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Е́ркер (нім. Erker - «ліхтар»)  - частина споруди, що здіймається здебільшого над 
першим поверхом  і виступає за межі фасадної площини об’єму будівлі. Еркер є активним засобом 
побудови композиції будівлі, підкреслює членування і пластику фасадної стіни. Він може бути і 
окремим композиційним акцентом, може ритмічно повторюватися по вертикальній площині 
будівлі, або чергуючись з площинами  стін, з виступаючими балконами та западаючими лоджіями, 
створюючи активну світлотіньову пластику побудови фасаду.  

Еркер у плані має різну конфігурацію – прямокутну, трикутну, трапецевидну, багатокутну, 
півкруглу та інші. Еркер може мати висоту на один поверх, але частіше - на кілька поверхів, 
збільшуючи корисну площу приміщень, поліпшуючи їхнє освітлення та інсоляцію. Може мати 
віконні отвори, або бути засклений по усьому периметру.  Несучими конструкціями для еркерів є 
консольні балки або камені (цегляна кладка), в сучасному будівництві монолітні залізобетонні 
конструкції. Верхня частина еркера – односхила, або багатосхила покрівля, плоска, шатрова у 
вигляді купола. Зустрічаються також і «башточки» та куполи, які підносяться  над вінцевим 
карнизом будівлі, прикрашаючи вінцеву частину еркеру. Конструкція еркера досить проста - це 
основа з огорожею і дахом, причому огороджуючі стіни можуть бути як несучими, так і не 
несучими.   
          Еркери з'явилися у фортецях, замках, спочатку як оборонний виступ, який поліпшує ураження 
противника, що  намагався подолати фортечну стіну. Крім того, еркери будували як туалети, 
відходи з яких потрапляли за межі  стін фортеці. Третім призначенням еркера міг бути вівтар 
внутрішньої церкви, так як за канонами католицької церкви над вівтарем не можна було мати інших 
приміщень. 
              Еркерна конструкція - це не просто «виступ зі стіни», а багатофункціональний елемент. По-
перше, незаперечна естетична функція еркера. Він  робить будівлю презентабельною, надаючи 
особливу форму фасаду. Також еркер здатний збагатити планувальну систему приміщень та 
прикрасити інтер’єр будинку, стати необхідним конструктивним рішенням для організації 
гвинтових сходів. По-друге, еркер має дуже виражену просторову функцією. Він розширює, 
збільшує площу кімнати, додаючи ще одну робочу зону, наприклад, обіднє місце, кабінет, спальне 
місце у дитячій або зимовий сад. Віконні отвори гармонійно поєднують кімнату з природним 
простором, здатні перемістити господарів і їх гостей на вулицю, не виходячи з дому. По-третє, за 
допомогою еркерів у повній мірі виконується функція освітлення та інсоляції приміщень за рахунок  
більшої кількості віконних прорізів. Покриття покрівлі еркерів різнотипне: плоске похиле, шатрове 
або у вигляді куполу. У більшості випадків дах еркера складається з кількох схилів 
(багатогранний), що сходяться у верхній точці.   

 

 
 

Півкруглі еркери 
 

 
Будинок на розі вулиць Великої Перспективної та Чміленка, так званий «Дзеркальний 

гастроном», має на головних фасадах будівлі три еркери – кутовий та два бокових.   
Кутовий еркер у плані півкруглий,  влаштований на рівні другого та третього поверхів, в 

приміщеннях еркера на кожному поверсі по три засклених вікна. Між вікнами тягнуться пілястри 
на  висоту еркера, плоскі площини яких декоровані ліпниною та канілюрами.  Зовнішні площини 
еркера багато прикрашені елементами ліпного декору. На рівні даху вінчає еркер башточка з трьома 
круглими віконцями люкарнами та восьмикутним шоломовидним куполом. 

Кронштейни бокових еркерів поєднуються з декоруванням над дверними отворами першого 
поверху, а самі еркери  виступають з площини фасаду на рівні другого і третього поверхів і 
завершуються маленькими башточками.  Трикутні у плані еркери мають дві  площини, які 
з’єднуються між собою під кутом,  у кожній з них на рівні третього поверху по одному вікну. По 
ребру еркерів ліпний декор - зверху униз спускаються змії, які тримають у пащі яблуко, - символ 
спокуси.  
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      Будівля школи № 24, що на розі вулиць  
Т.Карпи та Михайлівської. На рівні другого 
поверху на фасаді з вулиці Михайлівської зберігся 
один півкруглий у плані еркер, який прикрашав 
будівлю колишнього хедера. Еркер має одне 
вікно, оформлення якого подібне оздобленню 
вікон другого поверху колишнього хедера.  
Архітектор будівлі  А. Вайсенберг. 
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Житловий  будинок братів Ельворті, власників заводу сільгоспмашин, по вулиці Ельворті. 
Неатрибутований. На правому розі головного фасаду півкруглий у плані еркер влаштований на  
рівні другого поверху. В об’ємі еркера три вікна із арочним півциркульним завершенням. Вінчає 
еркер полігональний купол із шпилем у вигляді флюгера. 
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      Півкруглий еркер 
кутового фасаду 

двоповерхового 
будинку Долинських 
на розі вулиць 
Панченка та 
Дворцової.  Еркер 
має три вікна з 

арочним 
півциркульним 

завершенням. Під 
вікнами ніші 

заповнені 
фільонками з ліпних 
виробів. Функцію 
замкового каменя над 
віконним отвором 

виконують 
маскарони  у вигляді 
голів левів. 
Завершується еркер 
круглою  башточкою 
з трьома  вікнами- 
люкарнами та 

шоломовидним 
куполом з маківкою і 
шпилем. 
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Трапецевидні еркери  

        

Будинок № 10 по вулиці Дворцовій.  Головний фасад будівлі прикрашають два трапецевидні 
еркери. У всіх трьох площинах – вікна, центральне вікно має півкругле завершення. Під вікнами 
ніші з балюстрадою (ліпний декор напівбалясинами). Над вікнами - насичене барельефне 
декорування елементами ліпного декору. В основі еркера під трьохгранним кронштейном маскарон 
з обличчям жінки. 
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     Будинок  купця  
Авербуха на розі вулиць 
Чміленка та Нейгауза 
(раніше – Театрального 
провулку).  Кутовий фасад 
будинку на висоту другого 
та третього поверху 
прикрашає трапецевидний 
у плані еркер. Основа – 
залізобетонна плита у 
формі трапеції, основні 
металеві елементи – 
двотаврові балки поєднані 
між собою на клепках. В 
кожній з трьох площин 
еркера – прямокутної 
форми вікно. Площина 
стіни на рівні третього 
поверху еркера під 
вікнами та над вікнами 
прикрашена елементами 
ліпного декору з 
цементного розчину. 
Вінчає еркер башточка з 
шатровим куполом. 
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   На головному фасаді двоповерхового 
будинку № 23 по вулиці Дворцовій на 
рівні другого поверху над головним 
парадним входом гранчастий еркер (у 
плані у вигляді трапеції). Еркер має 
сучасне металопластикове вікно з трьох 
площин. Покритий еркер невеличким 
шатровим на три схили дахом, 
оздоблений металевим кованим 
завершенням. Позаду нього трикутної 
форми аттик  у вигляді «щипця», 
оздоблений «перев’язаними» 
високими зубцями різної висоти. 

 

 

 

 

 

Будинок № 7 по вулиці Дворцовій, відомий 
як театр «Ілюзія». Належала будівля купцю 
Максиму Соловйову.  Головний фасад прикрашає 

один еркер. Знаходиться він зліва від парадних 
дверей. У кожній з трьох його граней влаштовані 
вікна з півциркульним завершенням, бокові вікна 
менші за розміром. Над еркером двосхилий дах. 
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Прямокутні еркери 

 

     Будинок №  41 по вулиці  Чорновола, на 
розі з вулицею  Карпи.  Припускають, що 
будинок належав нотаріусу Якубовському.  
З двох сторін головного фасаду, який  
спрямований на вулицю Чорновола,  на  
рівні другого поверху влаштовані два 
еркери прямокутної форми у плані. У 
кожній площині еркера – вікно.  Дах на три 
скати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок № 66 по вулиці Карпи.  З двох 
сторін головного фасаду, на рівні другого 
поверху, прямокутні у плані еркери. У кожній з 
трьох площин – вікна, центральне вікно - з 
півциркульним арочним завершенням.  Основа 
еркерів - дві муровані з цегли консолі. Дах еркера 
двохсхилий. 
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Будинок № 12 по вулиці Дворцовій. Над арочним проїздом у двір на рівні другого поверху 
влаштований еркер, який має спарене вікно у центральній, більш ширшій, площині. У бокових  
площинах вікна відсутні. Завершується еркер чотиригранним куполом, який  покритий металом на 
зразок «луски», коник прикрашений  фігурною кованою металевою решіткою.  
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  Будинок №  36 на розі 
вулиць Дворцової та  
Чорновола. Кутовий фасад 
будинку прикрашений  еркером, 
площини  якого  поєднані  
рустованими  напівколонами. У 
кожній площині - прямокутні 
вікна, лиштва яких  прикрашена 
замковим каменем з фігурних 
елементів ліпного декору. Над 
еркером дах на три схили, а 
вище – аттик.  
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        а другому поверсі первісного об’єму 
будівлі поштамту по вулиці Гоголя - еркер. У  
центральній площині він має вікно з 
сегментним завершенням.  Кути з’єднання 
площин еркера заокруглені. Зовнішні площини 
еркера рустовані. Підвіконна ніша деорована 
фільонкою з рослинним орнаментом. 

Еркер на рівні другого поверху 
суміщений з балконами обабіч і  
завершується балконом поверхом вище. 
Кути балкону підкреслені мурованими 
парапетними стовпцями, які підтримують 
конфігурацію еркера та надають 
композиції завершеності і стрункості.   
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  Будинок № 11 по вулиці Дворцовій з одним еркером у центральній частині головного  
фасаду. Належав будинок останньому міському голові Єлисаветграда  Г. Волохіну. У центральній 
площині  влаштовано масштабне вікно. У бокових площинах  віконні та дверні отвори. Цей еркер 
також суміщений з балконами на рівні другого поверху. З боків еркера  балкони огороджені 
кованою мереживною решіткою з візерунком у стилі «модерн». Над еркером на рівні даху  
оглядовий майданчик та балкони. Вони виконані в єдиному архітектурному стилі. 
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Еркер на головному фасаді будинку № 5 по вулиці Дворцовій знаходиться над парадним 
входом до будівлі. Знизу підтримується двома консолями на чотиригранних колонах. У центральній 
площині еркера три вікна з арочним півциркульним завершенням. У бокових площинах по одному 
вікну такої ж форми. Еркер має плоске  покриття. Будинок неатрибутований.   
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       Будинок № 9 по вулиці Дворцовій. На рівні другого поверху два прямокутні еркери, які 
симетрично розміщені відносно центру головного фасаду. У кожній з трьох площин еркерів  вікна, 
у центральній, більшій площині, вікно має фігурне завершення у вигляді венеціанської арки з 
гирькою. Вінчають обидва еркери пірамідальні куполи, прикрашені шпилями та оздоблені 
слуховими вікнами. 
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     Двоповерховий будинок 
на розі вулиць Гоголя та 
Шульгіних. Еркер у на 
кутовому фасаді.  
Завершується аттиком з 
люкарною та  чоторигранним 
куполом,  що покритий 
металевим покриттям у 
вигляді «луски». За 
радянських часів консолі 
еркера  прикрашали  атлант і 
каріатида. Сьогодні  їх немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Двоповерховий будинок № 41 по вулиці Чміленка, у якому базується Головне управління поліції 
області. Над входом до будівлі чотирикутний еркер. У центральній площині  два вузьких вікна, по 
одному такому ж вікні у бокових площинах. Еркер підтримують дві масивні муровані з цегли 
консолі. Завершується еркер фігурним парапетом з чотирма кутовими башточками. Будинок 
неатрибутований. 
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Багатогранні еркери 

 

 

