
Згадуючи будинок Заславського та його 

мешканців... 

 

Приводом для написання спогадів про 

будинок Заславського стала презентація 

книги краєзнавців Володимира Поліщука та 

Сергія Невесьолова «Місто, якого вже 

немає». Її провели у відділі краєзнавства 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського в рамках 

просвітницького проєкту «Архітектурне 

обличчя міста». У ній розповідається 

історія відомих будинків нашого міста, які 

представляли історичну або архітектурну 

цінність, але з незрозумілих причин були 

знищені у радянську добу. Одна з новел книги 

присвячена будинку Заславського. У цьому 

будинку я прожила перші 17 років життя, з 

ним пов’язані найкращі спогади мого 

дитинства. 

 



 
Великий міст. Поштова листівка.1904 р. 

(з фондів літературно-меморіального музею 

І.К. Карпенка-Карого міста 

Кропивницького) Фото 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 

Будинку Заславського з боку вулиці Карла 

Маркса.1970 р. (з колекції Ю. Тютюшкіна) 

Фото 2 

 

 Швидко плине час… Ніби ще вчора на 

лівому березі Інгулу височів знаменитий 

будинок Заславського, який нагадував 

велетенський корабель, що готується до 

відплиття. Майже століття він був однією з 

найбільших споруд Кіровограда та 

візитівкою нашого міста. 

Ні революції, ні війни не змогли знищити 

пам’ятку історії, а чинуші часів розвинутого 

соціалізму не маючи ні переконливих 

аргументів, ні звичайної доцільності знесли 

знаменитий будинок. 

 Ходили різні чутки з приводу його 

знищення: він псує панораму центральної 

частини міста, заважає реконструкції мосту, 

на його місці планують побудувати торговий 

центр… 

 Єдиним виправданням для тих, хто це 

зробив, можуть слугувати нові квартири зі 

зручностями, які отримали мешканці 

будинку Заславського. 



 Будинок займав площу близько 1500 

квадратних метрів, складався з трьох 

поверхів та мав кілька великих підвалів.  

Мешканцям міста він здавався велетнем, 

оточеним одноповерховими магазинами та 

крамничками. 

Краєзнавці стверджують, що будинок 

побудували на старому руслі річки Інгул. 

Під час його зведення використали палі з 

модрини. Деревина модрини є 

водонепроникною, найважчою й 

найміцнішою серед європейських хвойних 

порід.  

Будівля мала чудову гідроізоляцію: між 

фундаментом та стінами будівничі 

розмістили свинцеву прокладку. 

 Побутує твердження, що проектував 

будинок Заславського знаний 

єлисаветградський архітектор Олександр 

Лішневський. Але документів, які 

підтверджують цей факт, поки що ніхто не 

знайшов. 

 Цікава деталь з приводу містобудування 

у кінці ХІХ століття. Бажаючі побудувати 

будинок на центральній вулиці міста по її 

«червоній лінії», подавали до міської управи 



клопотання та план майбутньої будівлі у 

двох примірниках. Розглядали надані плани 

та місце забудови міський архітектор і 

гласний міської думи. Саме ці чиновники 

готували висновок і міська управа давала 

дозвіл на будівництво.  

 Під час спорудження будинку 

Заславського була використана еклектика, 

тобто різні архітектурні стилі. 

 Головний фасад будови по вулиці 

Великій Перспективній (Карла Маркса) та 

провулку Базарному був щедро декорований 

ліпниною. 

 Третій поверх прикрашали здвоєні арочні 

вікна з маскаронами у вигляді левиних голів 

та п’ять невеликих балконів з ажурним 

кованим огородженням. Великі арочні вікна 

першого поверху слугували вітринами   

магазинів.  

 До 1917 року на першому поверсі 

будинку Заславського були  магазини, 

майстерні ремісників та склади. Купець 

Заславський мав у будинку свій магазин, 

товари до якого надходили на пряму з 

фабрик. Там можна було придбати галоші 

товариства російсько-американської гумової 



мануфактури, взуття товариства Санкт-

Петербурзьких фабрик, клейонку,  лінолеум 

та шпалери кращих виробників. У магазині 

також продавали вату в асортименті: 

бавовняну, вовняну, віконну та 

гігроскопічну. 

 

 
 

Рекламне повідомлення у щорічнику газети 

«Голос Юга» «Весь Єлисаветград» за 1913-й 

р.  Фото 3 



 Був у цьому будинку і великий 

продуктовий магазин, розрахований на 

малозабезпечених городян та селян, які 

приїздили до міста за товарами. 

 Другий поверх будинку займали недорогі 

готельні номери для тих, хто з навколишніх 

сіл приїздив на базар торгувати. На третьому 

поверсі окремі кімнати здавалися під житло. 

 У період з 1917 по 1941 рік майже нічого 

не змінилося. На першому поверсі були 

магазини, на другому та третьому – контори 

державних установ та комунальні квартири. 

 Під час німецько-радянської війни 

частина мешканців будинку виїхала в 

евакуацію, а ті, хто залишися, змушені були 

ділити житло з окупантами: у найбільші та 

найкращі квартири розселяли німецьких 

солдат та офіцерів. За спогадами мешканців, 

стосунки з окупантами складалися по-

різному. Більшість ненавиділи загарбників, 

тримали з ними дистанцію. Але були й такі, 

які не вважали за ганьбу мати з ними справу. 

Одна дівчина з нашого будинку зустрічалася 

з німцем і поїхала з ним на захід. 

 Пам’ятаю, як у середині 1960-х років 

будинок Заславського облетіла звістка про 



те, що в гості до родини Гіріних з далекої 

Австралії приїхала донька. Саме вона під час 

війни втекла з німцем. Через двадцять років 

після війни жінка наважилася відвідати 

Україну. Коли вона виходила у двір, на неї 

звертали увагу всі: молода, приваблива, з 

гарною зачіскою та  у модному вбранні. 

Відчувалолся, що жінка впевнена у собі.  Їй, 

доглянутій та елегантній, навіть позаздрили.  

 Ще одну історію, пов’язану з періодом 

окупації, мені розповіла колишня мешканка 

нашого будинку Тетяна Гольша (у дівоцтві 

Сенченко). Цей випадок стався з її дідусем. 

 У першому під’їзді під час війни мешкала 

багатодітна родина чоботаря Василя 

Григоровича Удовиченка. Німець, якого 

підселили в родину, привіз із собою 

радіоприймач. Коли окупанта не було вдома, 

Василь Григорович слухав повідомлення 

інформбюро про становище на фронтах, хоча 

німці суворо заборонили населенню 

користуватися радіотехнікою. Одного разу 

окупант помітив, що приймач хтось вмикав. 

