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      У  Кропивницькому  є  більше двох десятків будівель, споруджених у ХІХ столітті 

та на початку ХХ століття, які за час свого існування збільшилися  в об’ємах 
добудовами зі сторони головних фасадів, що розміщені  на червоній лінії забудови 
вулиці, або ж виросли у висоту надбудовами (другим, третім поверхом чи мансардою). 
Саме такі добудови найбільш значущих об’єктів  в історії міста і спробували зібрати 
автори у цьому виданні.  
    Слід підкреслити, що деякі намагання архітекторів та будівельників зберегти у 
добудовах дух епохи старовинної будівлі можна вважати успішними та такими, що 
заслуговують на похвалу. Приміром, як у випадку з добудовою нового об’єму до 
будівлі колишнього відділення Державного банку на площі Героїв Майдану,  чи з 
добудовою нового об’єму до будівлі  колишнього Окружного суду по вулиці Великій 
Перспективній, на розі з Великою Пермською вулицею. В окремих випадках, як з 
добудовою з вулиці Чміленка до будинку Вайсенберга, що на розі вулиць Чміленка та 
Чорновола, архітектора підвели будівельники, які  не змогли підібрати цеглу під колір 
цегли первісного об’єму, не виконали тесання цієї цегли та спростили декор. А окремі 
добудови були, відверто кажучи, невдалими,  спотворили зовнішній вигляд не лише 
будівлі,  а й узагалі вулиці, чи площі міста.  У деяких випадках зодчі та будівничі  не  
переймалися тим, яким буде фасад  цієї добудови, а виходили з економії коштів.  
    Звісно, автори включили до видання не усі історичні будівлі міста, які за час своєї 
експлуатації зазнали різного роду добудов. Розповіді про будівлі, які не увійшли до 
цієї книги,  будуть в  інших  проектах, що присвячені історії міста Єлисаветграда - 
Зінов’євська – Кірового – Кіровограда - Кропивницького.     
   У книзі використані документи, які зберігаються у Державному  архіві 
Кіровоградської області та в обласному краєзнавчому музеї,  а також фотографії з 
колекцій  Ю. Тютюшкіна, В. Кривенка та А. Губенка. Автори також висловлюють 
вдячність за допомогу у підготовці книги К. Шляховому. 
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БУДИНОК ГЕНЕРАЛА ЕКЕЛЬНА 

 
Цей будинок колись був одним з найкрасивіших в Єлисаветграді. Залишки  прекрасного 

зразка провінційної архітектури  першої половини XIX століття сьогодні знаходяться у стінах 
непримітної чотириповерхівки на розі вулиць Великої Перспективної та Карпи. Перший поверх - під 
магазином, другий займає школа № 6, третій і четвертий - інститут післядипломної педагогічної 
освіти.  Тільки напівкругле вирішення рогу будинку, яке збереглося після капітальної перебудови у 
1960-х роках, натякає на неординарність і красу попередника. 

 

 
 
 Будинок жіночої гімназії.  Поштова  листівка, яка  була випущена до 1904 року, оскільки у цьому році 

жіноча гімназія перебралася до спеціально спорудженої для неї будівлі по вулиці Петрівській (Шевченка).  
 
Генерал-лейтенант і георгіївський кавалер Пилип Пилипович Екельн був начальником штабу 

резервного кавалерійського корпусу, який у 1829 році базувався в Єлисаветграді. Його начальник - 
командувач корпусу генерал-лейтенант Дмитро Остен-Сакен - в Єлисаветграді свого будинку не мав і 
винаймав житло. Але його будинок у Севастополі (у 1855 році командував Севастопольським 
гарнізоном) дивно нагадував кращий єлисаветградський особняк, щоправда, був розкішнішим. 
Відомостей про Екельна розшукати вдалося небагато. Ймовірно, він брав участь у наполеонівських 
війнах, але військовий орден Святого Великомученика Георгія Побєдоносця 4-го ступеня отримав у 
1817 році, уже після закінчення кампанії, маючи чин генерал-майора. Одружений був на Ганні 
Федорівні і мав з нею сина Пилипа і дочку Вільгельміну. У 1832 році в Єлисаветграді народився син 
Віктор, який помер немовлям. 

У єлисаветградських документах за 1840-ві роки Екельн уже не згадується. Та його прізвищем 
почали називати будинок, який на багато років став центром культурного життя міста. Особняк був 
кам'яною двоповерховою будівлею у класичному стилі, ріг головних фасадів якої був прикрашений 
напівкруглим шестиколонним портиком тосканського ордера, розчленованого по лінії розділу 
поверхів великим галерейним балконом (терасою) з красивою кованою огорожею.  