      Двоповерховий будинок №  68 по вулиці Шевченка, неатрибутований. Є згадки старожилів, що 
належав він Іцку Бороді. Роздивитися красу головного фасаду будівлі від вулиці Шевченка 
заважають гілки дерев. По центру фасаду над оригінальним порталом парадних дверей з стрілчатим 
завершенням п’ятикутний еркер. Він має чотири площини, у двох центральних – засклені вікна. 
Підвіконні ніші прикрашають два ряди керамічної плитки з  рельєфним орнаментом. 
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Еркери, яких уже немає 

 

        

 

 

       Колишній будинок міської управи. На рівні 
другого поверху над арочним проїздом у двір 
існував чотирикутний еркер. У головній площині 
еркера - два арочного вигляду вікна. Бокові 
площини еркера глухі. Вінчав еркер 
чотиригранний купол із зрізаною вершиною, 
коник якого прикрашений  металевою кованою 
решіткою та шпилем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштова листівка початку ХХ століття, на якій зображений «Петербурзький готель», що  
знаходився на розі вулиць Великої Перспективної та Петрівської. На кутовому фасаді будинку над 
парадним входом на рівні другого і третього поверхів  прямокутний еркер, який  завершується 
куполом із шпилем, а по  його  кутах – дві маленькі  башточки, які  теж прикрашені  куполами. 
Оформлення вікон еркера відповідає оформленню вікон даного поверху, і воно відрізняється на 
другому і третьому поверхах. По бокових фасадах, які спрямовані на вулиці Велику Перспективну 
та Петрівську, на рівні третього поверху по одному трикутному еркеру. Ці еркери мали двосхилі 
дахи, позаду них аттики з двома башточками під куполами по обидва боки. 
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Поштова листівка. Петербурзький готель. Вид. паперового магазину М.Д.  Слуцького. 
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КУПОЛИ 
ПРАВОСЛАВНИХ 

ЦЕРКОВ 

 

 

З ранніх часів християнська релігія була наповнена особливими знаками - вони втілилися в 
архітектурі храмів. Форма, колір і кількість куполів православної церкви мають у віруючих свій 
зміст. У православ'ї купол є образом небес, він прикрашається образами Царства Небесного, 
Бога і ангелів. 
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Колір. 
Золотий. Найпоширеніший колір православних куполів уособлює вічність і небесну славу. 

Храми з золотими куполами присвячували Христу і великим церковним святам – Різдву, Стрітенню 
та Благовіщенню.  

Синій з зірками. Храми з такими куполами найчастіше присвячені Богородиці. Синій колір 
символізує непорочність і чистоту Діви Марії, а зірки  спрямовують  до Віфлеємської зірки, яка 
ознаменувала Різдво Ісуса Христа. Але зустрічаються і собори з синіми куполами, не пов'язані з 
ім'ям Богородиці. 

Зелений. Цей колір вважається знаком Святого Духа. Найчастіше зелені куполи можна 
зустріти на церквах, присвячених Святій Трійці. Подібні куполи вінчають і церкви, побудовані на 
честь православних святих. 

Срібний. Цей колір в православ'ї пов'язаний з чистотою і святістю. Ці храми присвячені 
святим. 

Чорний. Куполи цього кольору зустрічаються рідко і прикрашають монастирські храми. 
Різнобарвні  купола в православній традиції нагадують віруючим про красу Небесного 

Єрусалима. 
Форма.  
Сферичний купол в православній традиції символізує вічність.  
 Шоломовидний купол відсилає до слів апостола Павла: «Одягніться в повну зброю Божу ... 

Візьміть і шолом спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже». 
Купол-цибулина в православній архітектурі - втілення молитви, прагнення до небес. Такий 

купол на  барабані нагадує полум'я свічки. 
 Шатровий купол замість традиційного купола трактується в християнстві як образ 

Богородиці або Світло небесне. 
 Кількість. 

Один купол нагадує віруючим про єдність Бога. 
Два куполи зустрічаються нечасто і знаменують собою божественну і людську природу Ісуса 

Христа. 
Три куполи асоціюються зі Святою Трійцею. 
П'ять куполів - символ Ісуса Христа і чотирьох євангелістів: Іоанна, Марка, Луки та Матвія. 
Сім куполів знаменують для православних сім церковних таїнств, сім Вселенських соборів 

(зборів, на яких були прийняті основні християнські догми) та сім головних православних чеснот. 
Дев'ять куполів пов'язані з дев'ятьма ангельськими чинами. Згідно з християнською традицією 

небесні ангели розподілені на дев'ять рівнів: найближче до Бога херувими і серафими, а до людини 
- ангели і архангели. 

Тринадцять куполів нагадують про Ісуса Христа і його сподвижників - дванадцятьох 
апостолів. 

Двадцять п'ять куполів означають похвалу Пресвятій Богородиці - прославляння Пречистої 
Діви 25-ма старозавітними пророками. Крім того, число 25 символізує бачення небесного престолу 
і оточуючих його 24 старців, описане в Одкровенні Іоанна Богослова. 

Тридцять три куполи символізують роки життя Ісуса Христа на землі. Будувалися подібні 
храми дуже рідко. 

Для найдавніших храмів Київської Русі, і для тогочасних зразків сакральної архітектури 
північно-західної Росії були характерні візантійські куполи-півсфери, не ширші за барабан (так 
називається частина споруди церкви, на якій встановлений купол).  Також є куполи-цибулини, 
неначе трішки приплюснуті. Це поєднання мусульманських впливів із константинопольською 
традицією. «Цибулини» найчастіше є ширшими за барабани і, як правило, не мають граней. Якщо 
дивитися з середини приміщення, то куполи-«цибулини» ніякої ролі не відіграють, їх внутрішньої 
сторони дуже часто не видно - тоді вона закрита плоским перекриттям.  

Барабани, підбанники, шия — так називають конструкцію,  на якій установлений купол.  
Купол-маківка має опуклу форму з плавним загостренням до вершини, схожим на голівку 

маку. Такі куполи мають більший діаметр, ніж основа, на якій вони встановлені, а їх висота 
зазвичай перевищує ширину. Багато подібних куполів і на українських церквах — як православних, 
так і греко-католицьких. 

Подаємо фотографії куполів храмів Єлисаветграда, які побудовані до 1917 року. 
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Ще за півроку до початку будівництва фортеці св. Єлисавети, 15 грудня 1753 року, Синод 
прийняв рішення «о зделании в крепости Святой Елисаветы походной церкви». Та лише у 1755 
році на площі посеред фортеці з’явилася церква в ім’я Святої Живоначальної Трійці —- Свято-
Троїцька. Вона стала першою на  території нашого міста. Призначалася для потреб гарнізону і 
жителів форштадту, і набула статусу Соборної, тобто головної у місті. Будівля була дерев’яною, 
одноярусною і мала вигляд  невеликої  прямокутної у плані будівлі з двома маленькими банями на 
даху. Церква мала один престол і дерев’яну дзвіницю.  

Відомо, що 12 січня 1756 року 
Синод клопотав про виготовлення 
нового дзвону для цієї церкви. А уже 
через два місяці, 4 березня, у постанові 
Синоду  зазначалося «велеть учинить 
здесь архитектуру Висту чертеж той 
церкви каменной настоящей с двумя 
приделами, со изображением фасада и 
внутреннего украшения; а сколько на то 
строение потребно каких материалов и 
припасов и что надобно мастеровых и 
работных людей, о том ему ж, Висту, 
учинить обстоятельную смету и с тем 
чертежом подать в Сенат 
немедленно». 

Архітектор Олександр Віст, 
очевидно, виконав проект кам’яної 
трипрестольної Свято-Троїцької церкви 
для побудови у фортеці Святої 
Єлисавети замість дерев’яної, однак цей 
проект був відхилений, бо 8 серпня 1756 
року Синод приймає рішення: «о 
учинении назначения в крепости Святой 
Елисаветы соборной церкви вновь 
чертеж». 

Однак, кам’яну церкву за проектом 
Віста так і не почали будувати. Ось що з 
цього приводу зазначено в «Історичному 
нарисі м. Єлисаветграда»: «Правлячий 
Синод наказав одному з архітекторів 
петербурзьких Вісту скласти креслення з викладом внутрішніх прикрас церкви, а також 
кошторис. Наказано було все зробити негайно і представити в Синод, але чомусь наказ цей не було 
виконано. Між іншим зі справи фортеці св. Єлисавети від 11-го лютого 1804 р видно, що на 
побудову у фортеці нової кам'яної церкви за велінням імператриці Катерини II було відпущено 10 
000 рублів, але сума ця залишилася не витрачена через те, що будівництво нової кам'яної церкви 
було припинене аж до особливої резолюції указом, отриманим з Новоросійської губернської 
канцелярії у 1766 році». 

 Разом з тим  Н. Полонська-Василенко у своїй книзі «Заселення Південної України в половині 
ХVІІІ ст. (1734-1775)» пише про те, що кам’яну церкву на території фортеці св. Єлисавети усе ж 
таки розпочали будувати, але за проектом іншого архітектора: «Від 1755 р. була розпочата будівля 
великого собору за планом київського архітектора Баста, але вона не була закінчена, і в фортеці за 
тих часів була одна маленька дерев’яна церква». Припускаємо, що це не відповідає дійсності, 
оскільки кам’яну церкву на території фортеці не починали будувати, та й «київський архітектор 
Баст»  у архівних документах не зустрічається, можливо таким  чином з помилками було написано 
прізвище Віст. 
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Без посилань на архівні документи, ще один відомий  історик називає архітектора О. Віста 
будівничим  церкви  на території фортеці св. Єлисавети, хоча,  виходячи з вищезазначеного, це не 
так. 

У 1800 році відбулося освячення нової будівлі єлисаветградської церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці, а у наступному році вона  отримала статус соборної. У 1813 році церква на території 
фортеці через  значне пошкодження ветхість була закрита. У 1816–1817 роках її розібрали і 
перенесли у містечко Рівне (нині Новоукраїнський  район), де будівельний матеріал використали 
при будівництві Миколаївської церкви. Деякий час на місці колишньої церкви зберігався її престол. 
Біля нього у 1889 році побудували кам’яну каплиця для  відспівування померлих у міській лікарні. 

 
  

 
 
На звороті цієї фотографії1 написаний наступний текст: «г. Елисаветградъ, Херсонской 

Губерніи. 1901 г. Каменная часовня въ упраздненной крѢпости Св. Елисаветы на мѢстѢ престола 
деревяннаго военнаго собора, построеннаго въ 1755 г., которая по разрушеніи была закрыта 
въ 1813 году и въ оградѢ которой въ 1768 году былъ погребенъ умершій проѢздомъ черезъ здѢшній 
край воспитатель Государя Императора Павла Петровича (в то время НаслѢдника 
Всероссійскаго Престола) Семенъ Порошинъ. (Историческій очеркъ гор. Елисаветграда А. Н. 
Пашутина). Полиціймейстеръ К. Безсоновъ». 

                                                           

1 ЦДІА. – Фонд № 1293. Опись 169. Ед. хр. № 2490. 
 



 27 

 
 

План території міської лікарні, що розташована в межах фортеці св. Єлисавети, на якому є позначення  
каплички. (1916 рік) 

 

Поштова листівка 
початку ХХ століття. На 
дальньому плані, за 
сестрами милосердя,  
можна розгледіти купол 
каплички. 
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Кафедральний собор Свято-Різдва Пресвятої Богородиці (Грецька церква). 

 Історія собору починається з 1766 року, коли грецькі купці заклали у нашому місті 
дерев’яний храм. Його спочатку освятили на честь царя Костянтина, а потім – Володимирської 
ікони Божої Матері. Після зведення дерев’яної церкви був обраний священик, котрий здійснював 
богослужіння грецькою мовою. До кінця XVIII століття в храмі налічувалося близько тисячі 
прихожан, з яких греками за національністю були переважно купці. 
             У 1805-1812 роках кам’яну церкву  було зведено на місці з старої дерев’яної. Будівля церкви 
виконана в стиля класицизму. В зв’язку з збільшенням приходу, із західної сторони виконана 
добудова приміщень церкви. До наших часів в соборі збереглися давні розписи, відреставровані у 
1905 році.  У 1828 році неподалік від храму була збудована триярусна дзвіниця. Вона виконана у 
стилі класицизму, тож гармонійно поєднується з собором. 

