершеного стилізованою італійською терасою, позначений двома однаково 

вирішеними вхідними прорізами з півциркульними формами перемичок, оздобленими арковими 

порталами з пілястрами доричного ордера, нижні частини яких,  включно з п’єдесталами, викладено 

з граніту й до рівня баз оброблено рустом, завершеними антаблементами із трикутними фронтонами. 
Фризи антаблементів порталів без декору. Фільончасті двостулкові дерев'яні двері зі склінням, з 

оригінальним оздобленням нащільної планки та арковим "світликом" над дверима. Слід відзначити 

рустовану фактуру стін - дощату, прямокутну, жолобчасту (оздоблює площину стіни в межах 
першого поверху обобіч порталів). Наприкінці ХІХ століття переважна більшість архітекторів під 

час проєктування банківських споруд надавала перевагу саме стилю неоренесанс, як символу 

процвітаючої банківської справи в Європі. Архітектурне вирішення колишнього повітового 
відділення державного банку - це саме той випадок. Споруда вражає своєю  монументальністю та 

вагомістю й водночас гармонією та вишуканістю, притаманними флорентійським будівлям епохи 

Ренесансу. Будівля є яскравим зразком банківської споруди періоду історизму в забудові міста на 

межі ХІХ - ХХ століть. 

.  
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Вулиця Нижня Биковська, 74.  Колишній парадний вхід, який зазнав змін під час сучасного 
ремонту, внаслідок чого втратив своє первісне призначення, підкреслює вуличний фасад 

одноповерхового, цегляного, фарбованого будинку, завершеного фігурним аттиком, який фланкують 

бічні парапетні тумби,  із сліпим арковим слуховим вікном, обрамленим подвійними півколонками з 
диньками. Частково замурований вхідний проріз із встановленим сучасним прямокутним вікном 

оздоблює портал, що первісно обрамляв парадний вхід, набірні півколонки на високих п'єдесталах 
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якого підтримують профільовану лінійну перемичку. Портал фланкують рустовані лопатки на 
п’єдесталах, верхівки яких оздоблені ширинками. 

 

 

Будинок № 36 по вулиці Покровській. Праву частину одноповерхового, цегляного, 
тинькованого будинку підкреслював парадний вхід. Колишній вхід, оздоблений  прямокутним 

порталом зі стилізованими півколонами - замурований. Колишній портал фланкують рустовані 

лопатки. Особливої родзинки оздобленню будівлі надає мереживо декоративних машикулів, що 

тягнеться уздовж вуличного фасаду та підкреслює підкарнизну площину. 
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.  

 

Вулиця Велика Пермська, 74.  Парадний вхід підкреслює ліву частину одноповерхового, 

цегляного будинку з асиметричною композицією фасаду.  Вхідний проріз із лучковою формою 

перемички оформлений гуртом-сандриком, що повторює форму перемички, з акцентованим 
декоративним віяловим замком. Над входом встановлено сучасний металевий піддашок на кованих 

ажурних кронштейнах. Автентичні двері та «світлик» над ними не збереглися. Вхід фланкують 

профільовані лопатки, які оформлені декоративними глухими щілиноподібними бійницями. 
Додаткової привабливості й урочистості оздобленнню вуличного фасаду надає яскраво виражений 

підкарнизний фриз у вигляді мережива декоративних машикулей. 

. 
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Вулиця Верхня Биковська, 17а. Колишній вхідний портал, що підкреслює праве бічне 

розкріпування одноповерхового, тинькованого будинку з асиметричною композицією фасаду, 
замуровано. Залишки порталу фланковані стилізованими пілястрами, стовбури яких оформлені  

прямокутними вертикальними нішами, що у верхніх частинах оздоблені декоративною ліпниною; 

розкріпований карниз над пілястрами імітує ще одні  капітелі. 
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Будинок № 16 по вулиці Шевченка. Ліву частину вуличного фасаду двоповерхового, 

цегляного наріжного будинку з заокругленими кутами (риси, що притаманні архітектурі модерну), 

завершеного парапетними тумбами, що візуально витягують силует будинку,  підкреслює парадний 
вхід під сучасним металевим піддашшям на ажурних кронштейнах, до якого ведуть сходи. Вхідний 

проріз із лучковою формою перемички оздоблений зверху до половини  рельєфної кладкою у вигляді 

гурта-сандрика такого ж абрису із акцентованим декоративним віяловим замком. Особливої 
родзинки оздобленню входу й вуличного фасаду в цілому надає профільований міжповерховий 

карниз, що оформлений рядами рельєфної кладки, так званими  бігунцем та поребриком. Парадний 

вхід з обох боків обрамлений рустованими лопатками. Автентичні двері не збереглися, натомість 

встановлено сучасні фільончасті двостулкові дерев'яні двері з верхньою глухою фрамугою. Споруда, 
у вирішенні якої проглядаються риси раціоналістичного модерну, - яскравий зразок житлової 

забудови міста (прибутковий будинок) на межі ХІХ - ХХ століть. 