У той час кам'яні будинки можна було перерахувати на пальцях. Завдяки своїй надійності 
тільки вони витримали катастрофічну пожежу 1834 року, яка спустошила велику частину 
Єлисаветграда. Вистояв у вогні і будинок генерала Екельна, проте був сильно пошкоджений і у 
такому вигляді його продали у 1847 році міській управі за 12,5 тисяч рублів. Після значного ремонту, 
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який обійшовся міській казні у 22 тисячі рублів, будинок здавали в оренду, доходи від якої йшли на 
потреби міста. 

 

 

       План міста Єлисаветграда, затверджений 30 квітня 1839 року. Літерою А на плані позначений «будинок, 
який належить дітям генерал-лейтенанта Екельна, і який продають у казну для приміщення штабу 2-го 
Резервного кавалерійського корпусу». Унизу плану прізвища тих, хто його складав: інженер-підполковник 
(прізвище нерозбірливе), інженер-капітан  Павловський та інженер-поручик Михайлов.  

Завдяки своїй імпозантності та місцезнаходженню будинок завжди був затребуваний і 
відігравав значну роль у житті міста. У 1860-х роках другий поверх будинку орендувала під квартиру 
полковничиха  А. І. Некрасова, яка влаштовувала у себе літературно-музичні вечори. На основі цього 
культурного салону у 1867 році створили Єлисаветградське добродійне товариство. У 1865-1867 
роках тут знаходилися міський громадський банк і казначейство повіту. У 1867 році будівля була 
повністю підготовлена для розміщення Окружного суду, але його переїзд відклали.  

У 1870 році тут відкрили Єлисаветградську жіночу громадську гімназію, яка стала витоком 
педагогічної освіти у місті і області. У зв'язку з постійним збільшенням учнів, до гімназії були 
зроблені прибудови - у 1875 році по вулиці Великій Перспективній на суму 10 093 рублі, і у 1882-
1883 роках - по вулиці Нижній Донській (Карпи) на 16 350 рублів. Проте це ненадовго вирішило 
проблему, і у 1904 році гімназія переїхала у спеціально побудований для неї комплекс по Петрівській 
вулиці, який зараз займає педагогічний університет.  

Жіноча гімназія передала педуніверcитету не тільки свої приміщення, але й естафету 
педагогічної освіти взагалі - у 1881 році при ній був відкритий додатковий педагогічний клас, який 
готував домашніх учительок і наставниць. За 18 років, з 1870 по 1888 рік, 7-класний курс тут 
закінчило 388 учениць, а курс 8-го класу -  204 учениці, з них 37  із званням домашніх наставниць.  

Після переведення гімназії у новобудову по вулиці Петрівській, у будинку Екельна  відкрили 
шестикласне міське училище, яке  у 1913 році   набуло статусу  чотирикласного вищого навчального 
училища.    
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 Фасади та плани кам’яного обгорілого будинку генерал-лейтенанта Екельна, для  перебудови під 
приміщення чиновників міської поліції, з прибудовами до нього. Креслив старший архітектор Максимов. 26 
березня 1847 року.  

 
На сайті школи №  6 зазначено, що у 1920 році у будинку Екельна була відкрита семирічна 

школа. У 1926 році їй надано статус середньої.  У 1936 році школа зробила свій перший випуск 
десятикласників: 30 учнів отримали атестати, а 9 з них - з похвальними грамотами і атестатами з 
особливою відміткою "має право вступу у вищі навчальні заклади без іспитів".  
          У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа «Про перебудову будівлі 
старої жіночої гімназії під магазини (нижній поверх) і під квартири (верхній поверх). Плани, 
проекти, кошториси. 12 січня 1904 року – 18 листопада 1905 року» (Фонд 78, Опис 1, Справа 1091). 
У цій справі є креслення фасаду будинку та двох його поверхів, а також пояснювальна записка до цих 
креслень, виконані архітектором Олександром Кишкіним. 

Чи була виконана перебудова згідно цього проекту – невідомо. 
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        Проект перебудови старої будівлі Громадської жіночої гімназії – фасад та креслення приміщень першого 
і  другого поверхів. Архітектор  О. Кишкін. 18 серпня 1904 року.   

 

Фотографія 1941-1942 років. Зліва будівля  дзеркального гастроному, справа від неї уздовж червоної 
лінії вулиці  Великої Перспективної – фасад двоповерхового  будинку Екельна. 

 

Заокруглення будинку Екельна. Фотографія 1950-тих  років. 
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    Фотографія середини 1950-х років. Зліва на знімку - дзеркальний гастроном, справа – частина будинку 
Екельна, на першому поверсі якого з вулиці Карла Маркса була каса Агентства повітряних сполучень. 
 