У 1922 році у травневих номерах газети «Червоний шлях»  є інформація про виконання 
декрету ВЦВК від 27 грудня 1921 року про вилучення церковних цінностей з Грецької церкви. 
Трагічною сторінкою став  демонтаж церковних дзвонів (загальною вагою 4610 кг). Ця подія  
відбулася 1 квітня 1930 року. Хрести та металеві оправи з ікон загальною вагою майже 80 кг 
більшовики вивезли для переплавки на завод. 
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   За своє існування храм ніколи не закривався, навіть за часів гоніння на віруючих у 
радянський період, і був єдиним відкритим собором області. У роки Другої світової війни був  
пошкоджений Успенський храм, тож після звільнення міста від німецьких окупантів у січні 1944 
року Собор перевели у храм Володимирської ікони Божої Матері, а головний престол нового 
Собору   отримав назву Свято-Різдва Пресвятої Богородиці. 

 

 
Собор ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. Поштова листівка, яку можна датувати кінцем ХІХ – 

початком ХХ століть. 
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Побудований  храм у 1798 році, завдячуючи підполковнику Красноглазову, на місці 
дерев'яної церкви, яка згоріла. 

 

У роки Другої світової війни храм був пошкоджений, а в післявоєнний час демонтований. На 
його місці у 1959 році збудували будівлю обкому  компартії. Зараз у будівлі розміщується міська 
рада Кропивницького. 
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            У 1787 році коштом прихожан Успенського Собору міста Єлисаветграда та жителів району 
Ковалівки на Бульварній вулиці (нині Олефіренка) побудували дерев'яний однопрестольний 
православний храм. 19 жовтня 1790 року настоятель Успенського Собору Дмитро Смолодовіч 
освятив його на честь Покрова Пресвятої Богородиці.  

У 1824 році купець Петро Щедрін виділив гроші на будівництво кам'яного храму, яке було 
завершене у 1849 році, ( цей документ цікавий про кошти його було б краще опубліковати, скільки 
виділив краплю чи всю суму) уже після смерті Щедріна, за рахунок міського бюджету.  

На території церкви також були влаштовані 
кам'яна караульня (караулка) для сторожа і лавка для 
продажу свічок  та церковного начиння.  

У документі за 30 квітня 1843 року читаємо: «План 
и фасад церкви составлены известным Архитектором 
Тоном, сообразно чертежам церкви, поданным им под № 
8. Церковь производится постройкой под наблюдением 
командира 2-го Резервного Кавалерийского Корпуса 
Генерал-лейтенанта Барона Остен-Сакена».  

Що стосується архітектора Тона, то він зокрема 
був автором Великого Кремлівського палацу і храму 
Христа Спасителя у Москві.  

З архівних джерел можливо зробити висновки, що 
зодчим храму в Єлисаветграді був архітектор Андреєв. 
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      Креслення фасаду і плану церкви (перший аркуш)  та її іконостасу (другий аркуш), затверджені 
військовим міністром 25 січня 1846 року, і підписані архітектором Андрєєвим та його помічником 
А.Єгоровим.  

        Будівля церкви споруджена в еклектичному стилі еклектики з елементами візантійського 
стилю. Інтер'єр розписаний відомим художником Феодосієм Козачинським  (над північним і 
південним входами у храм збереглися фрагменти цього розпису). У 1902 році архітектурний 
комплекс Свято-Покровського храму був доповнений двоповерховою будівлею у стилі класицизму, 
в якій стараннями настоятеля священика Сорокіна була відкрита однокласна  (а це точно 
однокласна? Будівля на два поверхи не могла бути однокласною) церковна церковно-приходська 
школа.  

 

 

У 1795 році на місці старої дерев’яної каплиці на розі 
вулиць Олександрівської (Тарковського) і Покровської 
розпочали будувати новий храм. Освятили його 13 липня 1826 
року в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці. Та правити почали 
у храмі тільки 1 листопада 1847 року. За радянської влади у 
будівлі був  клуб  працівників торгівлі. У серпні 1996 року 
будівлю церкви міська влада передала православній громаді. 
Нині це Свято-Володимирівська церква.  
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У  1970-х роках у приміщення церкви був клуб працівників торгівлі. 
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Петропавлівська церква. У 1805 році на місці на той час уже непридатної для богослужінь 
дерев'яної церкви з ініціативи соборного причту і купця Микити Проніна була побудована нова.  До 
1850 року церква була «приписана» до Собору, з цього ж року відділена і отримала самостійність. 
А ще через 12 років стараннями купця 3-ї гільдії Герасима Романченка поряд зі старою дерев'яною 
церквою був закладений новий кам'яний трьохпрестольний храм. Будівництво завершилося у 1870 
році, уже після смерті Романченка. Освячений храм в ім'я апостолів Петра і Павла.  

 

Петропавлівська церква. Поштова листівка. 
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У середині 1930-х років Петропавлівська церква була зруйнована. 
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Дерев'яну Преображенську церкву було збудовано у 1788 році. Через десять років вона 
згоріла. У 1799 році на її місці за проектом і планом Кіндрата Парфьонова було збудовано кам'яну 
п'ятиглаву двоповерхову церкву. На жаль, її було спроектовано без ведення відповідної 
документації і, як наслідок, – з неналежним дотриманням  будівельних вимог. Тож  у 1806 році 
церква розвалилася. На початку 1810-х років було розпочато нове будівництво кам'яної церкви, 
цього разу офіційно і з дотриманням необхідних норм будівництва. Освячено храм 9 лютого 1813 
року. 
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Знаменська  церква. Спершу неподалік кладовища на Биковому була дерев’яна церква із 
дзвіницею.  У 1893 році за кошти  купця Д.І. Купченка замість дерев’яної церкви були побудовані 
кам’яна трьохпрестольна церква,  будинок для церковнослужителів та церковно-приходська щкола. 
У 1937 році церкву розібрали.   Будівля церковно-приходської школи та будинок настоятеля 
збереглися, зараз вони використовуються під медичний заклад. 
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Фотографія церкви, зроблена 1 квітня 1910 року 
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Лелеківська церква. Фото 1940-х років. 

 

   У приміщеннях навчальних закладів міста, у військових казармах та у  лікувальних закладах 
існували вбудовані  так звані «домові церкви».  

Так, по вулиці Олексіївській (нині Гагаріна), на перехресті з вулицею Іванівською (нині  
Чорновола), знаходилися будинок громади сестер милосердя і безплатної медицини та церква при 
ній. 19 березня 1892 року товариство Червоного Хреста вирішило спорудити власний будинок для 
громади сестер милосердя і безплатної лікарні. 5 травня наступного року міська управа виділила 
місце площею 400 квадратних сажнів біля садиби удови генерал-майор Борткевича по вулиці 
Олексіївській. Голова комітету Червоного Хреста  П.Д. Ревуцький клопотав у Санкт-Петербурзі про 
кредит у 15 тисяч рублів терміном на 15 років. 1 жовтня 1894 року новобудова була освячена. 
Поряд з нею «иждевением» землевласника С.М. Козьми побудована домова церква св. Марії 
Магдалини, яка була освячена 14 листопада 1896 року. Ці будівлі не збереглися. 

 Церква  при Єлисаветградській чоловічій гімназії в честь Різдва Пресвятої Богородиці  була 
освячена у 1890 році.   Влаштована вона на пожертвування почесного попечителя О.М. Пашутіна,  а 
також  А.М. Бондарєва, А.Н. Снопкова та інших громадян міста. У  будівлі гімназії за радянської 
влади був Будинок офіцерів. Приміщення церкви збереглося, а от купол – ні.  

Не збереглися і куполи домової церкви в будівлі колишнього Єлисаветградського земського 
реального училища та в будівлі колишнього  імператорського палацу,  яка  використовувалася  
юнкерським кавалерійським училищем. 
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Будівля юнкерського кавалерійського училища. Поштова листівка. 

 

 

Як бачимо, на  поштовій листівці початку ХХ століття  над будівлею кавалерійського 
училища височів купол домової церкви. Церква при Єлисаветградському юнкерському 
кавалерійському училищі в честь св. Архистратига Михаїла  освячена у 1871 році. Спочатку церква 
була при Єлисаветградській військовій прогімназії, переведеній в Єлисаветград з Києва у 1869 році 
і скасованої у 1886 році. Остаточно була опоряджена у 1876 році за  добровільні пожертвування, 
причому більша частина їх була пожертвувана полковником  О.Г. Шишкевичем і церковним 
старостою О.Т. Акимовим.  

У 1888 році на третьому поверсі була влаштована домова церква,  невелика, але затишна, яка 
вміщала обидва  ескадрони. Пізніше церква була влаштована на першому поверсі класної будівлі, і 
мала більші розміри. Юнкера прислуговували у храмі, мали свій церковний хор, а призначений 
юнкер, на правах ктитора, продавав свічки і просфори та зберігав церковні гроші.  
  До наших днів зберігся купол лише однієї з домових церков – на будівлі по вулиці 
Вокзальній, на розі з вулицею Київською, у якій сьогодні школа № 14. Цей будинок споруджувався 
для духовного училища. Церква при Єлисаветградському духовному училищі в честь  Св. 
сповідника Василя Парійскаго  збудована і освячена у 1884 році за кошти купця В.Й. Куцина.     
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БАШТОЧКА І КУПОЛ З 
ФЛЮГЕРОМ 

 

На двох десятках будівель, споруджених до 1917 року, збереглися до наших часів башточки 
і купола, які завершуються шпилями, флюгерами чи іншими металевими конструкціями-
прикрасами.   

Башта, або вежа, - висока і вузька споруда багатогранної або круглої форми.  
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Купол - просторова конструкція у вигляді опуклого покриття круглої, еліптичної, 
квадратної або многокутної у плані споруди.   

Шпиль - вертикальне і гостре завершення (дах) будівель у вигляді сильно витягнутого вгору 
конуса або піраміди. Шпилі вінчають кулі (кугель), флагшток (прапор), різьблене зображення, 
флюгер з емблемою або скульптурою.  

Флюгер розташований на вертикальній осі і повертається під впливом вітру, часто служить 
декоративним елементом - для прикраси будинку.  

(На знімку вище - чотирискатний купол  над еркером головного фасаду будинку № 9 по вулиці 
Дворцовій. Вінчає купол по довжині усього гребеня металева решітка з двома шпилями.  По центру купола 
люкарна).  

            

   

                  Будинок Долинського по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Панченка. Вінчає кутовий 
фасад будівлі кругла башточка з трьома  люкарнами, куполом з «цибулиною» та флюгером над 
ним.  
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       Купол з флюгером на кутовому круглому еркері  будівлі братів Ельворті по однойменній 
вулиці.  Вінчає купол-маківку металевий стержень, на якому флюгер з вказівником сторін світу. 
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       Будинок по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Панченка. Ця будівля - остання робота Якова 
Паученка. Будівництво було завершене уже після смерті архітектора у 1915 році. На розі будинку 
великий масивний купол, вкритий листовим залізом, а вінчає його металевий стержень . 

 

  

Будинок № 123 по вулиці Гоголя. Фундатор будівлі – Єсипова. Будувався за проектом Якова 
Паученка. У 1901 році фасад будівлі переробляли за проектом іншого архітектора, Олександра 
Лишневського, тому що замовниця була незадоволена роботою Паученка. Аттик у правій частині 
головного фасаду вінчає чотирисхилий купол з флюгером наверху. 
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       Будинок Авербуха по вулиці Чміленка, на розі з вулицею Нейгауза. Збудований у 1914 році. 
Еркер  в кутовій частині будівлі вінчає багатогранний пірамідальний купол, вкритий металевим 
листом. Зберігся металевий стержень, що завершує та прикрашає купол. 

 

   

      «Дзеркальний гастроном» на розі вулиць Великої Перспективної та Чміленка. На трьох еркерах 
цієї будівлі круглі башточки.  На кутовому еркері башточка більшого розміру, ніж на фасадних 
еркерах. Башточки укриті металевими листами. 
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      Будинок Паученків-Осмьоркіних по вулиці Верхній Донській. Фотографія приблизно кінця 
1920-х років. Над аттиком у правій частині головного фасаду та над центральним об’ємом будівлі 
чотирисхилі  куполи з металевою кованою фігурою по лінії гребінця. Більш вищий шестисхилий 
купол над  парадним входом вінчає шпиль. 