Був страшенний скандал і господарю 

будинку загрожував розстріл. Врятувала 



Василя Григоровича дружина, яка умовила 

німця не заявляти на батька шістьох дітей. 

 

 
Діти Василя Григоровича Удовиченка. Зліва 

направо: Тамара, Алла, Валентин, Анатолій, 

Людмила. 1970-і рр.(з сімейного архіву К. 

Байбарош) 

 Фото 3-а 

 

 Колишні мешканці будинку згадували ще 

одного німця, який приносив ліки та 

продукти хворій дитині. 



 Коли у січні 1944 року окупантів погнали 

з нашого міста, вони тікали спішно, хапаючи 

все, що траплялося під руку. Моя бабуся 

згадувала, як на ношах несли пораненого 

німця, у якого до ґудзика кителя була 

прив’язана курка.  

 Під час одного з обстрілів в будинок 

потрапила авіаційна бомба, але стіни були 

настільки міцними, що особливо не 

постраждали. 

 Після війни другий та третій поверхи 

будинку Заславського використовували 

тільки під житло. 

 

 
Жінки будинку Заславського. 

Справа наліво: Ганна Бессараб, Олександра  



Квітковська, Марія Квітковська. 1951 р. 

Фото 3-б 

 Будинок мав форму літери П, ніжками до 

Інгулу. Двір з боку річки перекривала 

двоповерхова споруда, в якій знаходилися 

сараї та туалети. Ця добудова не мала ніякої 

архітектурної цінності, але відігравала 

важливу роль під час повені: захищала двір 

від затоплення. 

 

 
Будинок Заславського (вид з боку річки 

Інгул). Початок 1970-х рр. 

Фото 4 

 Двір був невеликим і позбавленим клумб, 

дерев, кущів, лавок. Бажаючі посидіти та 



поспілкуватися, виносили на подвір’я із 

собою стільці і починався обмін новинами. У 

двір можна було увійти з вулиці Карла 

Маркса або з базарної площі. 

 Ту частину будинку, яка виходила на 

базарну площу, називали флігелем. Споруда 

була майже вдвічі вужчою від тієї частини, 

що йшла вздовж вулиці Карла Маркса. Її 

добудували пізніше, на початку ХХ століття. 

У флігелі було два під’їзди з квартирами на 

трьох поверхах. Кілька квартир мали вихід 

прямо у двір. Фасад цієї частини будинку 

був позбавлений архітектурних прикрас. 

 У будинку Заславського під житло 

використовували навіть ті приміщення, які 

були добудовані на даху: у першому та 

третьому під’їздах. На деяких старих 

фотокартках із зображенням нашого 

будинку, можна побачити ці добудови. У 

другому під’їзді одна з квартир займала 

частину горища. 

 



 
  

Панорама м. Кіровограда з будинком 

Заславського. 1950-і рр. Фото 5 

 

У дворі була водогінна колонка, якою 

користувалися мешканці перших трьох 

під’їздів. Залізними сходами з двору можна 

було піднятися на великий балкон і 

потрапити до третього під’їзду. Підвал, який 

у дореволюційні часи використовувався для 

зберігання льоду, в радянські віддали людям 

під сараї. Інші підвали знаходилися під 

магазинами. 



 У дворі було три балкони загального 

користування. Найбільший, у вигляді літери 

Г, йшов на рівні третього поверху. Ним 

могли користуватися мешканці двох 

під’їздів: першого та третього. У другому 

під’їзді було два балкони на другому та 

третьому поверхах. Вийти на них можна 

було прямо зі сходового майданчика. 

 

 
 

Моя сестра Любов Тулянцева на балконі 

будинку Заславського. 1969 р.  

Фото 6 

 

З балконів третього поверху відкривалася 

панорама на річку Інгул, міст, церкву, парк, 



обласний суд та автовокзал, який знаходився 

на місці сучасної дитячої спортивної школи. 

Саме з балконів мешканці будинку 

Заславського спостерігали за льодоходом і 

повенями на Інгулі, за першотравневою та 

листопадовою демонстраціями, за тим, як 

центральною вулицею міста у 1967 році 

їхали перші тролейбуси, як цю вулицю рано 

вранці в неділю мили поливальні машини. 

Одного разу з балкона ми побачили 

страшну трагедію. Від зупинки «ДОСААФ» 

по вулиці Карла Маркса нісся каток для 

укладання асфальту, у нього відмовили 

гальма. Некерована махіна, вагою в кілька 

тон, врізалася в автобусну зупинку, що 

знаходилася поруч з Кафедральним Собором 

Різдва Пресвятої Богородиці. Водій кричав, 

щоб люди розбігалися, а вони хапали в руки 

сумки та мішки, створивши затор. П’ятеро 

загинуло, багато людей отримали каліцтва. . 

Після цієї трагедії зупинку перенесли в інше 

місце. 

Пізніше ми дізналися, що водія засудили 

і він потрапив до тюрми, в якій помер від 

туберкульозу. 



Балкони для дітей будинку Заславського 

були місцем ігр та майданчиком для 

спостережень. Якось ми побачили, як в 

Інгулі топили кошенят. Прибігши на берег 

річки, ми встигли врятувати тільки двох. 

Малечу висушили, накормили та поселили у 

великій коробці на балконі. Вночі одне 

кошеня вилізло з коробки і впало з третього 

поверху. Смерть тваринки стала 

переконливим аргументом для моїх батьків, 

які дозволили забрати її додому. Назвали  

кошеня Сєзею. Гарну, розумну кішку 

сибірської породи любили всі члени нашої 

родини. Але у неї був поганий характер: 

вона не терпіла у квартирі чужих людей. 

Особливо в той період, коли народжувалися 

кошенята. Бували випадки, коли кішка 

нападала на сусідів. Не завжди ситуацію 

можна було виправити вибаченнями. 

Приходилося купувати сусідкам панчохи. 

Сєзя прожила у нашій квартирі 8 років, а 

потім її відправили на галантерейну базу, де 

вона провела залишок свого життя.  

Саме з Сєзі і почалася моя любов до 

тварин та жалісне ставлення до 

безпритульних хвостатих: кішок і собак. 



Хотілося б зауважити, що в часи мого 

дитинства, яке припало на другу половину 

1950-х та 1960-і роки, безпритульних тварин 

у місті було набагато менше, ніж зараз. 

Можливо популяція кішок і собак не встигла 

поновитися після голодомору 1932-1933 

років та війни. А можливо люди були 

добрішими не дивлячись на тяготи 

післявоєнного життя. 