 

 
 На цій фотографії, яка датована 1955 
роком, вулиця Карла Маркса, справа перед 
дзеркальним гастрономом  двоповерховий 
будинок Екельна, фасад якого був на одній лінії 
з фасадом дзеркального гастроному. Фото 
зберігається у Державному архіві 
Кіровоградської області. 
 

 
 
 

 

  
    

  Скульптура оленя у сквері, який був на місці 
зруйнованого Успенського собору. Нині на цьому місці  
будівля міськвиконкому. Фотографія датується 
приблизно 1952 роком. Зліва за скульптурою через 
вулицю Тимірязєва (Карпи)  - стара будівля школи №  6.    

 
     На будівництві нового приміщення школи №  6. 
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    У 1960-ті роки будинок Екельна був 
демонтований, і на його місці збудували 
чотириповерхову будівлю, а уздовж 
вулиці Тимірязєва  добудували 
триповерхове приміщення школи № 6. 
Ця перебудова відбувалася під 
керівництвом архітектора Олександра 
Возного. Що залишилося у новій будівлі 
від будинку Екельна – важко сказати. 
    У роки Незалежності України на розі 
будинку була зроблена прибудова 
магазину на рівні першого поверху. 
Автор проекту Дмитро Путівець. 

Справа на фотографії будівля обкому Компартії України, по 
центру - будинок Екельна. 

 
                     Новобудова школи № 6 
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БУДИНОК З ЧОТИРЬОХ ОБ’ЄМІВ 

Будівля  на розі вулиць  Паученка та Пашутінської складається з чотирьох об’ємів,  що 
зблоковані в єдине ціле.  Споруджені вони у різних архітектурних стилях, і у різні роки.  Будівля 
складної конфігурації, масштабна у розмірах, має  зі сторони дворової території ряд добудов  1950-
1960-тих років. Габаритні розміри чотирьох зблокованих об’ємів  складають  88,46 Х 14,75 м. 

.  
 

Будинок І. Гольденберга 
 

Перший об’єм від вулиці Пашутінської - водолікарня Ісаака Абрамовича Гольденберга. Це 
двоповерхова споруда розміром 20 Х 14 м, яка фіксує кут квартальної забудови.  

Будівля неатрибутована, тобто невідомі автор проекту та роки її спорудження. У некролозі на 
смерть Я. Паученка, надрукованому у газеті «Голос Юга» у жовтні 1914 року, зазначається, що 
архітектор будував лікарню Гольденберга. І хоча немає інших документальних підтверджень, 
прийнято вважати Якова Васильовича автором проекту цього будинку. 
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Архітектурне рішення будівлі унікальне для Єлисаветграда -  мавританський стиль.  Первісно у 
плані будівля  мала вигляд прямокутника із зрізаним кутом, довшою стороною уздовж червоної лінії 
вулиці Верхньої Донської (Паученка). З дворового фасаду в уступі був балкон (галерея) на мурованих  
цегляних стовпах. Цей  балкон демонтований, а на його місці зведена мурована з цегли добудова. У  
площині фасаду зрізаного кута, майже на висоту двох поверхів,  портал парадного входу, 
пілонований  півколонами, з’єднаними у верхній частині рустованою аркою, яка обрамляє віконний 
отвір освітлення сходового майданчика. Вінчає кутовий фасад  будинку аттик. Такі ж аттики і по 
краях обох головних фасадів. 
          На відстані 11 метрів від водолікарні Гольденберга у напрямку вулиці Олександрівської 
(Тарковського),  уздовж червоної лінії Верхньої Донської вулиці, знаходився двоповерховий будинок 
розмірами 32 Х 14 м, який належав лісоторговцю Мойші Македонському. Цей будинок теж 
неатрибутований. Невідомо також, яка з будівель була споруджена першою – «мавританська» 
Гольденберга, чи «класична» Македонського. 

 

 
 

Будинок М. Македонського 
 

 
Об’єм лікарні, що від вулиці Тарковського. 
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На парапетних стовпцях дахової огорожі будинку купця Македонського вимурувана цеглою 
монограма з літер «М» - Мошко Македонський. Про власника будинку обмаль даних. Відомо лише, 
що торгував він лісом. 

Первісні об’єми двоповерхові. Добудовані у радянські часи два об’єми - двоповерховий та 
триповерховий. Вони також розташовані уздовж червоної лінії вулиці Паученка, і зблоковані з 
первісними. Дата спорудження об’єму від вулиці Тарковського не встановлена. Об’єм між будинками 
Гольденберга та Македонського  споруджений у 1960-ті роки.  Обидва об’єми радянського періоду 
вирішені у стилі еклектики з використанням елементів класицизму, і вдало підтримують рішення 
центрального об’єму будівлі. Декоровані вони ідентичними та подібними елементами. Мурування 
здійснювалося з різнорозмірної та тесаної цегли, оздоблення фасадів – з застосуванням ліпного 
декору. Первісне оздоблення екстер’єрів будівлі збереглося майже у повному обсязі.  Збудований  від 
вулиці Олександрівської об’єм   триповерховий, має розміри 25 Х 14 м.  