 

 
     Проект Якова Васильовича Паученка на будівництво будинку В.С. Паученка по вул. Верхньо-Донській в  
Єлисаветграді 1899 р.(Ф. 78. - Оп.1 - Спр. 1061. - Арк. 269) 
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Будинок № 7 по вулиці Дворцовій. Належав купцю Максиму Соловйову. За аттиком над 
центральним входом з вулиці Дворцової чотирисхилий дах у вигляді куполу. 
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Поштова листівка, датована 1917 роком, на 

якій зображене Пушкінське училище в Єлисаветграді. 
Сьогодні у цій будівлі школа № 7 по вулиці 
Шумілова. Архітектор будівлі Олександр 
Лишневський. Розпочали її споруджувати 26 травня 
1899 року. 

По краях головного фасаду будівлі влаштовані  
два  пірамідальні куполи, які прикрашені по довжині 
гребеня  металевими мереживними решітками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      Московська вулиця і Єврейська синагога. Поштова листівка, випущена у 1917 році. На будівлі 
синагоги  два куполи по кутах головного фасаду. 
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Будинок № 12 по вулиці Дворцовій. Над арочним проїздом у двір на рівні другого поверху 
влаштований еркер, який вінчається башточкою з фігурною кованою металевою решіткою по 
гребінцю купола.  

 

 

    Двоповерховий будинок на розі 
вулиць Гоголя та Шульгіних. Еркер 
на кутовому фасаді завершується 
аттиком з люкарною та куполом. 
Вінчав цю композицію шпиль. За 
радянської влади еркер 
підтримували атлант і каріатида. 
Сьогодні  їх немає.  

 

 

 

 

 

     Двоповерховий будинок № 41 по вулиці Чміленка, у якому знаходиться Головне управління 
поліції області. Над парадним входом до будівлі чотирикутний  еркер. Завершується він 
фігурним аттиком, кути якого підкреслені башточками.   
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        Будівля колишнього «Північного готелю» має дві башточки по краях головного фасаду з 
вулиці Великої Перспективної. Покрівля над ними у вигляді восьмикутних куполів, які прикрашені 
шпилем. 
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Центральний об’єм колишнього пасажу Пашутіна у Поліцейському провулку (сьогодні 
провулок Декабристів). Над центральним аттиком з території двору чотирисхилий дах (купол). 
Первісно цей фасад був головним, тут влаштований парадний вхід. 

 

 

    Будівля обласного краєзнавчого музею по вулиці  Паученка. Над двома боковими ризалітами 
чотирисхилі куполи з кованими металевими прикрасами зверху. 
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       Вулиця Дворцова, 28. Обабіч аттика на фасаді дві башточки зі шпилем. Контролював 
надбудову третього поверху цього будинку, який належав Едмунду Гюнтеру, інженер-
технолог Самуїл Гомберг. 
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        Будинок Вайсенберга на розі вулиць Чміленка та Чорновола. Над кутовим аттиком високий 
восьмисхилий  купол зі шпилем. 

 

Куполи у новітній архітектурі 

 

У 1950-ті роки від  первісного об’єму будівлі поштамту у напрямку вулиці Карла Маркса  
зробили добудову за проектом Леоніда Дворца.  Архітектору  Віталію Кривенку довелося 
займатися реставрацією цього об’єму. Він органічно вписав у загальне рішення надбудову  
мансардного поверху ,  прикрасив фасади скульптурною композицією  «Ангели-провісники» та 
годинником. Над скульптурами встановили чотирисхилий купол. Відновили і вхід до головної зали 
з вулиці Великої Перспективної, як це було передбачено у проекті Леоніда Дворца. Відреставровані 
приміщення Головпоштамту урочисто відкрили у передостанній день 2000 року.  
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Цього будинку уже немає 

 

 

Поштова листівка початку ХХ століття, на якій зображений «Петербурзький готель», що 
знаходився на розі вулиць Великої Перспективної та Петрівської. На кутовому  фасаді будинку над 
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парадним входом на рівні другого та третього поверхів  прямокутний еркер із завершенням у 
вигляді центрального куполу із шпилем, та по  боках - дві маленькі  башточки, які покриті 
куполами. Обабіч аттиків на бокових фасадах такі ж  башточки. Будинок був зруйнований під час 
бомбардування у роки Другої світової війни.  

 

    Поштова листівка, випущена у 1904 році московським видавцем Д.П. Єфимовим, на якій 
зображені Ярмаркова гора і водонапірна башта у Єлисаветграді. Башта була зруйнована у роки 
Другої світової війни.  

 

 

 

    Будинок міської управи (на його місці сьогодні 
будівля облдержадміністрації). На рівні другого 
поверху над арочним проїздом  на територію двору 
був чотирикутний еркер, який вінчала висока 
башточка з металевою кованою рішіткою та 
шпилем. 
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На цій поштовій листівці 1917 року зображені Міська дума та Міський бульвар.  По центру 
будівлі Міської думи височіє міська каланча. 

 

 

 

 

 

Поштова листівка. Єлисаветград. Ресторан 
«Модерн». Видання паперового магазину М.Д. 
Слуцького. Знаходився цей будинок по вулиці 
Московській (Чміленка) у районі Міського бульвару 
(площа Героїв Майдану). Над парадним входом до 
будівлі бачимо купол. 
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«КРУГЛІ» 

 СКУЛЬПТУРИ 

 

Ідеолог постмодернізму Чарльз Дженкс називав скульптуру самою зрозумілою метафорою, 
яка зчитується широким глядачем і створює перший емоційний зв'язок людей з архітектурою. 
Людина завжди намагалася прикрасити і персоніфікувати свій житловий простір.  

Скульптури бувають   «круглими»  (статуя, група, статуетка, бюст) -  їх можна оглянути з 
різних сторін і вони оточені вільним простором, та  рельєфи, де фігура представляється частково 
зануреною у плоский фон і виступає з нього. Розрізняють три види рельєфу:  барельєф (опукла 
фігура виступає менш, ніж на половину); горельєф (опукла фігура виступає наполовину);  
контррельєфи (фігура не опукла, а, навпаки, заглиблена). 

У першій частині проекту «Архітектурне обличчя міста» ми розповідали про атлантів і 
каріатид Єлисаветграда, а також про деякі види рельєфних зображень на фасадах будівель міста. На 
черзі – «круглі» скульптури. 
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НА ПАРАПЕТАХ ГЕРМЕС З АФІНОЮ 

До наших днів лише на одній  дореволюційній будівлі збереглися «круглі» скульптури  - на 
будинку по вулиці  Великій Перспективній, що навпроти  міської  ради. Напевне,  про цей будинок 
йшла мова у повідомленні газети  «Голос  Юга» у липні 1915 року, що  І.С. Заславський  купив  за  
200  тисяч  рублів  будинок  Д.І. Купченка по Великій Перспективній вулиці навпроти Собору.   

 

           
 

Будинок неатрибутований. Споруджений  у  стилі  еклектики  з  використанням  елементів  
неокласицизму та модерну. На рівні даху - цегляні парапетні стовпчики по кутах будівлі, на яких 
встановлені символічні скульптури. Справа - бог торгівлі і прибутку Гермес з кадуцеєм  у руці, 
зліва - богиня мудрості Афіна у корінфському шоломі на голові  та  списом у руці.   
            У цьому будинку до 1917 року був магазин, у якому продавали тульські рушниці та 
самовари, а також велосипеди. У радянські часи торгували верхнім одягом та головними уборами.  
Зараз ця будівля також використовується під  торгівельні цілі.  

У 1998 році реставрували скульптури, а у 2004 році – фасад будівлі. Тоді ж по центру на 
даху зробили надбудову у вигляді мансарди, а оформлення фасаду зазнало змін.   
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Фотографія будинку зі скульптурами, зроблена 1 травня 1956 року. 

У  1959  році  справа від будинку з скульптурами у  напрямку  вулиці  Тимірязєва (Карпи)  
побудували п’ятиповерховий будинок.  А у 1961 році з’явився  чотириповерховий будинок зліва.  

 

АПОЛОН У НІШІ НА ФАСАДІ 

 

На цій дореволюційній фотографії зображені три будинки по вулиці Дворцовій в напрямку 
від Великої Перспективної вулиці у районі Міського бульвару. На перехресті - двоповерховий 
будинок.  Сусідній з ним будинок у напрямку вулиці Іванівської (Чорновола) - двоповерховий. Хто 
його фундатор, архітектор та роки побудови - невідомо.   



 63 

 

На післявоєнній фотографії  у ніші на другому поверсі цього будинку бачимо скульптуру 
«Аполлона». Як зазначено у книзі «Маленький Париж», скульптура була мармуровою і, начебто, її  
демонтували  у  1954  році,  коли  відзначали  10-річчя  звільнення  Кіровограда  від  фашистських 
загарбників. Тоді ж на фасаді влаштували  ліпний декор у вигляді  герба Радянського Союзу.  За 
радянських часів тут був Центральний лекторій. Сьогодні на фасаді уже немає ні герба, ні щита. Де 
поділась статуя - невідомо.   
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АНГЕЛИ-ПРОВІСНИКИ 

Первісний об’єм будівлі  поштамту неатрибутований.  За даними 1913 року, власником 
будинку був Заславський. Добудову до первісного об’єму поштамту у напрямку вулиці Карла 
Маркса (Велика Перспективна) проектував Леонід Дворец. 

 

  

 

Архітектору Віталію Кривенку довелося займатися реставрацією цієї будівілі. Він органічно 
вписав у загальне рішення надбудову  мансардного поверху,  запроектував в оформленні кутового 
фасаду скульптурну групу «Ангели-провісники» та годинник.  
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СКУЛЬПТУРИ  НА ЗИМОВОМУ ТЕАТРІ 

  

  

 На одних дореволюційних фотографіях Зимового театру на аттику з центрального фасаду  є 
скульптурна група, на інших  – вона відсутня. 
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 Відсутня скульптурна група і на фасаді театру у радянські часи. 

  

А от на будівлі музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького після останньої 
реконструкції скульптурна група з’явилася. Офіційне відкриття театру після цієї реконструкції 
відбулося 17 жовтня 2012 року. 
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      Ресторан «Модерн». Обабіч вхідних дверей 
будівлі -  дві статуї. 
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БАЛЮСТРАДА ТА 
БАЛЯСИНИ   

 

 

 

Балюстра́да  - невисока наскрізна огорожа балконів, терас, галерей, сходів або дахів. Вона 
включає наступні елементи: нижню балку - основу у вигляді цоколя або тумби; балясини - фігурні 
стовпчики;  поручні - верхній карниз, що з'єднує між собою балясини.  

Головним елементом балюстради виступає балясина. Цей декорований стовпчик здатний 
надати будівлі необхідний архітектурний стиль. Досить часто стовпчики між балясинами 
завершувалися кулями, шишками, обелісками і вазами, створюючи органічний перехід до стіни або 
даху. Балюстрада мала і символічне значення — недоторканості огородженого простору.  
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Будинок № 33 по вулиці Великій Перспективній. Припускаємо, що він сьогодні єдиний у 
місті із споруджених до 1917 року,  що  мали огорожу даху балюстрадою, і ці  елементи 
залишилися. Будували його під банківську установу, і використовували за цим призначенням до 
2017 року. 

   

Припускаємо,  що за основу узятий  конкурсний проект повітового відділення Державного 
банку, розроблений архітектором Антонієм Йосиповичем Томішком у 1881 році. Цей проект 
отримав першу премію на конкурсі. Його прив’язку до місцевості, скоріш за все, виконав  головний 
архітектор  міста на той час  О. Лишневський. В одному з номерів за 1899 рік місцева газета 
"Ведомости" повідомляла: "6 травня, о 1-й годині дня, після здійснення соборним духовенством 
молебню з водоосвяченням у присутності всього складу службовців Єлисаветградського відділення 
Державного банку, на чолі з його керуючим М.О. Пономарьовим, а також міського громадського 
управління, закладено будинок відділення Державного банку". 

Оскільки будівельна комісія діяла до 4 вересня 1900 року, то цілком ймовірно, що  будівлю  
банку   введено в експлуатацію у тому ж році, або у наступному 1901-му.  

У 1990-ті роки зліва від головного фасаду історичноїго об’єму будівлі вздовж червоної лінії 
забудови вулиці Великої Перспективної у напрямку вулиці А.Паученка добудували майже подібну  
будівлю. 