 У квартирах будинку Заславського не 

було ніяких зручностей, до яких ми звикли 

сьогодні. Взимку квартири опалювалися 

пічками, на яких ще й їжу готували. Вугілля 

та дрова зберігали в сараях. Бували випадки, 

коли дрова заміняли порожніми 

кукурудзяними качанами. У сараї, крім 

запасів палива, у дерев’яних бочках 

зберігалися соління. Я любила ходити в 

сарай з бабусею мити кружки. На зиму 

засалювали огірки, помідори, капусту, 

яблука. Не знаю, що змінилося за минулі 

роки, але сьогодні не знайти таких смачних 

солінь, як у дитинстві. 

 Влітку для приготування їжі 

використовували примуси. Їх виносили з 

квартир на сходовий майданчик і ставили за 



дверима. Тому у під’їздах в теплу пору року 

стояв стійкий запах їжі. Примус заправлявся 

гасом. Пункт продажу пального знаходився 

поруч з фортецею на вулиці Сугоклеєвській 

(нині вулиця Куроп’ятникова). Мене або 

брата бабуся посилала за гасом, який 

наливали у пляшки або в металевий 

бідончик. 

 Ще пам’ятаю, як з талонами я ходила за 

соняшниковою олією на маленьку олійницю, 

яка знаходилася на вулиці Пушкіна. 

 Перший поверх нашого будинку з боку 

вулиці Карла Маркса та Базарного провулка 

займали чотири магазини. Першим від мосту 

був продуктовий кооперативний. У 

магазинах облспоживспілки, на відміну від 

гастрономів, був більший асортимент 

продуктів: м’ясних, рибних, бакалійних. Та 

ціни на всі товари були вищими. 

Малозабезпечені городяни не могли собі 

дозволити купувати продукти в цих 

магазинах. До речі, це були єдині продуктові 

магазини, в яких продавали сушені білі 

гриби. Коштували вони недешево, але 

спокуса їх купити була досить великою. 



 За продуктовим йшов фірмовий рибний 

магазин «Океан», в якому продавали свіжу 

рибу та різні консерви. У центрі магазину 

знаходився невеликий басейн, в якому цілий 

рік плавали карасі, коропчуки, судаки та 

інша риба. На початку 1970-х років магазин 

перевели в одну з дев’ятиповерхівок у районі 

5/5. 

 На розі вулиці Карла Маркса та 

Базарного провулка знаходився овочевий 

магазин. Мабуть, він був найбільшим та 

зразково-показовим у місті. І це завдяки його 

директору на прізвище Мусоргський – 

колишньому фронтовику, який втратив на 

війні око. Якщо композитор Модест 

Мусоргський був віртуозом у музиці, то наш 

Мусоргський – віртуозом-господарником у 

довіреному йому магазині. Завдяки 

прекрасним організаторським здібностям 

директора, цілий рік в магазині продавали 

якісні свіжі овочі, фрукти, соління, 

консервацію та соки. У літній період 

полуницю, малину, смородину, аґрус 

привозили у плетених кошиках. 

Плодоовочеву продукцію розвантажували з 

машин у спеціальне приміщення, двері якого 



знаходилися високо над землею з боку 

Базарного провулка. Нижче цих дверей був 

сарай одного з мешканців нашого дому. 

Кожного разу після розвантаження товару, 

господарі сараю збирали трофеї, що 

провалилися в щилину. 

 Оригінальним було і оформлення вітрин 

овочевого магазина. На одній з них 

механічний ведмідь їв мед з барильця. Друга 

вітрина у зимовий період перетворювалася 

на грядку, на якій вирощували помідори. 

Вода для поливу овочів стікала по віконному 

склу. Перехожі приємно дивувалися, 

побачивши серед зими спілі помідори. 

 

 



Магазини у будинку Заславського. 1970-і рр. 

(з колекції Ю. Тютюшкіна) Фото 7 

 

 Діти будинку Заславського бігали в 

овочевий магазин пити соки, які продавчиня 

наливала в стакани зі скляних 

конусоподібних ємкостей.  

З боку Базарного провулку був великий 

меблевий магазин, очолював який 

мешканець нашого будинку Яків 

Шполянський. 

 

Меблевий магазин будинку Заславського. 

1970-й р. (з фондів обласного краєзнавчого 



музею) Фото7-а

 



 Шполянські – досить відоме у 

Єлисаветграді-Кіровограді прізвище, 

представниками якого були власники 

магазинів, крамниць та однієї з друкарень. 

Знаменита пам’ятка архітектури нашого 

міста під назвою «Пасаж», належала одному 

із Шполянських. У цьому приміщенні зараз 

знаходиться музей мистецтв. 

 Ходили чутки, ніби родина Якова 

Шполянського була досить заможною. Але 

більшовицький заколот 1917 року 

кардинально змінив життя нашого сусіда. 

Він був одним з перших комсомольців 

Єлисаветграда, одружився з бідною 

дівчиною на ім’я Марія, яка працювала у 

домі Шполянських наймичкою. Тітка Мара, 

так називав її чоловік, народила дяді Яші 

двох синів. 

 Таке прізвище носив ще один 

уродженець Єлисаветграда – поет, прозаїк, 

автор ряду дотепних афоризмів  Амнадав 

Пейсахович Шполянський. Він увійшов в 

літературу під псевдонімом Дон Амінадо. 

Місту свого дитинства і юності письменник 

присвятив зворушливі вірші та книгу 

спогадів «Потяг на третій колії». 



 А якщо звернутися до його афоризмів, 

здивуєшся, наскільки вони актуальні й 

сьогодні: 

«Немає нічого складнішого, ніж вийти в 

люди та залишитися людиною»; 

«Вождь виходить з народу, але назад не 

повертається»; 

«Вбивча не бездарність, а попит на неї»; 

«Борги треба робити лише у державному 

масштабі – інакше їх доводиться платити». 

 Не виключено, що наш дядько Яша був 

родичем Амінадаву Пейсаховичу 

Шполянському.   

 З боку базарної площі до будинку 

Заславського прилягало кілька добудов: 

двоповерхове дореволюційне приміщення, 

на першому поверсі якого знаходився залізо-

скоб’яний магазин, а на другому – 

гуртожиток для співробітників закладів 

торгівлі. Зберіглася фотокартка із 

зображенням базарної площі, на якій можна 

побачити металеві ліжка та спинки до них, 

скуті ланцюгами. Фото зроблене у березні 

1970 року під час  великої повені. Базарна 

площа залита водою. Не зрозуміло, чому 

керівництво магазину не розпорядилося 



прибрати з вулиці товар, який залишився 

стояти у воді. 