Будинки лікаря та купця з’єднали двоповерховим будинком-переходом за проектом 
архітектора Лідії Крейтор. З огляду на те, що в будинку Македонського існував арочний проїзд, а у 
боковому фасаді водолікарні відсутні елементи архітектурного декору, є припущення, що первісно на 
цьому місці уже існувала будівля. 

 
Добудова між лікарнею І. Гольденберга  і будинком М. Македонського. Архітектор Л.  Крейтор. 

  На дворовій території колишньої водолікарні збереглися будівлі головного корпусу, 
підсобного та господарського призначення, які увійшли у комплексну забудову. Ці будівлі первісно 
відносилися до садиби Македонського. 

Три будівлі, які входять до складу комплексної забудови лікарні, складають пам’ятку 
містобудування.  
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ЗИМОВИЙ ТЕАТР 

У 1865 році полковник Георгій Васильович Трамбицький (1815-1884), піддавшись на 
умовляння дружин офіцерів, вирішив побудувати в Єлисаветграді театр. Трамбицький  був не 
архітектором, а інженером, однак  за два роки він збудував будівлю, в якій театр знаходиться  і 
сьогодні. Щоправда, більш, ніж за 150-річну історію від первісної споруди майже нічого не 
залишилося.  

У 1865 році Трамбицький (на фотографії) отримав 
дозвіл на будівництво театру, а вже у 1867 році відбулася 
перша вистава відомої на той час мандрівної 
трупи Григорія Виходцева. 

У будівництво театру  Трамбицький вклав душу. 
Для посилення звуку у підлогу оркестрової ями були 
вмонтовані тисячі скляних пляшок. У стіни зали з цією ж 
метою були вмуровані глиняні амфори горловинами до 
сцени та солом'яні «струни». Усе це забезпечувало 
надзвичайний акустичний ефект: будь-яке шурхотіння на 
сцені було чути навіть в останніх рядах партеру, а глядачі 
при цьому могли перемовлятися між собою, не заважаючи 
сусідам.  

Цей акустичний ефект вражав глядачів багато 
років. Та під час реконструкції театру у 1970-х роках 
минулого століття пляшки та амфори видалили, а стіни 
обшили фанерою.  

До 1917 року театр змінив кількох 
власників. Трамбицький продав його артисту  
Милославському.  Потім театр належав 
офіцерам Кузьмицьким – батьку та сину. Останній 
власник театру – Е. В. Елькінд.  

Наш земляк Дон Амінадо писав: «Театр був пофарбований в яскраво-рожевий колір, на 
фронтоні золотими літерами так і було написано: Храм Мельпомени.  

А під цим пояснення: театр відставного ротмістра Кузмицького. Чотири колони 
підтримують фронтон; направо - вхід для публіки, з лівого боку - святая святих: вхід для артистів...   

Усередині театру все було, як треба. І вестибюль, і довге фойє, і у кожного внутрішнього 
входу в зал непроникні контролери, -і в провінції їх називали білетерами. І, нарешті, сам зал. Боже, з 
яким трепетом входили ми в храм мистецтва!...  

Ложі і крісла були оббиті потертим від часу темно-червоним плюшем, з обов'язковою 
бахромою, що відливала чарівним блиском гасових ламп під молочними абажурами. 

Але центром тяжіння була, звичайно, завіса, у важких, запилених складках, теж уся з 
темного яскраво-червоного оксамиту, із золотими китицями з боків і з візерунчасто виведеним на 
всю довжину багатообіцяючим висловом: "Слезы облагораживают душу"». 

Автори реконструкції театру у 2011-2012 роках стверджували, що повертають йому той 
вигляд, який він мав до 1917 року, тобто намагаються зробити приміщення театру максимально 
схожим на витвір Трамбицького. Начебто, архітектори використовували фотографії, малюнки, 
спогади тих часів, і навіть вищезгадані слова Дона-Амінадо! Хоча акустичну систему, звичайно, 
встановили сучасну і гасові лампи замінили на електричні. 

У 1919 році театр націоналізували і кілька років він мав назву «Червоний театр                                
ім. Троцького»,  потім - «Перший радянський», «Радянський театр  ім. Т. Шевченка». 