Огорожа даху зі сторони головного фасаду первісного обєму банку та добудованого в 1990-
ті роки виконана з використанням балюстради. Елементи балюстради розташовані між 
парапетними стовпчиками та аттиками. Балясини історичної будівлі та добудови різняться між 
собою. Огородження балконів на рівні другого поверху історичної будівлі та добудованого обєму 
подібне – балюстрада між мурованими цегляними стовпчиками. 
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Ця фотографія зроблена до 1917 року. З неї маємо уявлення, який вигляд мала первісна будівля банку. 

 

 

           Огорожа балкону другого поверху добудованого об’єму - балюстрада, щоправда балясини 
іншої форми, ніж на старовинній  будівлі. 
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Будівля Апеляційного суду області по вулиці Великій Пермській, на розі з Великою 
Перспективною вулицею. Автор проекту та роки побудови невідомі. Окружний суд в Єлисаветграді 
був відкритий 1 липня 1874 року. Як зазначено в «Історичному нарисі                               м. 
Єлисаветграда», його розмістили у «спеціально пристосованому для нього будинку, купленого  
казною у статського радника К.В. Соколова-Бородкін».  

На фотографії, датованій початком ХХ століття, головний фасад будівлі прикрашений 
трьома смужками балюстрад. В вінцевій частині балюстрада є огорожею даху, а між колонами на 
рівні другого поверху  балюстрада  слугувала огорожею балкону. Сьогодні цих балюстрад немає. 
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На цій поштовій листівці початку ХХ століття головний фасад двоповерхової будівлі 
чоловічої гімназії по вулиці Петровській прикрашають дві балюстради на рівні даху.  Влаштовані 
вони по обидва боки від центрального ризаліту, у якому організований парадний вхід до будинку. 
Сьогодні цих балюстрад теж немає. 
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Балкон на другому поверсі будинку № 38 по вулиці Чорновола має огородження з фігурних 
балясин. Будинок неатрибутований. На другому поверсі у радянські часи розміщувалася редакція 
газети «Кіровоградська правда». 

 

          Під вікнами другого поверху у добудові, розміщеній справа від первісного об’єму поштамту 
по вулиці Гоголя, по сім напівбалясин, що прикрашають підвіконні ніші. 

   

 

  

 

На другому поверсі будинку по вулиці 
Дворцовій, 8а - балкон з балясинами. 

 

 

 

 



 74 

 

          

 

     На фасаді будинку № 10 по 
вулиці Дворцовій в оздобленні  
застосовані балясини. Вони 
використані в огородженні балкону 
другого поверху, а також 
прикрашають підвіконні простінки 
на двох еркерах. 
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     Будинок Ельворті. На кутовій 
відкритій терасі огородження з 
балясинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На головних фасадах двоповерхового будинку Долинського, що спрямовані на вулиці 
Дворцову та Панченка, по два балкони на другому поверсі, як огороджені балясинами. 
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 Двоповерховий будинок №  74  на розі вулиць Чміленка та Чорновола. Під вікнами другого 
поверху з вулиці Чміленка ніші прикрашені напівбалясинами. Огородження з балясин було і на 
балконі головного фасаду  будинку. 

 

  

 Поштова листівка початку ХХ століття. Амбулаторний корпус єврейської лікарні по вулиці 
Преображенській, на розі з вулицею Одеською. На кутовому фасаді будівлі на балконі другого 
поверху огородження з балясин. Балкон був демонтований. 
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 Будинок Соколових-Бородкіних по вулиці Дворцовій, 6. Парадний вхід до будівлі раніше 
прикрашали дві балюстради. Вигляд огорожі сходового майданчика видозмінений під час 
проведення ремонтних робіт. 
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Будівлі радянських часів 

У  1950-1960-ті роки архітектори також використовували балясини і балюстраду для 
оздоблення фасадів будинків міста. Так, на даху будинку на розі вулиць Великої Перспективної та  
Шевченка дві балюстради. Огорожа балконів другого поверху іншого будинку на цьому ж 
перехресті також  виконана з використанням балюстради. 

 

Проекти обох будинків розроблені інститутом «Кіровоградміськбудпроект». Перший 
будинок споруджений у 1954 році. Архітектурний стиль - радянський ампір. Автори проекту – Л. 
Дворец та О. Возний.  Другий будинок збудований на рік раніше. Архітектурний стиль – 
радянський ампір та кубізм. Автори проекту – Б. Байтін та К. Бажанова. 
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 Будівля бібліотеки ім. Т. Шевченка по вулиці Шевченка. Споруджена у 1958 році за 
проектом В. Сікорського  Огороження відкритої тераси другого поверху виконане з застосуванням 
балюстради, секції якої влаштовані між чотирма колонами. 

 

 Парадні сходи перед входом до бібліотеки первісно були огороджені балюстрадою, яку з 
часом замінили на металеве огородження, що суттєво понизило архітектурне рішення.  
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Будівля залізничного вокзалу.  Підвіконні ніші фасаду прикрашає ряд півбалясин.  
Балюстрадою були огороджені парадні сходи входу в приміщення вокзалу та майданчики бокових 
ганків вокзалу.  Інтер’єри вокзалу теж мають в декоруванні елементи балясин - сходи та галерея 
другого ярусу огороджені балюстрадою. Балясини по формі не ідентичні між собою. 
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Приміщення філармонії було введене в експлуатацію у січні 1956 року. Аріхтектор - Л. 
Крейтор. Таким, як на цьому знімку, був первісний вигляд головного фасаду будівлі.  Дах двох 
бокових ризалітів – огородження з балюстради. Нині балюстрада огорожі даху відсутня, вона 
демонтована в 1980-х роках під час проведення ремонтних робіт. У фойє філармонії влаштовані 
розпашні двомаршеві сходи виходу на балкон. Сходові марші та майданчик огороджені 
балюстрадами. 
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      Будівля швейної фабрики по вулиці  Чміленка, на розі з вулицею Тарковського. На кутовому 
фасаді будівлі на другому поверсі балкон, який огороджений балясинами. 

 

 

      

    Будинок на розі вулиць Великої 
Перспективної та Єгорова. Балкони 
цієї будівлі  мають огородження з 
балясин. До наших днів збереглося 
лише кілька таких балконів. 

 

 

 

 

 

 

На цій фотографії 1964 року будівля школи № 26 на площі Дружби народів. Споруджена 
вона приблизно у 1935 році. По кутах будівлі на даху між кількома парапетами огородження 
балюстрадою. 
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Будинки, яких уже немає 

 

 

 

 На цій фотографії 1970-х років бачимо, що на місці нинішньої 9-поверхової будівлі готелю 
«Україна» був двоповерховий будинок. На його даху  в 1970-х роках вже немає балюстради. Проте 
вона там існувала. У цьому переконує реклама модно-галантерейного та взуттєвого магазину  Х.С. 
Олінської, який знаходився у цій будівлі. У  рекламному оголошенні вказано, що магазин існує з 
1862 року. Оскільки над вікнами першого поверху вказані дві дати: зліва – 1862, тобто рік 
заснування магазину, а справа – 1896, то, очевидно, остання дата – це рік, у якому  була виконана 
реклама цього магазину.  Будинок зображений з огородженням даху балюстрадою. 
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КІМНАТА З ВИХОДОМ НА 

БАЛКОН 
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Балкон (фр. Balcon, balko «балка») в архітектурі - різновид тераси: огороджений майданчик 
з поручнями, укріплений на виступаючих зі стіни балках. Головними елементами конструкції 
балконів є балконна плита, консоль, огородження (балясини, металева кована решітка, цегляне 
мурування і т.п.) та балконні перила. 

На жаль, час торкнувся майже усіх балконів міста, що були споруджені до 1917 року. На 
деяких балконах замінили ажурне металеве коване огородження на сучасне. На інших балконах, де 
було огородження з балясин, воно з часом зазнало руйнувань, а під час реконструкцій цих будівель 
його замінили на металеву решітку, бо так було дешевше і простіше. А от деякі балкони взагалі 
були демонтовані. 
 

 

 
  

Два балкони на фасаді будинку № 36б по вулиці Чорновола. Вихід на балкони  організований 
через двері, що розміщені ближче до одного краю балкону. Балконна плита спирається на металеві 
балки. Огорожа – фігурна металева решітка простих геометричних форм, що кріпиться до бетонних 
рельєфних стовпчиків.  
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     Будинок  № 38 по вулиці  Чорновола. Вихід на балкон  через двостулкові  двері. Балкон 
масштабний, охоплює по довжині два віконних і один дверний отвір. Огороджений балкон по 
периметру балюстрадою. 

 

 

      Двоповерховий будинок № 23 по вулиці Панченка неатрибутований. Зі сторони головного 
фасаду один балкон, який спирається на два ажурні литі з металу оригінальні кронштейни.  
Огородження балкону – металева решітка з візерунком простих  геометричних форм. 
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Двоповерховий будинок № 3 по вулиці Панченка, неатрибутований. На головному фасаді 
існує два балкони. Автентичне металеве коване огородження виконане в стилі «модерн» і підсилює 
архітектурне оформлення фасаду будівлі. Балконну плиту підтримують дві невеликі стриманих 
форм консолі. Балкони в аварійному стані, відсутній вихід на балкон, дверний отвір в нижній 
частині замурований і влаштоване вікно. 
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Балкони на первісному об’ємі поштамту по вулиці Гоголя. Оригінальним є поєднання в 
єдину композицію еркера та трьох балконів - два балкони обабіч еркера на рівні другого поверху, та 
ще один балкон  над цим еркером, на третьому поверсі. На заокругленні балкону на третьому 
поверсі два масивні цегляні парапетні стовпчики, а між ними та стіною металеве огородження, яке 
має відтворений під час реставрації автентичний мереживний візерунок решітки, єдиний для всіх 
балконів цієї будівлі. 

 

 На цій поштовій листівці початку ХХ століття бачимо, що будинок уже складається із 
кількох поєднаних в єдине об’ємів. На головному фасаді об’єму праворуч від первісного – кілька  
балконів з балконними дверима.  Один з них довгий балкон на другому поверсі, його довжина  
охоплює дверний та два віконні отвори. Металева кована огорожа балконів має відтворений під час 
реставрації автентичний мереживний візерунок решітки, що виконаний в стилі «модерн», і єдиний 
для всіх балконів цієї будівлі. 
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          Довгий балкон-тераса на другому поверсі будівлі колишньої чоловічої гімназії по вулиці 
Шевченка. На цей балкон виходять два вікна та двері. Балконну плиту підтримують шість 
металевих кронштейнів. 

 

 

 

 

 

Будинок  по вулиці Панченка, на розі з вулицею Шевченка. На цих фотографіях бачимо, що 
з дворового фасаду існує балкон з автентичним металевим кованим огородженням. Після останньої 
реконструкції будинку решітку огородження балкону замінено на сучасну.  
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   Будинок  № 40 по вулиці Шевченка. Балкон по центру головного фасаду, на нього виходять два 
вікна та двері. Належав будинок  М. Герович. Архітектор  О. Лишневський. Огорожа  балкону 
замінена і не відповідає первісному вигляду. 

 

 

     Будинок №  68 по вулиці Тарковського, який називали «німецьким». Побудований у 1917 році. 
Не виключено, що це останній двоповерховий будинок, який з’явився у місті не лише у тому 
буремному році, а й взагалі за часів, коли воно носило назву Єлисаветград. Будувався він як житло 
для службовців німецької кірхи, яка знаходилася неподалік, на розі з вулицею Гоголя. Автор 
проекту невідомий. Балкони по краях головного фасаду. Плиту кожного  з балконів підтримують  
по три масивні значного виносу консолі, які є не лише несучими конструкціями, а й елементами 
архітектурного декору, які надають будівлі додаткового шарму. На балкони виходять двері та вікно. 
Решітка огорожі балконів металева, має простий візерунок, який відтворений в період реставрації 
будівлі. 

 



 92 

 

    Будинок купця Македонського по вулиці Паученка. Сьогодні один з об’ємів Центральної 
міської лікарні. Має один балкон з бетонованим огородженням. Балкон підтримують дві масивні 
консолі. Балкон спотворений під час проведення ремонтних робіт, має неавтентичний вигляд. 