 

 
Повінь на Інгулі. Березень 1970 р. Фото 8 

 



 

 
Базарна площа під час повені у березні 1970 

р. (з колекції Юрія Тютюшкіна)Фото 9 

 

За вище згаданою добудовою йшов 

невеликий тонель, через який можна було 

потрапити у двір будинку Заславського. 

Зліва від тонелю - ще дві добудови, в яких 

були господарські магазини. 

 Будинок складався з 4 під’їздів та 70 

квартир. Кількість квартир у під’їздах була 

різною: 12 – у першому, 8 – у другому, 37 – у 

третьому, 10 – у четвертому. Ще три 



квартири знаходилися у дворі – між першим 

і другим під’їздами. 

 Квартири були несхожими одна на одну. 

Будинок від самого початку не призначався 

тільки під житло. Це був так званий 

прибутковий будинок з магазинами, 

конторами, складами, готельними номерами.  

 У перші три під’їзди можна було увійти 

або з базарної площі, або з вулиці Карла 

Маркса. У середині 1960-х років вихід на 

центральну вулицю перекрили. Керівництво 

рибного магазину «приватизувало» частину 

третього під’їзду, зробивши з нього підсобне 

приміщення.  

У четвертий під’їзд, який проходив 

тільки по другому поверху, вхід був з боку 

Базарного провулку. Єдиною відмінністю та 

перевагою четвертого під’їзду було те, що у 

ньому встановили водопровідний кран. 

Мешканцям цього під’їзду не треба було йти 

у двір за водою.  

 Різними були і сходи в під’їздах. У 

першому та третьому – широкі кам’яні, у 

другому – дерев’яні. У четвертий під’їзд 

вели круті металеві сходи.  



 Будинок Заславського мав велике 

горище. Дерев’яні балки, на яких тримався 

дах, вражали потужністю. Відчувалося, що 

будинок будували на століття. Горище було 

сухим та чистим, по периметру якого йшли 

вузенькі слухові вікна, призначені для  

природного освітлення та провітрювання 

приміщення. 

 Діти нашого будинку відвідували 

горище, де влаштовували ігри.  Вільному 

пересуванню величезним приміщенням 

заважали викладені з цегли повітроводи, 

з’єднані з димоходами, яких на даху було 

дуже багато. 

 У квартирах, розміщених на даху 

мешкали родини Ярошенків та Удовіченків. 

 Склад мешканців будинку був 

інтернаціональним: українці, росіяни, євреї, 

поляки, латиші, молдавани. Жили мирно. Не 

пам’ятаю, щоб виникали якісь конфлікти на 

національному грунті. Наприклад, у родині 

Тарасових була мулатка Надійка Царар. 

Смуглянка разом з мамою та братом 

мешкала на першому поверсі у квартирі, яка 

виходила у двір. 



 Одного разу біля квартири Тарасових 

з’явився чорношкірий чоловік. Він стукав у 

двері, але господиня в квартиру його не 

пустила. Як з’ясувалося пізніше, це був її 

колишній чоловік, що вийшов з тюрми. Його 

звали Джон Царар. У далекому 1937 році 

його ще дитиною привезли в СРСР з 

воюючої Іспанії. Роки, проведені у 

радянському дитячому будинку, негативно 

вплинули на долю підлітка, про що свідчили 

неодноразові терміни ув’язнення. На 

батьківщину Джон не повернувся, а життя в 

Радянському Союзі не склалося. У будинок 

Заславського він завітав, щоб побачитися з 

донькою Надійкою.  

 Другу квартиру, яка знаходилася у дворі, 

займала родина Житомирських. Анатолій 

Володимирович працював інженером. У 

родині було двоє дітей: донька Маргарита та 

син Віталій. Після розселення будинку їм 

дали квартиру на вулиці Шевченка, навпроти 

стоматологічної поліклініки. На початку 

1990-х років Житомирський працював 

інженером при міському відділі культури: 

здійснював нагляд за будівництвом 



приміщення музею музичної культури ім. 

Кароля Шимановського.  

Ще в одній квартирі, яка виходила у двір, 

мешкав завдом Петро Чайка з дружиною 

Дорою. Самотнє подружжя не любило дітей. 

Наші ігри, біготня під’їздами, вилазки на 

горище та у підвал викликали роздратування 

та незадоволення літньої пари. Одного разу у 

дворі з’явився дільничій міліціонер. 

З’ясувалося, що завдом написав скаргу до 

дитячої кімнати міліції, звинувативши дітей 

у всіх смертних гріхах. Представник 

правопорядку спілкувався з сусідами та 

нашими батьками. Ніхто даних з наклепу не 

підтвердив. Після цього випадку ми 

перенесли свої ігри за межі двору.  

У нашому розпорядженні була територія 

так званого торгово-базарного комплексу, 

який тягнувся від річки Інгул до вулиці 

Лібкніхта (нині вул. Преображенська) і 

складався з великого колгоспного ринку та 

базарної площі. На місці, де зараз височить 

УТО «Кіровоград», знаходилися 

одноповерхові крамниці, дореволюційної 

забудови. З тильної сторони крамниць були 

склади, а через дорогу від них – невелика 



площа з клумбами та фруктовими деревами, 

поруч з якою височила одноповерхова  

споруда з арочним проходом на територію 

базару. У ній з обох боків теж були 

магазини. 

На території базару були м’ясний та 

молочний цехи і велика кількісті маленьких 

крамничок та прилавків для торгуючих. У 

вихідні дні він перетворювався на великий 

мурашник. Селяни з навколишніх сел 

приїздили до міста на підводах, запряжених 

кіньми. Поки селяни торгували чи 

скуплялися, підводи та коні стояли недалеко 

від річки, вздовж цегляного паркану на 

вулиці Компанійця (нині вулиця Пашутіна). 

Велика площа, що простяглася від 

будинку Заславського до вулиці Компанійця 

була важливою частиною торгово-базарного 

комплексу. Від базару площу відділяло 

кілька  двоповерхових споруд 

дореволюційної забудови, в яких були 

господарчі магазини. 

По периметру площі теж були маленькі 

крамнички, а по центру з вантажівок 

продавали живу птицю та худобу. Бували 

випадки, коли ми діти на цій площі ловили 



живих курей, яким якось вдалося втекти під 

час розвантаження машин.  

На цій площі також був пташиний базар, 

де можна було купити папуг, канарок, 

зябликів та корм і клітки для них. 

 

 
Базарна площа біля будинку Заславського. 

1970-ті рр. (фото з колекції Ю. 