Спочатку ім’я М. Л. Кропивницького, у 1940 році, присвоїли професійному театру з 
Олександрії. Після Другої світової війни олександрійську театральну трупу перевели до Кіровограда. 
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   Зимовий театр на поштових листівках та фотографіях початку ХХ століття 
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Та й сам театр Кропивницького народився зовсім не в Єлисаветграді, хоча пізніше 
трупа Кропивницького кілька разів відвідувала наше місто і  виступала у Зимовому театрі. 

Насправді трупа корифеїв, до якої входили  брати Тобілевичі (Карпенко-Карий, Садовський, 
Саксаганський), і Кропивницький поставила свою першу виставу – «Вечорниці» Ніщинського - у 
приміщенні Єлисаветградського Громадського зібрання по Дворцовій вулиці, яке, на жаль, не 
збереглося. 

Місце для будівництва театру Трамбицькому було виділене міською управою 18 липня 1865 
року зі стягненням у міську казну 76 рублів. Висновки будівельного відділу про розгляд плану 
забудови місця театром з двома флігелями видані 27 серпня того ж року. Креслення, які,  начебто, 
були розроблені  інженер-полковником  Г. В.  Трамбицьким,  і затверджені 31 серпня 1865 року, не 
збереглися.    

       
 Кілька фотографій будівлі театру у радянські часи, які дають зрозуміти, як змінювався зовнішній 

вигляд споруди 
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Перша вистава у новозбудованому театрі відбулася під час Георгіївського ярмарку 1867 року. 
В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» про це сказано: «У щойно збудованому  у 1867 році 
полковником Трамбицьким постійному кам'яному театрі першу виставу було дано трупою 
Виходцева, яка прибула до Єлисаветграда на Георгіївський ярмарок». Цей ярмарок в Єлисаветграді 
традиційно збирався щороку 22-24 квітня. На підставі цього можна зробити припущення, що 
будівництво театру завершили до квітня 1867 року. 

 У театрі  Г. В. Трамбицького,  до влаштування у 1874 році театральної сцени у Громадському 
зібранні, ставили українські та російські вистави професійні та аматорські трупи. Виступали 
майбутні основоположники українського професійного театру  М. Л. Кропивницький та І. К. 
Тобілевич.   Кропивницький кілька сезонів працював у трупі  Г. О.  Виходцева, але даних про його 
участь у першій виставі новозбудованого театру не виявлено. 

Зимовий театр Г. В. Трамбицького став першим кам’яним стаціонарним театром в 
Єлисаветграді.  

Первісний архітектурний стиль Зимового театру мав домінуючі форми класицизму та 
частково барокові.  До 2013 року архітектура театру поєднувала еклектику радянського періоду з 
історичними формами бароко. Після реконструкції   2006-2013 років оформлення фасадів та 
інтер’єрів було змінене, але витримане  у стилі, що був притаманний історичному архітектурному 
рішенню зодчого. 

Первісно споруда театру була мурована з керамічної цегли пластичного пресування, на 
кам’яному підмурку, перекриття поверхів дерев’яне балочне, над залою - перекриття з трьох 
дерев’яних ферм, над сценою - арка, дах горищного типу на два схили. 

Газета «Голос Юга» у номері за 8 травня 1907 року повідомляла: «Влаштування чоловічого 
фойє театру. Третього дня у міську управу надійшло від спадкоємців Кузьмицького  клопотання 
вказати план побудови чоловічого фойє при зимовому театрі. Міська управа вказала, що фойє 
повинно бути влаштоване поряд з жіночим фойє, але з окремим входом і виходом».  

За архівними даними, у 1911, 1927, 1956-1958 та у 1975-1976 роках у театрі проводилася 
реконструкція. Під час виконання будівельних робіт втрачалися автентичні елементи декору, 
змінювалося планування.   

Спочатку компактний двоповерховий прямокутний корпус фланкувався двома 
одноповерховими малогабаритними флігелями, що у плані надавало споруді слаборозвинений обрис 
латинського хреста.   

У 1908 році прибудовано одноповерховий об’єм (склад) для зберігання декорацій) зі сторони 
західного фасаду.  

У 1954-1958 роках уздовж первісного  ядра для збільшення площі приміщень були виконані 
дисгармонійні двоповерхові прибудови.  У 1977 році виконано добудову з боку дворового фасаду та 
портика, що суттєво змінило вигляд головного фасаду.   
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Історичне планування приміщень змішаного  типу - з коридорів та анфіладних кімнат, які з 
трьох сторін прилягали до центральної великої прямокутної зали з системою наскрізних входів-
виходів та протипожежних сходових маршів між поверхами і ярусами. Історичне планування 
втрачено. Нині планувальна структура має функціонально громіздкий характер. 