 

 

           Лікарня  Гольденберга, будинок  на розі вулиць Пашутінської та Паученка. Сьогодні один з 
об’ємів Центральної міської лікарні. Має по одному балкону по краях обох головних фасадів.  
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Балкони автентичного вигляду з унікальною сітчастою решіткою. Металеві кулі решітки 
повнотілі, а металева перфорована полоса прикрашає верхню частину огорожі. Балкони мають 
аварійний стан.  

 

В аварійному стані балкон зі сторони фасаду, що спрямований на вулицю Пашутінську. 
Балконний дверний отвір в нижній частині замурований, вихід заблокований. 
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Будинок № 28 по вулиці Дворцовій. Над арочним проїздом на територію двору балкон, 
балконна плита спирається на дві консолі. Основа балкону еліптичної форми. Металеве 
огородження не автентичне, але виконане подібно до первісного. 

 

 

Будинок № 44 а по вулиці Пашутінській. На головному фасаді один балкон з кованим 
огородженням. 
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Лікарня Ушера Мейтуса по вулиці Чміленка. На головному фасаді балкон з автентичним 
кованим огородженням, виконаним в стилі «модерн». Первісно існував масштабний балкон зі 
сторони дворового фасаду. 

 

 

Будинок № 60 по вулиці Великій Перспективній, відомий як пасаж Шполянського. 
Неатрибутований. На фасаді шість півкруглих у плані балкончиків – чотири на другому поверсі та 
два – на третьому поверсі. Вигляд огорожі балконів має автентичний вигляд. 

 

  

Оригінальний балкончик на фасаді колишньої гуральні Долинського по вулиці 
Михайлівській, перед мостом через Інгул. Півкругла балконна плита виконана з металевих 
конструкцій. Форма балкону нагадує капітанський місток. Балкон влаштований в аттику дахового 
об’єму будівлі, тому з нього хороший огляд місцевості. Балкон має коване фігурне металеве 
огородження.  
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Залишки балкону на фасаді будинку по вулиці Дворцовій,10 на розі з вулицею братів 
Шульгіних. Фундатор будівлі Федір Сергєєв. У 1911 році міська управа видала дозвіл Федору 
Павловичу на спорудження цього будинку. А в одному з квітневих номерів за 1914 рік газета 
«Голос Юга» повідомляла про новобудови того року. Серед них  значився будинок «Сергєєва на 
Дворцовій вулиці, напроти будинку міського голови Волохіна». Архітектор проекту будинку 
невідомий. Збереглося металеве огородження балкону з вулиці Дворцової, у мережеві якого 
проглядаються ініціали забудовника – «ФПС». У будівлі до 1917 року  розташовувалося 
Товариство споживачів.  

 

 

Будинок № 7 по вулиці Дворцовій. По центру головного фасаду довгий балкон, на який 
виходять два вікна та двері. Огородження балкону не автентичне. 
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На цій фотографії  будинку № 7, зробленій у 1950-х роках, на другому поверсі зі сторони 
дворового фасаду довга тераса-балкон з кованою металевою огорожею. Балконну плиту 
підтримують кілька різнорозмірних консолей.  

 

Будинок № 20 по вулиці Шевченка. По краях головного фасаду балкони на другому поверсі. 
Огорожа виконана в архітектурному стилі «модерн» і є автентичною. Припускають, що це був 
прибутковий будинок, і належав він Очесальським.  
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Будівля колишнього готелю «Рига» на розі вулиць Пашутінської та Преображенської. 
Кутовий фасад будівлі вдало прикрашений балконом. Розміри балкону та мереживна огорожа 
балкону мають автентичний вигляд. 
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 Поштова листівка початку ХХ століття з фотографією будівлі Земської управи по вулиці 
Петрівській, на розі з вулицею Іванівською. З вулиці Іванівської над парадним входом в 
приміщення першого поверху будівлі  існує балкон  з організованим виходом з приміщень другого 
поверху. Від вулиці Петрівської більш довший балкон, на нього виходять два вікна та двері. 
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Будинок, якого уже немає 

 

Поштова листівка початку ХХ століття. Двоповерховий будинок на розі вулиць Дворцової 
та Іванівської. Балкон на другому поверсі довжиною на увесь фасад зі сторони від вулиці 
Іванівської. Як бачимо з вивіски на балконі, на другому поверсі була контора «Російського для 
зовнішньої торгівлі банку», а на першому поверсі був «Південно-російський книжковий магазин». 

 

 

Цей же будинок  в радянський період. На його місці сьогодні шестиповерхова будівля, у 
якій розміщені структурні підрозділи обласної державної  адміністрації. 
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        Будинок Барського на розі вулиць Великої Перспективної та Гоголя. На кутовому фасаді був 
балкон з металевим кованим огородженням. 

 

 

 

 

 

Будинок Маріані по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Миргородською (Шульгіних). На 
кутовому фасаді були балкони на другому та третьому поверхах. А на фасаді від вулиці Дворцової  
ідентичні балкони прикрашали центральну частину будівлі. 
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Справа на поштовій листівці на кутовому фасаді будинку, на перехресті вулиць Великої 
Перспективної та Петрівської, - балкон. 

 

  

Будинок Заславського. На фасаді, спрямованому на вулицю Велику Перспективну, на 
третьому поверсі два балкони з металевим огородженням. Були балкони  й  на інших фасадах цього 
будинку. 
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Балкони, яких уже немає 

 

  
Зі сторони головного фасаду будинку № 8 по вулиці Шевченка існувало два балкони. Один 

з них з правої сторони головного фасаду зберігся до наших днів. А от балкон з лівої сторони 
головного фасаду будівлі, що над арочним проїздом у двір, демонтований. Також існували балкон з 
бокового фасаду, який нині забудований зблокованою будівлею під № 10, та балкон зі сторони 
дворового фасаду.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштова  листівка з видом вулиці  Дворцової початку ХХ століття. Зліва на ній будівля, яка 
входила до комплексу Присутніх місць. На кутовому фасаді влаштований балкон з ажурним 
металевим кованим огородженням. Сьогодні цей балкон відсутній. Відсутній і балкон, що був на  
будинку по непарній стороні вулиці. Вище вікна над балконом вивіска «Гранд-Отель». Сьогодні це 
будинок № 31.  
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На поштовій листівці початку ХХ століття амбулаторія єврейської лікарні по вулиці 

Преображенській. На кутовому фасаді будівлі балкон із огородженням з балясин. Сьогодні 
оформлення фасаду будівлі видозмінене, на превеликий жаль цього балкону немає, як і парадного 
входу в лікарню, аттиків та куполу, що прикрашав кутову частину будівлі. 
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Будинок Соколових-Бородкіних по вулиці Дворцовій, 6. На цій фотографії на кутовому 
заокругленні з’єднання вуличних фасадів, та на фасаді від вулиці Дворцової, -  металеве 
огородження колишніх балконів. Вигляд балконів, розміри та конструктивне рішення не відповідає 
первісному.   

 

 

    Будинок № 12 по вулиці Олефіренка, неатрибутований. Мав балкон на кутовому фасаді. 
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Будинок № 22 по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Панченка. Належав Шатову. На 
кутовому фасаді був балкон.  

 

 

 

 

 

 На другому поверсі ресторану «Модерн» 
на кутовому фасаді півкруглий балкончик з 
кованим металевим огородженням. 
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БРАНДМАУЕР АБО  

ГЛУХА СТІНА 
 

Брандмауер (нім. Brandmauer, від Brand - пожежа і Mauer - стіна) - глуха протипожежна 
стіна будівлі, яка призначена для перешкоджання поширенню вогню на будівлі або сусідні частини 
будівлі. У місті збереглося багато будівель з однією або двома глухими боковими стінами будівлі, 
та з внутрішніми брандмауерними стінами. 
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Брандмауерна забудова території — забудова суміжних земельний ділянок без відступу 
будівель від бокових меж ділянок таким чином, що споруди сусідніх ділянок примикають одна до 
одної через глухі брандмауери та збудовані зблоковано споруди. 

На багатьох брандмауерах залишилися, як примари, сліди-відбитки старих будинків, що 
колись стояли до них впритул. 

У ХІХ столітті брандмауером називали високі глухі стіни, які роз'єднували суміжні будівлі і 
вузькі двори-колодязі на випадок виникнення пожежі. У 1853 році в Парижі почалася серйозна 
реконструкція міста і головний архітектор Жорж Осман запропонував будувати глухі стіни з 
негорючих матеріалів, щоб на випадок пожежі захистити від вогню розташовані суміжно та 
неподалік будівлі. Через деякий час на стінах почали малювати рекламні зображення, які отримали 
назву painted walls. 

Брандмауером також називають рекламний щит (зовнішня реклама), розміщений на глухій, 
без вікон, стіні будівлі.  

Згідно з іншою версією, термін брандмауер з'явився в епоху Середньовіччя в Італії. У той 
час існувала трохи дивна за сучасними мірками традиція: після першої шлюбної ночі родичі або 
прислуга показували всім бажаючим простирадло, щоб підтвердити довесільну невинність 
нареченої. Торговка лавки з апельсинами, Лючія Синестро, перед тим як представити публіці 
докази невинності своєї дочки, написала сажею на стіні назву цирульні чоловіка. Це мало свої 
наслідки і справи чоловіка пішли стрімко вгору. Проїздом з Ватикану, у Флоренції гостював 
голландський абат Брандмауер, який став свідком цих подій і все побачене узяв на замітку. 
Повернувшись в Амстердам, він почав використовувати цей ефективний прийом. 

Подаємо частину будинків міста з брандмауерами. 

  

       Будинок № 125 по вулиці Карпи. Сьогодні це  один з корпусів  загальноосвітньої школи № 24. З 
обох бокових фасадів – брандмауерні стіни. Справа - прибудований одноповерховий будинок на 
високому цоколі. Зліва брандмауер займає третину бокового фасаду.  
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Двоповерховий житловий 
будинок № 15 по вулиці 
Карабінерній, неатрибутований. 
Бокові фасади будівлі являють 
собою глухі стіни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Будинок № 30 по вулиці  Чорновола 
має одну глуху стіну. Віконні та дверні 
отвори зі сторони цього фасаду влаштовані в 
більш пізній період. 
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     Будинок № 3 по вулиці 
Панченка. Обидва бокові 
фасади – брандмауерні 
стіни, що свідчить про 
заплановану, чи існуючу на 
момент будівництва 
забудову. Будинок 
неатрибутований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок № 55 по вулиці  Карпи, колишній будинок купчихи Ульяни  Сахарової. Первісно 
мав глухі без отворів та декору бокові стіни. Нині з північно-західного бокового фасаду існують 
віконні отвори, влаштовані шляхом розбирання цегляного мурування. 
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Будинок №  2  по вулиці Шульгіних, неатрибутований. Боковий фасад – глуха стіна. 

 

Двоповерховий будинок №  87 по вулиці Гоголя первісно мав глуху бокову стіну, у якій, 
після того, як поряд була демонтована будівля, влаштували віконні отвори. 
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Будинок № 10 у провулку Декабристів. 
Бокові фасади – глухі стіни. Ніші в цегляному 
муруванні стін свідчать, що раніше впритул 
будівлі зліва і справа існували одноповерхові 
будинки. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Будинок № 59 по вулиці Карпи, неатрибутований.  У брандмауерній глухій стіні на рівні 
другого поверху у радянські часи було влаштоване вікно. 
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Будинок № 10 по вулиці Панченка. Стіна бокового фасаду глуха. 

 

  

Будинок № 8 по вулиці Шевченка. Брандмауерна глуха стіна бокового фасаду, що 
спрямований на вулицю Шульгіних, в процесі експлуатації отримала віконні отвори на першому та 
другому поверхах. 
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Будинок № 5 у провулку Декабристів з боковими брандмауерами. 

 

  

 

       Будинок № 59 по вулиці Михайлівській. 
Будувався у 1910 році як двоповерховий хедер за 
проектом  А.  Вайсенберга. Боковий фасад – глуха 
брандмауерна стіна. Третій поверх був 
надбудований в радянський період, але 
архітектурно вдало вписався в композицію будівлі. 
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     Одноповерховий з цокольним поверхом 
житловий будинок № 13 по вулиці Пашутінській.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок № 75 по вулиці Пашутінській, неатрибутований. Чітко відстежуються сліди 
добудованого поруч одноповерхового будинку, який нині майже зруйнований. 
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Двоповерховий будинок №  28а по вулиці Преображенській. Бокова стіна від вулиці 
Михайлівської первісно була глухою. Дверний отвір виконаний  у більш пізній період.       