Тютюшкіна)Фото 10 

 

Наше дозвілля проходило на території 

базару,  на берегах річки Інгул, у сквері 

Ленінського комсомолу. Ми грали у 

хованки, у війну, в мушкетерів, проводили 

розкопки, здійснювали вилазки до двох 

водовідводних тунелів, які йшли з обох боків 



великого мосту, каталися на велосипедах, а 

взимку на санчатах по річці. 

 У літній період ми любили ходити на 

«камінці». Камінцями називалися великі 

валуни на правому березі Інгулу біля 

пішохідного містка, що з’єднував район 

Бикова й Чечори з вулицею Калініна (нині 

вулиця Шульгиних). Хто вмів плавати, 

стрибав у річку з валунів. Ми віддавали 

перевагу імпровізованому піщаному пляжу 

на лівому березі Інгулу, навпроти валунів. 

Річка у цьому місці була не глибокою. На 

пляж ми ходили вузенькою стежкою вздовж 

берега річки. 

Пам’ятаю, як відкривали човникову 

станцію. Її розташували недалеко від 

будинку Заславського, біля ще одного 

пішохідного мосту, який з’єднував сквер 

Ленінського комсомолу з вулицею 

Компанійця (нині вулиця Пашутіна). Людей, 

які були присутні на відкритті, вітали 

аквалангісти, що вийшли з води та 

пригощали усіх цукерками. Плавати по річці 

на човнах дітям дозволялося тільки у 

присутності дорослих. 



Якось влітку діти будинку Заславського 

вирішили поставити виставу за казкою 

Шарля Перро «Попелюшка». Автором ідеї та 

режисером стала Олександра Савкіна. 

Розподілили ролі, вчили тексти, шили 

костюми, продавали квитки. Попелюшку 

грала Тетяна Сенченко, принца – Микола 

Михайлов, мачуху – Ганна Чернецька, 

доньок мачухи – Ірина Батиславська та Юлія 

Михайлова. Виставу показували у дворі, 

глядачами театрального дійства стали 

мешканці нашого будинку. 

 

 
Мешканці  будинку Заславського 

Катерина Бессараб, Ганна  

Чернецька, Юлія Михайлова. 

1965 р. Фото 11 

 

 



 
Мешканці  будинку Заславського  

Ірина Батиславська та  

Олександр Бессараб. 1966 р. Фото 12 

У будинку Заславського мешкали 

представники різних професій, була і своя 

інтелігенція: викладач педінституту 

Володимир Чернецький, лікар-педіатр 

Тамара Чернецька, вчителі молодших класів 

Раїса Бродова та Олександра Квітковська, 

інженер Анатолій Житомирський, юристи 

Ізольд Хінський та Цицилія Кривошеєва, 

викладачка музичного училища Віра Гульбе, 

художник Дмитро Соловйов, викладач 

льотного училища Яків Сухолітко та інші. 

Родина Чернецьких на початку 1960-х 

років переїхала до Кіровограда з Одеси і 

оселилася у трикімнатній квартирі 



четвертого під’їзду. Це була єдина у нашому 

домі квартира зі зручностями: водою, 

туалетом, плитою з балонним газом.  

Колишній господар квартири на прізвище 

Краснянський створив своїй родині  

комфортні умови проживання у будинку 

Заславського, таку квартиру легко було 

поміняти на квартиру в Одесі. 

Володимир Кирилович Чернецький – 

кандидат наук, доцент, викладав 

старослов’янську мову та історичну 

граматику в Кіровоградському педінституті. 

Обіймав посади: завідуючого кафедрою 

української мови, декана філологічного 

факультету, проректора з навчальної роботи. 

Крім викладацької діяльності, активно 

займався краєзнавством. Він дослідив 

зв’язок з нашим краєм мовознавця, педагога 

Василя Харцієва, українського композитора 

Петра Ніщинського, вченого-славіста 

Віктора Григоровича, угорського 

композитора і піаніста Ференца Ліста, 

громадського діяча Миколи Федоровського, 

поета Афанасія Фета. Краєзнавчі розвідки, 

присвячені цим видатним особистостям були 

написані в будинку Заславського. 



Володимир Кирилович – автор версії, що 

у романі Федора Достоєвського «Брати 

Карамазови» прообразом провінційного 

міста Скотопригоньєвська був саме 

Єлисаветград. До такого висновку дослідник 

прийшов після знайомства зі спогадами 

рідного брата письменника Андрія 

Достоєвського, який прожив у нашому місті 

дев’ять років, обіймаючи посаду міського 

архітектора. Краєзнавець також висловив 

припущення, що брати Достоєвські вели 

переписку. У листах з Єлисаветграда Андрій 

Михайлович детально описував життя 

провінційного міста, згадував назви 

єлисаветградських вулиць, прізвища родичів 

дружини та знайомих. Деякі з них увійшли в 

роман. Назва міста Скотопригоньєвськ 

родом теж з Єлисаветграда. У нашому місті, 

в районі 5/5 в середині ХІХ століття була 

велика площа, на якій продавали худобу. Цю 

площу називали Скотопригоньєвською.  

Дружина Володимира Чернецького 

Тамара Гаврилівна працювала лікарем у 

дитячому садку на вулиці Яна Томпа (нині 

вулиця Велика Пермська) та викладала 



фармакологію на кафедрі медицини у 

педінституті. 

На третьому поверсі першого під’їзду 

разом з матір’ю та синами Валерієм і 

Станіславом Биковими мешкала Віра 

Костянтинівна Гульбе – піаністка-

акомпаніатор музичного училища. 

Сторожили будинку Заславського говорили, 

що батько піаністки був латиським 

стрільцем. У квартирі Гульбе була вівчарка – 

єдина собака на весь великий будинок. 

Вже після розселення будинку Віра 

Костянтинівна вийшла заміж за відомого 

українського хорового диригента Семена 

Дорогого, який забрав її до Києва. Семен 

Васильович на той час керував чоловічою 

хоровою капелою імені Л.Н. Ревуцького, а 

його дружина стала акомпаніатором цього 

творчого колективу. Семен Дорогий – 

уродженець нашого міста, дитинство і 

юність якого пройшли на вулиці Халтуріна. 

У 2021 році топонімічна комісія 

Кропивницького перейменувала вулицю 

Халтуріна на вулицю Дорогого. 

На другому поверсі першого під’їзду 

мешкала родина Бродових. Раїса Степанівна 



навчила писати й читати не одне покоління 

учнів, працюючи вчителем молодших класів 

у школі № 24. Її донька Юлія Дибенко – 

випускниця КІСМу, писала вірші і 

відвідувала літературну студію 

«Бригантина», яка діяла у Кіровограді на 

початку 1960-х років і зібрала навкого себе 

літературно обдаровану молодь.  