Будівля одно- та двоповерхова, з підвалами під сценічною частиною, складається із кількох 
різновисоких об’ємів, що утворюють у плані  хрестоподібну форму з габаритними розмірами 78,26 Х 
53,70 м, центральна поздовжня вісь перпендикулярна вулиці Дворцовій.  

    Екстер’єри головних та бокових фасадів зазнали змін, але слід зазначити, що історична 
концепція та архітектурний стиль витримані. 

 

  
 На фотографії зліва – момент реконструкції 2011-2012 років. На фотографії справа – те, що 

залишилося від первісної будівлі Зимового театру після останньої реконструкції – з бокового фасаду, 
спрямованого на  вулицю Кавалерійську, портал входу та  сандрик над ним, площина якого оздоблена ліпним 
декором. 

  

На цій фотографії будівлі театру радянських часів помітні на фасаді дві пам’ятні дошки. На тій 
дошці, що зліва, зазначено, що це пам’ятник архітектури «Театр 1867 р.». На іншій дошці (справа) наступний 

https://gre4ka.info/wp-content/uploads/2012/10/161.jpg
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текст: «В цьому театрі в другій половині ХІХ та на початку ХХ століття працювали корифеї українського 
театру Іван Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий), Марко Лукич Кропивницький, Микола Садовський (М.К. 
Тобілевич), Марія Костянтинівка Заньковецька, Михайло Петрович Старицький, Панас Саксаганський 
(П.К.Тобілевич)». Під час реконструкції 2011-2012 років ці дошки були демонтовані. 

  
  

   

Ще одна пам’ятна дошка, яка була на  фасадній стіні театру. 
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Будівля музично-драматичного театру ім. Марка Лукича Кропивницького після реконструкції. Офіційне 
відкриття театру  відбулося 17 жовтня 2012 року. 
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БУДИНОК ДЕРЖАВНОГО БАНКУ 

Відділення державного банку було відкрите в Єлисаветграді 1 червня 1894 року. В «Істо-
ричному  нарисі м. Єлисаветграда», який вийшов друком у 1897 році, читаємо:  «Єлисаветградське  
відділення державного банку розміщене на Перспективній вулиці в орендованому будинку, який вкрай 
тісний і незручний, до того ж  при банку відсутня комора для зберігання коштів.  

Незабаром для єлисаветградського відділення державного банку передбачається побудувати 
власне спеціально пристосоване приміщення, для чого придбано одне з приватних місць на 
Перспективній вулиці, проти міського бульвару». 

 

 
 
У липні 1896 року керуючим відділення банку був призначений М. О. Пономарьов, який до 

того обіймав аналогічну посаду у місті Кременчуці. Контролером (другою посадовою особою) банку 
з дня відкриття установи працював  Яків Миколайович Шульгин  (відомий історик, педагог, 
батько Олександра – першого міністра іноземних справ УНР та Володимира – героя Крут).  

Олександр Шульгин згадував в еміграції: "До нового директора, певно афериста, батько 
ставився з великим застереженням. У 1898-99 рр. він ставав усе більш нервовим. Саме тоді банк 
почав будувати свій власний гарний будинок у центрі Єлисаветграда. І батькові здавалося, що 
директор і його ближчі урядовці хочуть на цьому "нагріти руки". Чи тільки здавалося, чи як 
контролер він міг мати на це якісь підстави – не знаю. Але одного дня, за повною згодою мами, він 
подав у відставку". 

На початку 1881 року державний банк,  через С-Петурбурзьке товариство архітекторів, 
оголосив конкурс на проект будівлі для відділення банку у повітовому місті. Програма конкурсу була 
надрукована у № 5 «Недели строителя».  

До 17 березня на конкурс надійшло 9 проектів. Комісія у складі професорів архітектури    
П. Л. Бенуа і  А. І. Кракау та академіка архітектури  В. Ф. Естеррейха присудила 1-шу премію 
проекту А. Й. Томішка. 

Припускаємо,  що за основу проекту Єлисаветградського відділення державного банку був 
узятий саме проект архітектора Антонія Йосиповича Томішка.  Міський архітектор  Єлисаветграда  
О.  Лишневський використав фасад з його проекту. А от що стосується внутрішнього планування 
будівлі, то воно, очевидно, належить  Олександру Львовичу.  
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Сторінки журналу «Зодчий» з  проектом будівлі для відділення державного банку у повітовому місті,  
який отримав 1-шу премію. Автор – архітектор А. Й. Томішко. 1881 рік. 