                                                                                                                                                                                      

.  

 

 
Будинок № 55 по вулиці Тарковського. Боковий фасад – глуха брандмауерна стіна. 
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Будівля № 12 по вулиці Покровській. Боковий фасад – глуха брандмауерна стіна 

 

 

Будинок № 62 по вулиці Нижній Биковській. 
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Глуха стіна, яка розділяє два подвір’я –  будинку № 36/30 по вулиці Чорновола та будинку  
№ 28 по вулиці Дворцовій. 

 

 

Ця ж стіна. Вигляд із сусіднього двору. 
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А ця стіна розділяє дворову територію будинку № 28 по вулиці Дворцовій від сусіднього 
будинку № 26. 

  

Два будинки під № 79 по вулиці Гоголя споруджені впритул один до одного в різні періоди. 
Їхні  бокові фасади – брандмауери, а між ними внутрішня брандмауерна стіна.  

  

 

 

   

Глуха стіна будинку № 28 по вулиці  Карпи, 
що розташований у кварталі між вулицями 
Шульгіних та Нейгауза. Вид з вулиці Гоголя. 
Віконні отвори влаштовані в радянський період. 
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Будинок №  8 по вулиці Панченка. Боковий фасад - первісно глуха стіна зі сторони вулиці 
Чміленка. 

 

 

 

По парній  стороні  вулиці  Дворцової, на розі з вулицею Шульгіних, знаходився  
двоповерховий цегляний будинок купця Максима Терентійовича Соловйова, який був зруйнований 
у роки Другої світової  війни. У  фондах  Державногно архіву  області  збереглося  звернення  купця  
Соловйова до  міської  управи  з проханням  надати  йому  дозвіл  на  надбудову  другого  поверху  
його  сараїв  на  розі  Дворцової та Миргородської вулиць. Також Максим Терентійович просив 
дозволити тимчасове користування тротуаром  для  встановлення  на  ньому  риштувань  навколо  
будинку  на  відстані  трьох  аршин. Датоване  це  прохання  11  червня  1901  року.  А  через  
тиждень   Я. Паученко  надіслав  до  міської  управи  «підписку»,  що  він  береться  наглядати  за  
ремонтом  та надбудовою  другого  поверху  цього  будинку.  

Також в архіві зберігся  проект  цієї  надбудови,  виконаний Я. Паученком. На одному з  
креслень планів будівлі  глуха стіна між збудованими впритул об’ємами будинку позначена як 
«брандмауер». 
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На цій фотографії 1950-х років лівий  боковий фасад (від вулиці Леніна, нині  Паученка) 
будівлі колишнього готелю  «Північний» по вулиці Карла Маркса являв собою глуху стіну. Нині ця 
стіна є внутрішньою брандмауерною. 

 

  

Вулиця Карла Маркса, фотографія 1959 року. На передньому плані двоповерховий будинок 
Екельна, а за ним «Дзеркальний» гастроном, боковий фасад якого є глухою стіною – брандмауером.  
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12 травня 1907 року Максим Соловйов просив 
міську управу продати йому ділянку землі шириною 1 
аршин 10 вершків (це приблизно 125 сантиметрів) між 
його будинком та будинком жіночої гімназії по вулиці 
Великій Перспективній. Він збирався збудувати глуху 
стіну між будинками висотою  у  три поверхи. На 
цьому  проханні є дві резолюції – члена міської 
управи  П. І. Кесслера та міського техніка К. Е. 
Шостовського. Вони оглядали місце, яке збирався 
забудовувати М. Т. Соловйов. «Роздивившись смугу 
міської землі між будинком Соловйова, який 
будується, і будівлею колишньої жіночої гімназії…» - 
так починалася резолюцію П.І. Кесслера. Отож, 
можна зробити припущення, що у 1907 році будинок 
на розі вулиць Великої Перспективної та Московської 
ще будувався. 

Нині ця стіна є внутрішньою брандмауерною. 

 

 

 

 

  



 124 

  

       Від двоповерхового житлового будинку по вулиці Покровській, у кварталі між вулицями 
Пашутінською та Тарковського, залишилася лише одна права бокова стіна, яка раніше була глухою. 

 

  

Будинок № 82 по вулиці Тарковського. Поряд з ним справа існував одноповерховий 
будинок, у якому проживали батьки поета Арсенія Тарковського. Віконні отвори в глухій 
брандмауерній стіні з’явилися в 1960-1970-х роках. 
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       Будинок лікаря Мейтуса по вулиці 
Чміленка, 65. У боковому фасаді 
віконні отвори  виконані в 1950-х 
роках, коли проводилася 
реконструкція будівлі та робили 
прибудову.                                                                                                                                                                                          
. 

 

 

 

 

 

 

 

 Будинок № 11 по вулиці Дворцовій. Боковий фасад-брандмауер від вулиці Шульгіних. 
Первісно глуха мурована з цегли брандмауерна стіна. 
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 Будинок Долинського по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Декабристів. Боковий фасад 
від ресторану «Весна» - брандмауер. 

 

 

 Будинок № 17 по вулиці Дворцовій. Бокова стіна що межує з будинком № 19 – брандмауер. 
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Будинок №  33 по вулиці Дворцовій. Обидва бокові фасади – брандмауери. 
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 Будинок по вулиці Великій Перспективній, у якому сьогодні лікувальний заклад. Бічна стіна  
була брандмауером. 

 

Цих будинків уже немає 

 

  

Фотографія зроблена з новобудови УТО «Кіровоград». Через дорогу від трьохповерхового  
будинку Заславського був двоповерховнй будинок, бокові фасади якого - глухі стіни.  
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Сквер ім. Б. Хмельницького по вулиці Карла Маркса, у кварталі між вулицями Гоголя та 
Карла Лібкнехта (Преображенська). На фотографії 1955 року брандмауер будівлі колишньої 
кондитерської фабрики.  

 

  

Фонтан на площі ім. Кірова, вид від вулиці Дзержинського. Фотографія 1955 року. За 
фонтаном –  брандмауерна стіна будинку Олінської по вулиці Карла Маркса. 
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А на цій фотографії  будинок Олінської по центру знімка, лівий боковий фасад будівлі – 
глуха стіна, справа зблоковано з брандмауером старовинної будівлі розташовується новобудова - 
готель «Україна». 

 

 

ЛОДЖІЯ, ГАЛЕРЕЯ І 
ТЕРАСА 

 

Лоджія - приміщення, відкрите з одного, двох або трьох сторін, де стіну замінюють 
колонада, аркада чи парапет. За іншою версією, це модифікований балкон, як правило, вбудований 
в стіну і має справа і зліва стіни (у балкона їх немає).  Лоджії були широко поширені в архітектурі 
радянських, а  особливо середньоазіатських багатоповерхівок. Найбільшого поширення лоджії 
отримали в будинках так званого «брежнєвського» періоду. 

 
Галере́я  - комунікаційний простір у вигляді критого переходу 

(коридору), аркади, колонади, антресолі або подовженого балкона, що з'єднує приміщення чи 
частини будинку; може бути глухою, заскленою чи навіть не бути огородженою (крім перил). 

  
Тера́са -  легка добудова до споруди у вигляді великого за розмірами балкона, стеля якого 

підтримується стовпами, або ж відкритий з усіх боків чи напіввідкритий горизонтальний або трохи 
нахилений майданчик на природному більш-менш крутому схилі. Тераса - огороджена відкрита 
прибудова до споруди у вигляді майданчика для відпочинку, яка може мати дах; розміщується на 
землі або над нижче розташованим поверхом. Конструктивно близька до веранди. 
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Пологовий будинок по вулиці Олени Журливої, 1. На центральному фасаді довга тераса з 
металевим огородженням. Побудований будинок у 1930-ті роки. 

 

Сучасний вигляд будівлі. 
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Тераса будинку Ельворті 
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Поштова листівка, на якій зображене інфекційне відділення Єврейської лікарні Товариства 
допомоги бідним євреям, що розташована по вулиці Преображенській.  Зі сторони бокового фасаду 
була влаштована відкрита тераса, що огороджена балюстрадою. Нині цей об’єм забудований. До 
речі,  подібна тераса на рівні другого поверху з відкритою верандою на першому поверсі була 
влаштована зі сторони дворового фасаду головного корпусу (амбулаторії) лікарні. 

 

  

Поштова листівка з фотографією жіночої гімназії, яка знаходилася у будинку Екельна на 
розі вулиці Великої Перспективної та Нижньої Донської. Фотографія  зроблена до 1904 року. На 
кутовому заокругленому фасаді будівлі на другому поверсі влаштована тераса. Огородження 
тераси – між масивними колонами влаштована мереживна металева кована решітка. 
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        Будинок № 36/30 по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Чорновола.  На другомі поверсі зі 
сторони фасаду, що спрямований на вулицю Дворцову, лоджія. Огорожена вона металевою 
кованою решіткою, що влаштована між двома квадратними колонами та пілястрами такого ж 
оформлення. Будинок неатрибутований. 

 

 

Будівля Апеляційного суду області по вулиці Великій Пермській. Над центральним входом 
між колонами довга тераса. 

 



 135 

 

Будинок № 68 по вулиці Тарковського.  Зі сторони бокового фасаду влаштована масштабна 
у розмірах тераса. Перекриття тераси спирається на муровані з цегли квадратні у перерізі стовпи. 

 

 

Будинок № 9 по вулиці Дворцовій. 
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РИЗАЛІТ 

 

Ризаліт (від італ. risalita - «виступ») - частина будівлі, яка виступає за основну площину 
фасаду і йде на усю висоту будівлі. Ризаліт є популярним рішенням в архітектурі. Він вносить 
різноманітність у просторову  побудову фасаду. Зазвичай влаштовують ризаліти симетричними  по 
відношенню до центральної осі фасаду будівлі. Розрізняють центральні, бокові і кутові ризаліти. 
Ризаліт зводиться (будується) від самого фундаменту до вінцевого карнизу і становить 
єдине ціле з будівлею. У більшості випадків цей елемент фасаду має плоску форму, яка 
дозволяє зберегти конфігурацію будівлі.  

Ризаліт являє собою частіше невеликий виступ, який не впливає на внутрішнє 
планування будівля, його функція не конструктивна, а суто композиційна. Та існують 
ризаліти, які мають значний виступ за межі основної площини фасаду, і вони впливають на 
планування приміщень у будівлі.    

Ризаліт в архітектурі - це, перш за все, витонченість і завершеність оформлення 
фасаду будівлі, додаткова гра світлотіні. Крім декоративного призначення, він виконує 
роль роздільника, який розбиває площину фасаду на частини, завдяки чому будинок 
виглядає більш пропорційним та струнким. Ризаліт у межах входу в будівлю додає вхідній  
групі привабливий зовнішній вигляд і високі декоративні якості.  

 



 137 

Будинок обласного краєзнавчого музею по вулиці  Паученка має два ризаліти по кутах 
головного фасаду. У лівому – парадний вхід до будинку з фойє,  у правому влаштована одна з 
кімнат. Площини ризалітів оформлені подібно, віконні та дверний парадний отвори оздоблені 
порталами, кути підкреслені пілястрами.  Площини обох ризалітів насичено  декоровані 
елементами ліпного декору, як і центральна утоплена частина фасаду будівлі. Завершуються 
ризаліти башточками з масивними чотирьохгранними куполами, верхівка яких оздоблена  ажурною 
решіткою зі шпилем. 

 

 
Будівля колишнього духовного училища по вулиці Вокзальній, 19. Сьогодні у ній школа № 

14. Будинок неатрибутований. Ризаліти незначні та масивні оформлюють фасади будівлі. Значно 
виступаючі ризаліти знаходяться по кутах головного фасаду. Ці ризаліти різні за розмірами: правий 
ризаліт - більший за розмірами за лівий. Між ризалітами організований парадний вхід до  школи, 
сходи та ганок ніби втоплені в будівлю. Також невеличкі ризаліти з рустованими площинами 
оздоблюють площини головного та бокових фасадів. Вінчають ці ризаліти трикутні аттики. 
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        Будинок Єлисаветградського земського реального училища. Масивний значно виступаючий 
ризаліт влаштований у центральній частині головного фасаду. Вінчає його масивний аттик. Раніше  
аттик прикрашала масивна куля, про яку нагадує  металевий стержень. Сьогодні у будівлі  
машинобудівний коледж технічного університету. 