Молодший брат Раїси Степанівни Євген 

був директором одного з заводів у місті 

Донецьку. 

Після розселення родина Бродових 

отримала квартиру в районі друкані по 

вулиці 50 років Жовтня (нині вулиця 

Соборна). 

У цьому ж під’їзді, на третьому поверсі, 

мешкала бездітна родина Васильєвих.  

Дмитро Петрович працював у виробничо-

художніх майстернях Худфонду України. 

Спеціалізувався на оформленні дитячих 

садків. Це була людина з широким колом 

інтересів. Він писав вірші, захоплювався 

математикою, листувався з Французькою 

Академією Наук. 

У вихідні дні його можна було побачити 

на березі Інгулу з мольбертом і палітрою. 



Свої картини він не продавав, а дарував 

рідним і друзям.  

Добре пам’ятаю всіх сусідів нашого 

другого під’їзду. На першому поверсі 

мешкала родина Рєйзіних: бабуся Зося, її 

донька Клара та онук Ізя. Жінки були 

пенсіонного віку, а Ізя працював 

вантажником. Він помер від раку в 28 років. 

Його смерть стала жахливою трагедією для 

родини. 

На другому поверсі було дві квартири, в 

яких проживали родини Хінських та 

Сухолітко. 

Квартира Хінських складалася з двох 

невеликих кімнат та кухні. Ізольд Давидович 

працював юристом на «Червоній зірці», а 

його дружина Ціцілія Наумівна – у 

бухгалтерії заводу. Пізніше, після відкриття 

УТО «Кіровоград», працювала там юристом. 

У родині було двоє доньок, які закінчили 

КІСМ. Жанна працювала інженером-

конструктором в експериментальному цеху 

заводу «Червона зірка», а Нонна -  у 

Кіровоградському центрі науково-технічної 

інформації.  



Після розселення будинку родина 

Хінських отримала квартиру в районі 

Комуністичного проспекту. Пізніше старша 

донька Жанна разом з матір’ю виїхала до 

Канади, де мешкав її син Ігор Мамонтов, а 

Нонна з дітьми зараз мешкає в Ізраїлі. 

Родина Сухолітко займала велику 

трикімнатну квартиру. На жаль, не пам’ятаю 

імен господарів, а ось їх сина Якова – 

викладача льотного училища, його дружину 

Сталіну та хлопчика Віталіка пам’ятаю 

добре. 

Після розселення будинку, родина 

Сухолітків отримала квартиру на вулиці 

Яновського. Молоде подружжя вдруге стало 

батьками: у родині народився ще однин 

хлопчик.  Старший син Віталій закінчив 

льотне училище. Сліди родини загубилися, 

мабуть вони виїхали за кордон. 

На третьому поверсі у квартирі № 19 

мешкала наша родина, що складалася з п’яти 

осіб. Цю квартиру в середині 1930-х років 

отримала моя бабуся, яка працювала на 

швейній фабриці. Квартира складалася з 

невеликої кімнати та кухні. Два великих 

вікна виходили на річку Інгул, ще два – на 



балкон. Влітку через відкриті вікна ми чули 

арії жаб, яких в Інгулі було багато. 

Мій батько прцював у відділі постачання 

заводу «Червона зірка», а мати – 

товарознавцем на галантерейній базі. У 1963 

році від заводу ми отримали трикімнатну 

квартиру в районі Черьомушек. Батьки та 

старший брат Олександр освоювали нове 

житло, а я залишилася в будинку 

Заславського з бабусею. Мені не хотілося 

переходити до іншої школи. 

На третьому поверсі крім нашої, було ще 

дві квартири,  одна з них – комуналка. Дві 

великі кімнати займала родина перукарки 

тітки Шури. Її батько дід Данило, який 

полюбляв махорку та денатурат, в теплу 

пору року спав не в квартирі, а у коридорі. 

Там стояло залізне ліжко, задернуте завісою. 

Мабуть старий заважав друзям господині, які 

були частими гостями у квартирі. Один з 

чоловіків тітки Шури трагічно загинув. Його 

вбило струмом на заводі «Червона зірка». 

Коли ховали дядьку Гришу, ми поїхали на 

Ровенське кладовище, де вперше у житті 

побачили ритуал погребіння. 



Удовиця не довго журилася і в квартирі 

з’явився новий чоловік – колишній льотчик 

на ім’я Анатолій. 

Ще одну невелику кімнату в цій квартирі 

займала самотня жінка похилого віку. 

Поруч з комуналкою була квартира, що 

складалася з однієї вузької кімнати, вікно 

якої виходило на ринкову площу. У ній 

мешкала родина Квітковських. Марія 

Кузьмівна працювала шеф-кухарем дієтичної 

їдальні на вулиці Леніна (нині вулиця 

Театральна). Її донька Олександра, 

захопленням якої була спортивна гімнастика, 

працювала піонервожатою у школі № 32.  

Якось влітку мене, п’ятирічну дитину, 

Олександра Квітковська взяла із собою в 

піонерський табір, де підробляла під час 

літніх канікул. Табір знаходився у 

мальовничій місцині у лісі, біля села 

Трепівка Знам’янського району. У таборі 

відпочивали діти працівників закладів 

культури. Поруч знаходився ще один табір 

заводу «Червона зірка». Згодом, вже у 

шкільні роки, я неодноразово відпочивала у 

заводському таборі. 



 
Я з Олександрою Квітковською у  

піонерському таборі. 1958 р. Фото 13 

У 1963 році Олександра Павлівна 

народила доньку Оленку. Після розселення 

будинку, Квітковські отримали квартиру на 

Черьомушках, навпроти школи № 9. У цій 

школі Олександра Павлівна багато років 

працювала учителем молодших класів.  

Олена Квітковська закінчила педінститут, 

танцювала в ансамблі «Конвалія», а сьогодні 

працює тренером-педагогом зі спортивних 

бальних танців. 

Квартиру, що знаходилася на горищі, 

займала жінка похилого віку на ім’я 



Евфросинія. Разом з нею мешкав її 

племінник Марик, матір якого під час 

німецько-радянської війни розстріляли німці. 

Вона була підпільницею. 

У будинку Заславського було багато 

представників робітничих професій. 

Наприклад у першому під’їзді мешкали 

родини Лободаєвих, Сенченків, 

Амельохіних. Костянтин Федотович 

Лободаєв працював в цеху по виготовленню 

халви, Віктор Антонович Сенченко – 

робітником на заводі «Більшовик», Семен 

Семенович Амельохін – електриком на 

кондитерській фабриці. 