 
В одному з номерів за 1899 рік газета "Відомості Єлисаветградського міського громадського 

управління" повідомляла: "6 травня, о першій 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 камінь у фундамент будівлі відділення Державного банку". 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області збереглося рішення будівельної комісії 
при відділені Державного банку, що діяла на чолі з М. О. Пономарьовим  з 9 лютого 1899 року. 11 
квітня того року на засіданні комісії міський архітектор О. Лишневський обґрунтував необхідність 
збереження уже існуючого проекту банку, котрий запропонували спростити для здешевлення 
будівництва.  А 2 липня розглядали питання укладання угод на постачання для спорудження будівлі 
матеріалів та на виконання робіт, починаючи з огородження будівельного майданчика та копання 
котловану. До початку холодів планували завершити будівництво "начорно". Будівельна комісія діяла 
до 4 вересня 1900 року. Тож цілком ймовірно, що будівлю для відділення Державного банку в 
Єлисаветграді ввели в експлуатацію у 1900 році. 

Головний фасад будівлі умовно складався з двох різновисоких об’ємів. Центральний об’єм 
мав симетричне вирішення головного фасаду. Парадний вхід розміщувався по центру, оформлений 
був  порталом та дашком над дверима. З двох сторін цього об’єму  виступають ризаліти на два 
поверхи, вінцева частина оформлена аттиками, а на другому поверсі балкони. Балюстрада огорожі 
даху та балконів поєднує в єдине оформлення фасаду. Праворуч від центрального об’єму 
двоповерховий об’єм меншої висотності на рівні другого поверху, теж має симетричну побудову 
фасаду. До речі, більш високий другий поверх центрального об’єму створений для влаштування 
масштабної операційної зали банку. 
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 Таким був первісний об’єм будівлі банку, як на цій фотографії, датованій початком ХХ століття. Вид 
з вікон міської управи, на передньому плані фонтан посеред Міського бульвару, далі через вулицю Велику 
Перспективну будівля банку.  

 

Фотографія 1959 року 

 

               Фотографія  1960-х років. 
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.  

 

На цих двох фотографіях зафіксований хід будівельних робіт на  добудові до первісного об’єму банку. 

Цікавою виявилася спроба дзеркально відтворити головний фасад будівлі банку у новій 
добудові зі сторони північно-західного фасаду у напрямку до будівлі колишнього «Північного 
готелю» (сьогодні у цьому будинку казначейство),  яка була здійснена у 1990-ті роки. Автор проекту 
цієї добудови -  архітектор  Григорій Медведенко.  

До 2017 року будівлю використовували за призначенням.   
Свій первісний вигляд зберегли камін і піч опалення, зовнішні площини яких облицьовані 

кахельною плиткою майоліки, мармурові сходи, огороджені візерунчастою кованою решіткою. 
Особливу увагу привертає оформлення стелі в деяких кімнатах та операційній залі, де 

перекриття    виконане у вигляді зімкнутого склепіння та кесонного типу. 
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БУДИНОК ЛІКАРЯ  ВАЙСЕНБЕРГА 
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 На фасаді цього будинку з вулиці Чорновола пам’ятний знак у вигляді двох овалів обабіч  
вікна. Його  автор - скульптор Віктор Френчко. На одному овалі барельєф Самуїла Абрамовича 
Вайсенберга, а на іншому текст про те, кому він  присвячений, і з якої нагоди його тут встановили 23 
листопада 2011 року.  

 

  
 

Самуїл Вайсенберг народився в Єлизаветграді 
4 грудня 1867 року у сім’ї купця. У 1890 році отримав 
диплом лікаря, а потім ступінь доктора медицини 
університету у німецькому Гейдельберзі, і повернувся 
до рідного міста, де лікував єлисаветградців усе своє 
життя.  

 

 

Прохання лікаря С. А. Вайсенберга до 
Єлисаветградської міської управи затвердити проект його 
будинку на розі вулиць Московської  та Іванівської. 8 червня 
1901 року. Фонд 78, Опис 1, Справа 1082, Аркуш 70. 

 
 
Під час епідемії холери з жовтня 1892 по 

листопад 1893 року  лікар надавав безкоштовну 
медичну допомогу. У власній лікарні на розі вулиць 
Іванівської (Чорновола) та Московської (Чміленка) 
займався лікарською практикою Разом з дружиною 
Доротеєю і невеликим штатом медичних сестер 
проводив прийом хворих і стаціонарне лікування 
різних захворювань, зокрема «з внутрішніх жіночих 
хвороб». Він був досить дорогим лікарем-акушером, 
але дружин робітників і небагатих мешканців міста 
лікував безкоштовно. Віддячуючи лікарю за добре 
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відношення, єлисаветградські пожежники у дні петлюрівських та григорівських погромів виставляли 
охорону для захисту будинку Вайсенберга.  