 

Будинок колишньої жіночої гімназії по вулиці Шевченка (нині головний корпус 
педуніверситету). Головний фасад має складну побудову, яка оформлена кількома різнорозмірними 
ризалітами. В центральній частині головного фасаду ризаліт значного виносу, кути якого в свою 
чергу теж підкреслені ризалітами. По центру фасаду - парадна вхідна група. Бокові крила булівлі, 
що менші по висоті, ніж центральний об’єм будівлі, теж прикрашені ризалітами.  
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Будинок колишньої чоловічої гімназії по вулиці Шевченка. Будівля масштабна, головний 

фасад має значну довжину. Для надання будівлі стрункосмті та презентабельності,  головний фасад 
має складну побудову - членована різновеликими ризалітами, завдяки яким площина умовно 
поділена на сім частин. У центральній частині головного фасаду ризаліт значного виносу, кути 
якого в свою чергу підкреслені ризалітами (подвоєний). Бокові ризаліти ніби окреслюють 
організовані в центральній частині парадні входи та довгий балкон на рівні другого поверху. 
Обобіч центрального ризаліту - уступом два ризаліти додають додаткової світло-тіні оформленню 
фасаду. Бокові крила будівлі, менші за висотою, ніж центральний об’єм, токож виконані у вигляді 
кутових ризалітів. Центральний та кутові ризаліти  завершуються аттиками. 

 
Комплекс будівель лікарні Святої Анни товариства Червоного Хреста. Ризаліти присутні на 

усіх будівлях.  
Головний фасад «Амбулаторії» п’ятичастний, має симетричну побудову. Ризалітна група 

розміщена сходинками з виступаючим центральним ризалітом, кути якого підкреслені круглими 
півколонками-бочками. По центру первісно був влаштований парадний вхід з двома спареними 
дверними отворами. Дверні отвори в нижній частині замуровали для влаштування вікон. 
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Головний фасад «Лікувального корпусу» п’ятичастний, має симетричну побудову. 
Ризалітна грипа розміщена з виступаючими центральним та кутовими ризалітами. Ризаліти мають 
значний виступ по подовжній осі. Ризаліти також присутні в оформленні бокових і дворових 
фасадів. 

 
 

 

 

 

 

Головний фасад «Будинку лікаря», має симетричну побудову, п’ятичастний. Ризалітна група 
розміщена з виступаючими центральним та кутовими ризалітами. Ризаліти мають незначний 
виступ.В   В    В кутових ризалітах влаштовані парадні входи в приміщення будинку. 
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Ризаліти присутні в оформленні бокових і дворових фасадів. 
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Двоповерховий житловий будинок № 36 по вулиці Великій Перспективній, який 
знаходиться у середині кварталу між вулицею Шевченка і площею Героїв Майдану, має  ризаліти 
по краях фасаду.  У них організовані входи до будинку і сходи на другий поверх. Виступ значний, 
від основної площини фасаду становить приблизно один метр. Ризаліти зі скошеними кутами  
помякшують оформлення фасаду. 

  

 

 

Будівля залізничного вокзалу, яка була зруйнована у роки Другої світової війни. Умовно 
будівля складається з п’яти об’ємів, поєднаних в єдине. Об’єми одноповерхові, двохповерховий та 
двоповерхові з мезонінами. П’ятичастна побудова підкреслена оформленням фасадів 
виступаючими центральним та боковими подвійними ризалітами.  

У серпні 1954 року було введене  в експлатацію нове приміщення вокзалу, яке також має 
три ризаліти, центральний – більш масивний. Подібне оформлення мають інші фасади вокзалу. 
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Лікувальний (інфекційний) корпус колишньої єврейської лікарні. Фасад будівлі з вулиці 
Гоголя має центральний та два  кутові ризаліти. Більш виступаючими є бокові ризаліти. А з фасаду, 
що виходить  на дворову територію лікарні, – центральний ризаліт має більш значний виступ, а 
кутові – не значний. Сьогодні це один з корпусів дитячої обласної лікарні. 
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Такий вигляд має дворовий фасад цього корпусу дитячої обласної лікарні. 

 

Ризаліти на будівлі колишньої в’язниці (нині – слідчий ізолятор № 14). Будівля споруджена 
приблизно у 1908 році. 
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Будинок №  46 по вулиці Іванівській, неатрибутований. У цій будівлі знаходиться редакція 
газети «Народне слово». Будівля складається з двох об’ємів. У лівому, від вулиці Гоголя, - 
центральний ризаліт.  

 

 

 

Будинок №  22а по вулиці Дворцовій, неатрибутований, відомий як будинок Гунькіної. У 
радянський період на другому поверсі був Будинок Учителя.  Побудова фасаду п’ятичастна з 
трьома різнорозмірними ризалітами,, центральний ризаліт завершується аттиковим поверхом.  
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 Цей же будинок № 22а на розі вулиць Дворцової та Панченка.  Має кілька ризалітів. 

 

Ризаліти у будівлях радянського періоду забудови 

 

  

Головний фасад школи № 24, який спрямований на вулицю Карпи, має центральний ризаліт. 
Центральний об’єм будівлі вищий, ніж бокові. 
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Будинок, з якого починається сьогодні вулиця Велика Перспективна, був споруджений у 
1956 році для партшколи. Через десять років тут відкрили технікум з підготовки керівних кадрів 
колгоспів та радгоспів. З 1991 року - сільськогосподарський технікум. У 2001-2011 роках у цій 
будівлі розміщувався Кіровоградський юридичний інститут МВС України. Зараз у будівлі 
знаходиться Донецький медичний інститут. 

Будівля у плані має складну конфігурацію. Композиційна побудова фасадів, які  спрямовані 
на вулиці Велику Перспективну та Леоніда Куценка асиметрична. Триповерхова будівля з підвалом 
є типовим представником будівель середніх навчальних закладів, які будували у 50-ті роки ХХ 
століття.  

  

 З лівої сторони головного фасаду парадний вхід влаштований в ризаліті, який має портал із 
шести колон коринфського ордеру,  які підтримують масивний трикутний фронтон.  
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Цей будинок по вулиці Ельворті будувався як корпус філіії політехнічного інституту, що 
згодом переріс в інститут сільськогосподарського машинобудування. Пізніше, коли інститут 
перебрався у власне нове приміщення по проспекту Правди, у будівлі розміщувалося підприємство 
«Акустика». Будівля з головного фасаду має центральний ризаліт з колонами та масивним 
фронтоном. 

 

  

На цій фотографії 
1964 року відображена 
будівля середньої школи 
№ 10. Головний фасад  з 
центральним ризалітом. 
Нині у цій будівлі 
лікарня ім. Святого Луки. 
Під час пристосування 
приміщень під 
лікувальний заклад 
оформлення екстер’єрів 
зазнало суттєвих 
перетворень, що збіднило 
вигляд колись 
привабливої  будівлі. 

 

Присутні ризаліти й на інших будівлях нашого міста, споруджених у різні періоди. Ми їх не 
згадали у цьому розділі, оскільки згадуємо у тих розділах, де йде мова про інші архітектурні 
елементи оздоблення фасадів будівель міста. 
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БУДИНОК З 
МАЙОЛІКОЮ 

 
Певну  роль в оновленні обличчя міста  у 1890-1910 роках  відіграла фасадна архітектурна 

кераміка. У цей час фасади кількох новобудов були прикрашені такими елементами оздоблення як 
керамічна плитка. Вона надавала оформленню фасадів більшої виразності та святковості, жвавості 
у кольоровій гамі, яскравих акцентів та особливої привабливості. 

Керамічна лицювальна плитка була різноманітною, яскравою та однотонною, мала простий 
геометричний, складний фігурний, рельєфний, глазурований, кольоровий орнамент. Плитка 
квадратна, або з різними за розмірами сторонами, розмішена на фасаді  по горизонтальній і 
вертикальній осі, з вкрапленнями.  
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      Будинок № 44а по вулиці 
Пашутінській,  неатрибутований. 
Для оздоблення площини головного 
фасаду використані керамічні 
неглазуровані плитки, теракотові під 
колір цегли. Плитки квадратної та 
прямокутної форми із випуклим  
рельєфним малюнком.   

      Фриз підкреслений паском з 
керамічної плитки квадратної форми 
з симетричним малюнком. 
Підвіконні ніші заповнені 
квадратною керамічною плиткою 
двох видів рельєфного малюнку, які 
в поєднанні створюють оригінальний 
симетричний малюнок. 

      Площини пілястр на рівні 
другого поверху покриті 
прямокутною плиткою, чим надають 
побудові фасаду будівлі стрункості 
та виразності елементам 
оздобленням. Прямокутна плитка 
укладена вертикально, що посилює 
ефект збільшення висоти та 
витонченості.   
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Підвіконні ніші другого поверху будівлі лікарні Гольденберга прикрашають по вісім 
квадратних керамічних рельєфних плиток, які влаштовані у двох рядах ширінок. Рельєфний 
візерунок на плитках  - розетка, яка схожа на квітку. Плитки значно більшого розміру з таким же 
візерунком прикрашають площини парапетних стовпчиків огорожі даху. 

 

    Будинок на розі вулиць Чорновола та Карпи. Над вікнами другого поверху обох парадних 
фасадів ніші оздоблені рядом квадратної глазурованої керамічної плитки з різнокольоровими 
малюнками. По дві плитки  в уступі капітелі пілястр. В оздобленні використані плитки з різними 
малюнками, які розміщені хаотично. 
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Центральноукраїнський Державний будинок художньої та технічної творчості. Ця будівля 
по вулиці Вокзальній споруджувалася за проектом архітектора Л. Любельського для ремісничо-
грамотного училища, введена в експлуатацію у 1913 році.  

На двох фасадах цього будинку архітектор застосував як оздоблювальний елемент 
керамічну глазуровану плитку. Над вікнами першого поверху, обабіч центрального входу, по одній 
плитці у цегляній фільонці (ширінці). Підвіконні ніші на рівні першого поверху оздоблені 
кольоровою плиткою. На другому поверсі, обабіч двох вікон, ширінки з плиткою нагадують 
пілястру. Площина ризаліту теж має оздоблення керамічною плиткою у трьох цегляних  фільонках  
між вікнами другого поверху та між архівольтами. Пасок вінцевого карнизу теж має кольорові 
вкраплення з глазурованої плитки. На плитці геометричний малюнок трьох кольорів – білого, 
сірого та голубого. На перший погляд плитка має малюнок, що нагадує вишивку хрестиком. 
Небесні кольори надають легкості та свіжості оформленню фасадів будівлі, ніби краплинки неба 
проглядають через віконця фільонок.  

 



 153 
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    Будинок № 38 по вулиці Чорновола, неатрибутований. Відомий тим, що у радянські часи на 
другому поверсі розміщувалася редакція газети «Кіровоградська правда». Над вікнами другого 
поверху керамічна глазурована плитка прикрашає площину ніш. Плитка квадратна та прямокутна, 
різного розміру, візерунку та кольорової гами. Плитка укладена килимовим візерунком. 
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             Двоповерховий будинок № 68 по 
вулиці Шевченка неатрибутований. По центру 
фасаду над оригінальним порталом парадних 
дверей п’ятикутний еркер.  Підвіконні ніші 
еркера оздоблені двома рядами керамічної 
плитки з рельєфним орнаментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна. 

Фундатор будівлі В.С. Паученко, автор проекту його син Я.В. Паученко. Споруджувати 
будівлю розпочали у 1899 році. На головному фасаді глазурована різнокольова плитка розміщена у 
ширіньках.  1994 році, після реконструкції, тут відкрили музей.  
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        У будівлі по вулиці Радянській, 3 (сьогодні Похитонова) до 1917 року був притулок. За 
радянською влади  в будівлі розміщувався шкірвендиспансер. Ще на початку ХХІ століття про 
будинок нагадувала одна фасадна стіна, яка була знесена  кілька років тому. Фасади притулку 
прикрашала керамічна плитка з оригінальним рельєфним малюнком. 
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