У четвертому під’їзді жила родина 

Михайлових, глава сімейства якої дядько 

Гриша був водієм. 

 Ці родини об’єдувало те, що у кожній з 

них було по троє дітей. Їх дружини не 

працювали, а займалися  домогосподарством 

і вихованням дітей. 

Під час розселення будинку Заславського 

перші три родини отримали житло в одному 

будинку в районі Біляєва. Мешканців 

першого під’їзду розселяли, чомусь, в 



останню чергу. Родина Михайлових 

оселилася  на вулиці Волкова. 

 

 
Мешканці будинку Заславського  

Ксенія Виноградська та Семен 

Амельохін. 1968 р. Фото 14 

 

У Семена Амельохіна була молодша 

сестра Надія, яка після війни вийшла заміж 

за військового і більше 20 років разом з 

чоловіком і дітьми мандрувала неосяжними 

просторами Радянського Союзу. Мешкали у 

воєнних містечках на кордоні з Китаєм, у 

Бурятії. В Кіровоград родина Барсукових 

повернулася в середині 1960-х років. Надія 

Семенівна працювала медсестрою у 

дитячому садку. Прожила довге життя і 

померла у віці 96 років у 2020 році. Ця 



розумна, вольова та енергійна жінка була 

кращою подругою моєї мами, їх дружба 

тривала майже 80 років. 

 
Мешканці будинку Заславського 

Ганна Бессараб, Семен Амельохін,  

Ксенія Виноградська,Надія Барсукова. 

1959 р.Фото 15 

У третьому під’їзді була найбільша 

кількість квартир, в основному - 

однокімнатних. Ці невеликі за розміром 

приміщення виконували роль і передпокою, і 

кухні, і спальні. В деяких з них мешкало по 

п’ять осіб, а то й більше. 

  З тих, хто жив у цьому під’їзді пам’ятаю 

родини Батиславських,  Босих, Удовиченків.  

Юхим і Тамара Батиславські виховували 

доньок: Ганну та Ірину. Бабуся дівчат  



мешкала у Польщі, тому вони  завжди були 

модно і гарно одягнуті. Дядько Юхим 

працював м’ясником, а його дружина – 

продавчинею. Родина Батеславських любила 

влаштовувати гучні вечірки, які іноді 

закінчувалися викликом міліції. 

Іван та Євдокія Босі мешкали в 

однокімнатній квартирі. Їх доньки-красуні 

вийшли заміж і жили окремо від батьків. 

Родина Івана Удовиченка займала 

квартиру, що знаходилася на даху. Його 

донька Жанна мала двох синів. Пам’ятаю, як 

у середині 1960-х років цю родину спідкало 

велике горе. Загинув старший син Валерій. 

Разом з молодшим братом він пішов на 

водойму старого гранкар’єру, де сталися 

непередбачувані обставини: молодший 

хлопчик почав тонути. Брат його врятував, а 

сам загинув. 

Про будинок Заславського у місті знали 

всі. Окрім мешканців у ньому бували родичі, 

друзі, знайомі, вчителі. До того ж 

кіровоградці відвідували магазини, 

розташовані в ньому та навкруги нього. До 

когось із мешканців приходили 

партпрацівник Анатолій Катренко, інженер 



Юхим Авруцький, лікар Тараканов, 

економіст гранкар’єру Катерина Байбарош, 

піонервожата, а пізніше директриса 

колегіуму (СШ № 11) Маргарита Борисова 

та інші. Як з’ясувалося, мої знайомі Наталія 

Данилевич, Валерій Личкань, Лариса 

Лебедєва, Мирослава Єгурнова у різні часи 

теж бували у знаменитому домі.  

У родину Чернецьких в середині 1960-х 

років почала приходити викладачка музики - 

сивочола інтелігентна жінка. 

Багато років по тому, працюючи у 

краєзнавчому музеї, я дізналася, що тією 

жінкою була знаменита єлисаветградка Ірина 

Михайлівна Бошняк. У роки юності її 

друзями були Арсеній Тарковський, 

Михайло Хороманський, Микола 

Станіславський, Тетяна, Юрій та Фауст 

Нікітіни. 

Ірина Михайлівна – представниця 

старовинного дворянського роду. Вчилася у 

жіночій гімназії. Після жовтневого заколоту 

1917 року її родина переслідувалася владою 

більшовиків. Постійної роботи не мала, а 

перебивалася випадковими заробітками: 

давала уроки музики та французької мови, 



яку знала досконало.  Прожила довге, повне 

трагізму життя.  

По-різному склалися долі її друзів. 

Арсеній Тарковський став відомим поетом і 

перекладачем. І хоча слава прийшла до нього 

тільки в 55 років, він залишив нащадкам 

прекрасну поетичну спадщину та цікаві 

оповідання, присвячені Єлисаветграду – 

місту свого дитинства і юності. 

Михайло Хороманський у 1924 році 

виїхав до Польщі, де став відомим 

письменником-белетристом. 

Тетяна Нікітіна вийшла заміж за 

театрального режисера Миколу 

Станіславського, багато років очолювала 

Житомирський ляльковий театр. 

Юрій Нікітін служив у театрі Леся 

Курбаса. У 1937 році був репресований і 

загинув у сталінських таборах. 

Фауст Нікітін – вчений-селікціонер, 

спеціалізувався на розведенні рідкісних 

порід кролів, за що отримав Державну 

премію. Мешкав у віддаленому радгоспі 

російської глибинки, ховаючись від репресій 

1930-1950-х років. Не поривав зв’язків з 

нашим містом. Багато років листувався зі 



співробітником краєзнавчого музею 

Галиною Проводян.  

 

Відселення мешканців будинку 

Заславського розпочалося у 1970 році і 

тривало кілька років. Надати квартири 

великій кількості людей – завдання не з 

легких. До того ж в одній квартирі могли 

проживати кілька сімей, які хотіли мати 

окреме житло. Квартири надавалися в 

основному в нових спальних мікрорайонах, 

таких як Черьомушки, Волкова, Біляєва, 

Яновського. Самотні люди похилого віку 

отримали житло з частковими зручностями в 

старих будинках центральної частини міста. 

Нікого особливо не цікавила причина 

розселення будинку-велетня та його 

подальша доля. Головне – люди отримали 

нове житло зі зручностями. 

Для чого ж була проведена операція по 

відселенню, та що влада планувала зробити з 

будинком Заславського? 