. 

 



 96 

 

Двоповерховий будинок на розі вулиць Дворцової та Панченка, фундаторами якого були 

брати Долинські. Наріжник двоповерхового, цегляного, з гранітним облямуванням цоколю будинку 
зі зрізаним наріжжям позначений на рівні другого поверху півциркульним еркером-вежою з 

купольним завершенням, виробленим лускою й увінчаним невеликим гранчастим куполом із 

шпилем та флюгером із датою «1911». (Флюгер встановлений під час останнього ремонту, і дата на 
ньому немає відношення до дат, пов’язаних з історією цього будинку). Перший поверх наріжжя 

виділений заглибленим прямокутним входом, який вінчає ліпна мушля, що імітує замковий камінь, 

яка водночас слугує  консоллю, що підтримує своєрідне піддашшя - об’ємне барельєфне  панно у 
вигляді розкішного віяла, що оздоблює низ еркера-вежи над входом. Рустовані лопатки фланкують 

вхід. Автентичні двері не збереглися. Будинок вирішений у цегляному стилі із застосуванням 

неоренесансних та необарочних деталей, змодульованих у цеглі. Особливої родзинки оздобленню 

фасадів будинку надає стилізована декоративна ліпнина. Будівля - цікавий зразок житлової забудови  
міста 1890-х років, та утворює цінне міське середовище. 
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.  

 

 Вулиця Велика Пермська, 23. Праве бічне розкріпування одноповерхового, цегляного, 

пофарбованого будинку підкреслене парадним входом.  Вхідний проріз із лучковою формою 

перемички з акцентованим декоративним віяловим замком. Парадний вхід фланкують рустовані 
лопатки на п’єдесталах, оформлених прямокутними виступами з цегли. Автентичні двері не 

збереглися.   
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Вулиця Велика Перспективна, 21. Лівий бічний ризаліт невеликого виступу 
одноповерхового, із сучасною надбудовою у вигляді аттикового поверху,  з цокольним поверхом,  

цегляного, тинькованого, з гранітним облицюванням цоколю будинку завершений оздобленим 

декоративною рельєфною кладкою ступінчастим щипцем, увінчаним чотиригранним пірамідальним 
шатром із шпилем. Особливої родзинки ризаліту надає кругле світлове вікно, що обрамлене 

лиштвою й акцентоване декоративним віяловим замком, під півциркульним сандриком з плечиками 

на масивних профільованих кронштейнах. Підвіконна тафля перекрита піддашшям. Парадний вхід 

під сучасним кованим піддашшям на ажурних кронштейнах підкреслює ризаліт. Прямокутний вхід 
обрамлений  гуртом ступінчастої форми. Площина стіни ризаліту навколо входу під гуртом 

облицьована червоним гранітом (сучасне оздоблення); на рівні цокольного поверху гранітне 

облицювання оздоблене рустом. Автентичні двері не збереглися. Будівля, що  утворює цінне міське 
середовище, являє собою цікавий зразок цегляного стилю із застосуванням деталей, змодульованих у 

цеглі, в яких проглядаються риси романтичного напряму стилю модерн, який черпав натхнення в 
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середньовічній архітектурі.  Надбудова аттикового поверху привела до порушення візуального 
сприйняття первісної композиції будинку.  

  

 

Вулиця Чміленка, 41. У цьому будинку у радянський час була обласна міліція, зараз - обласна 

поліція. Будівля неатрибутована. Ліва частина двоповерхового, цегляного, з гранітним 
облицюванням цоколю будинку з асиметричною композицією фасаду, завершеного розкішно 

оздобленими аттиками, щипцями, парапетними стовпчиками, стилізованими під пінаклі, увінчані 

шпилястими дашками, й (парапетними) тумбами під такими ж дашками, з ажурними кованими 
огородженнями між ними, що візуально витягують силует будівлі, позначена бічним ризалітом 

невеликого виступу. Парадний прямокутний вхід підкреслює бічний ризаліт із  еркером-вежою 

складної форми (прямокутний із частково зрізаними кутами) на рівні другого поверху, що 
завершується вигадливими пінаклями, увінчаними шпилястими дашками. Над видовженим входом 

розташоване масивне цегляне, пофарбоване піддашшя на ступінчастих кронштейнах, оздоблених 

ромбами, у вигляді пологої арки, оформленої профільованим міжповерховим карнизом, на яку 

спирається  вишукано оздоблений еркер. Внутрішня частина піддашшя оздоблена п’ятьома віяльно 
розташованими невеликими ступінчастими кронштейнами, виділеними пофарбуванням. Гранітне 

облицювання навколо входу під піддашшям (сучасне оздоблення) стилізоване під лиштву. Парадний 

вхід  фланкують лопатки з перехопленнями, у вигляді декоративної рельєфної кладки поребрика; 
саме на них тримаються кронштейни, що підтримують масивне піддашшя.  Автентичні двері не 

збереглися. Будівля, у вирішенні якої проглядається поєднання раціоналізму цегляного стилю й 
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романтизм неоготичної спрямованності модерну, який у свій час звертався до історичних стилів, - 
яскравий зразок житлової забудови початку ХХ століття. 

 

Вулиця Тараса Карпи, 79.  Видовжений парадний вхід підкреслює праву частину 

двоповерхового, цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку з асиметричною 
композицією фасаду. Арковий вхід, що розташований ліворуч від проїзду на подвір'я, оздоблений 

порталом, стилізовані тонкі півколонки якого  підтримують профільований півциркульний архівольт 

із акцентованиим віяловим замком. Портал фланкують лопатки. Над порталом встановлено 
півциркульний металевий піддашок на ажурних кронштейнах. Автентичні двері не збереглися. 

 

 

Один із входів до будинку на розі вулиць Преображенської та Пашутінської. Споруджений 
будинок за проєктом техніка  Г. Зусмана. Відомо, що у цій будівлі до 1917 року був готель «Рига». 

Наріжжя двоповерхового цегляного, з гранітним облицюванням цоколю будинку зі зрізаним 

наріжжям позначене парадним  прямокутним входом, оздобленого декоративним віяловим замком, 
який закриває вивіска з назвою закладу громадського харчування. Парадний вхід фланкують 

рустовані лопатки та, на рівні вивіски, з обох боків оздоблюють  ковані підвісні ліхтарі. Розкішні 

фільончасті двостулкові дерев’яні двері зі  склінням, оформлені кованими ажурними  решітками,  та 
верхня фрамуга зі склінням - сучасні.  Особливої родзинки наріжжю додає витончений кований 

балкон, що обрамляє наріжжя на рівні другого поверху над парадним входом Будинок являє собою 

цікавий зразок еклектики з рисами модерну в житловій забудові міста на початку ХХ століття.  
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Провулок Миргородський 10. Ліва частина одноповерхового цегляного будинку із 

асиметричною композицією фасаду підкреслена прямокутним, із заокругленнями з обох боків, 
парадним входом до якого ведуть напівзруйновані сходи, обрамленим декоративною рельєфною 

кладкою, стилізованою під  лиштву з акцентованим декоративним замковим каменем. Вхід 

фланкують рустовані лопатки (права обрамляє кут будинку). Збереглися автентичні двостулкові 

двері з тафлями, верхні з яких оздоблені різьбленими розетами. Над дверима - фільончаста глуха 
фрамуга. 

. 
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 Будинок по вулиці Кавалерійській. Видовжений перспективний вхідний прямокутний  портал 
однієї з будівель колишнього кавалерійського училища підкреслює центральну вісь триповерхового 

цегляного, з гранітним облицюванням цоколю фарбованого будинку з симетричною композицією 

фасаду. У вирішенні вхідного порталу архітектор відмовився від притаманного архітектурі 

класицизму колонного портика із фронтоном, що говорить про його творчі пошуки та відмову від 
вже застарілого на той час сприйняття класичних архітектурних форм. Двостулкові дерев’яні двері з 

тафлями та  «світлик» над ними  неавтентичні, але збереглися гранітні сходи до входу. Будинок - 

складова  ансамблю кавалерійського училища, являє собою  цінність як архітектурна пам’ятка та 
зразок споруди військового навчального закладу доби пізнього класицизму. 

 

 
 

 

.  
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