У газеті «Кіровоградська правда» за 22 

листопада 1970 року був надрукований 

малюнок з підписом: «Так буде виглядати 

територія Центрального ринку в 



Кіровограді». Справа на малюнку був 

зображений будинок Заславського. По 

центру – УТО «Кіровоград», яке вже почали 

будувати. За ним з боку вулиці Компанійця 

(нині вул. Пашутіна) дев’ятиповерхова 

споруда готелю, а поруч – новий критий 

ринок. Судячи по наявності на малюнку 

знаменитого будинку, його зносити не 

збиралися. 

 

 
План забудови території Центрального 

ринку в Кіровограді. 1970 р. Фото 16 

Приблизно у 1972 році всіх мешканців 

знаменитого дому відселили, а магазини 

продовжували працювати ще кілька років. 

Усім, хто цікавився подальшою долею 

будинку говорили, що в ньому планують 

проводити капітальний ремонт.  



 Але цього не сталося. Як з’ясувалося 

пізніше, ні одна будівельна організація міста 

не погодилася взяти підряд на ремонтні 

роботи. І ця обставина зіграла фатальну роль 

у долі будинка-велетня. 

Через два роки в газеті «Кіровоградська 

правда» від 8 грудня 1974 року з’явився 

новий малюнок архітектора Сидоренка з 

текстом: «Так буде виглядати торговий 

центр, який будують на території 

центрального ринку міста Кіровограда». І 

знову на малюнку був зображений будинок 

Заславського. 

 

 
План забудови території Центрального 

ринку м. Кіровограда. 1974 р.  Фото 17 



Останній раз я побувала у дворі 

спорожнілого будинку в липні 1976 року. 

Гуляючи містом з друзями, я запропонувала 

зазирнути у двір знаменитого будинку. Ми 

увійшли на подвір’я і побачили 

напівзруйновані залізні сходи, пусті під’їзди 

та квартири з розбитими вікнами, купу 

сміття, старі кинуті меблі. Жахливою 

розрухою зустрів мене будинок, в якому 

пройшли 17 років життя. Не вірилося, що 

колись цей будинок був сповнений життям. 

Несподівано у дворі з’явився міліціонер і 

запропонував нам залишити аварійний 

об’єкт. Так фактично я попрощалася з 

будинком свого дитинства. 

Рівно через місяць будинку не стало. 

Довгі шість років, він як підслідний, чекав 

вироку. І чиновники з власних кабінетів 

винесли йому смертний вирок.  

12 серпня 1976 року в місті на кілька 

годин перекрили рух транспорту по вулиці 

Карла Маркса. Була демонтована 

тролейбусна лінія та евакуйовані мешканці 

будинків, які знаходилися поблизу дому 

Заславського. Будинок був так добротно 

збудований, що знести його звичайним 



способом не змогли – його підірвали 

спеціалісти гранкар’єру.  

Існувала думка, що будинок не змогли 

підірвати з першого разу. Але у звіті 

інженера управління «Харківпідривпрому» 

на прізвище Вітт, про це не йдеться. У ньому 

було написано, що за дорученням 

Кіровоградського виконкому депутатів 

трудящих у серпні 1976 року 

Кіровоградською виробничою ділянкою  

управління «Харківпідривпрому» проведені 

роботи по руйнуванню методом підриву 

споруди, яка перебуває в аварійному стані на 

вулиці Карла Маркса, 53. Розмір будови в 

плані по вулиці К. Маркса 43,5 метра, по 

провулку Базарному 37,22 метра. Висота 16 

метрів. Величезні підвали, які 

використовувалися свого часу для зберігання 

продукції, знаходяться нижче рівня землі. 

Висота підвалів 2, 5 метра. 

Далі інженер повідомляв, що під час 

підготовки будинку до вибуху, з’ясувалося, 

що цегляна кладка стін має підвищену 

міцність, у конструкції багато стяжок, які 

забезпечують жорсткість коробки будови і 

ускладнюють умови зносу.  



Якщо вірити Вітту, будинок Заславського 

підірвали за один раз. Але до цього провели 

три пробних підрива у різних частинах 

споруди, щоб визначити силу заряду. 

У звіті інженер написав і про сам вибух: 

«Розльоту уламків не спостерігалося, будова 

впала на свою основу. Підвали заповнилися 

уламками стін. Характерно, що стіни майже 

повністю розвалилися на окремі цеглини.  

Великих блоків кладки не було. 

Залізобетонний міст, який знаходився на 1,5 

метра від будови, ушкоджень не отримав». 

 Рівно о четвертій годині дня відбувся 

вибух. Величезний будинок, який височив на 

березі Інгулу майже сто років, за кілька 

хвилин перетворився на руїни, піднявши 

величезний стовп пилу. 

 



 
 

 Момент підриву будинку Заславського 

12 серпня 1976 р. Фото 18 

 

  



 На руїнах будинку Заславського. 

12.08.1976 р. 

(фото з колекції Ю. Тютюшкіна)Фото 19 

 

 Й досі незрозуміло, кому заважала пам’ятка 

історії і хто віддав наказ її знищити. Місцеві 

краєзнавці робили спроби докопатися до 

істини, але їм це не вдалося.  

 Будинка Заславського немає вже майже 

46 років, але він залишився у пам’яті тих, 

хто в ньому жив або приходив в гості до 

його мешканців. Про нього нагадують 

численні фотографії, що зберіглися в 

сімейних архівах та у фото зібраннях 

місцевих краєзнавців і колекціонерів. 

Будинок-велетень також увічнив на своїх 

полотнах відомий художник, уродженець 

нашого міста Володимир Федоров. 

 

 

  

Федоров Володимир.  Будинок Заславського. 

1957 (картон, олія; 24х32). З фондів 

обласного музею мистецтв Фото 20 



 

 

Федоров Володимир. Будинок Заславського. 

1959 (картон, олія; 27х19). З фондів 

художньо-меморіального музею О.О. 

Осмьоркіна міста Кропивницького Фото 21 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Федоров Володимир. Дім Заславського та 

міст через р. Інгул. 1960-і роки (картон, 

олія; 16,7х12,5) З приватної колекції Віктора 

Петракова Фото 22 

 

P.S. Автор статті висловлює щиру подяку 

музеям міста Кропивницького, Івану 

Марковському, Наталії Данилевич, Тетяні 

Глух, Володимиру Поліщуку, Юрію 

Тютюшкіну, Ганні Чернецькій, Тетяні 

Гольші, Ларисі Амельохіній, Людмилі 

Капустіній, Надії Лободаєвій за допомогу в 

зборі матеріалів про будинок Заславського.  
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