Захопившись антропологічними дослідженнями, лікар присвятив їх переважно євреям 
України. За ці роботи був удостоєний золотої медалі Московського науково-природничого 
товариства.  Опублікував також ряд робіт з фольклору та етнографії євреїв.  

У 1901 році за проектом  архітектора Якова Паученка почалося спорудження будинку на 
розі  вулиць Іванівської та Московської. Згодом власник  відкрив тут лікарню.  

   У грудні 1920 року будинок націоналізували. Лікарня була «оглянута і взята у відання 
Повітздороввідділу, …. розпланована і перетворена у центральний пологовий будинок ім. тов. Рози 
Люксембург». Було розроблено і затверджено штат службовців пологового будинку, а головним 
лікарем призначено С. Вайсенберга. Для проживання йому виділили одну кімнату. Та через місяць 
поставили ультиматум виселитися протягом тижня. Невідомо, де прожив останні роки свого життя  
Самуїл Абрамович, проте до самої смерті він продовжував трудитися лікарем.  Помер С. Вайсенберг  
у Єлисаветграді у 1928 році.  

 Будинок лікаря Вайсенберга -  двоповерхова цегляна споруда, під невеликою частиною якої з 
лівого крила підвали. У плані складної форми, подібна до літери «Г», з габаритними розмірами  27,78  
Х 23,47 м.  За архітектурним рішенням виконана у стилі еклектики з багатим  декором необароко та 
готики.  

Первісна будівля у плані також мала конфігурацію, схожу до літери «Г» з невеличкою 
прибудовою,  де влаштовані були чорні сходи на другий поверх та сполучення між першим та другим 
поверхом. Внутрішнє планування першого поверху – за коридорною системою, а другого поверху – 
анфіладного типу. Габаритні розміри старовинного об’єму будівлі у плані 15,98  Х  23,47 м з крилом, 
що спрямоване уздовж вулиці Чорновола, та прибудова у глибині двору  4,54 Х 3,0 м, де нині  
влаштований додатковий сходовий майданчик.   

Спочатку у будівлі існувало щонайменше чотири автентичних входів-виходів, які мали своє 
цільове обґрунтоване призначення. Перший - головний парадний вхід з головного фасаду від вулиці 
Чорновола, який слугував для обслуговування лікувального закладу, що розміщувався у 
приміщеннях першого поверху (на даний час дверний отвір входу частково замурований і у ньому 
вставлене вікно). Другий парадний вхід  у кутовій частині фасаду з вулиці Чміленка. Та оскільки у 
1961 році було зроблено добудову по червоній лінії цієї вулиці, парадний вхід, він же головний на 
даний час, став  знаходитися по центру головного фасаду. Цей вхід первісно призначався для входу у 
житлові приміщення будівлі на другому поверсі через сходовий майданчик. Третій та четвертий 
входи були додатковими і мали функцію виходу на подвір’я з приміщень першого та другого 
поверхів.   

Первісний об’єм фіксував кут перехрестя вулиць Московської та Іванівської,  і був 
розташований на червоних лініях цих вулиць, мав два головних фасади. Вирішення головних фасадів 
по композиції між собою асиметричне,  що зумовлено їх різною довжиною та розташуванням на розі 
вулиць. За оздобленням та насиченням декором фасади рівноцінні, пластично поєднані між собою у 
кутовій частині, мали ідентичне оздоблення порталів парадних входів. 

Головні фасади будівлі прикрашені балконом у кутовій частині будівлі, який слугує 
архітектурним елементом, що пом’якшує кут будівлі  і надає пластичності у переході від одного 
фасаду до іншого. Балконна плита криволінійної конфігурації у плані. Балкон був оздоблений 
фігурними цегляними стовпцями, між якими було огородження з балясин. 

Головні фасади оформлені  фігурною цегляною кладкою та тесаною цеглою, а також  
елементами ліпного декору.  Архітектурна пластика цегляної кладки доповнюється об’ємно-
скульптурною  - елементами ліпного декору,  горельєфом з глибокою світлотінню,  маскаронами. 
Перев’язка цегляної кладки – англійська.   

Площина фасаду на рівні першого поверху має суцільне рустування. Під вікнами  ніші, над 
вікнами незначна кількість елементів ліпного декору (маскарони з головою діда, кронштейни, 
меандр).  

Площина стін другого поверху насичена декоративними елементами, які виконані з тесаної 
профільованої цегли, та різноманітними елементами ліпного декору: кронштейни, модульони, 
балюстрада, химери, акант, мушлі і т.п. Перемички над віконними та дверними отворами у вигляді 
півциркульних арок та рядові цегляні.  Стрункості будівлі надають: портали з чисельними виступами, 
пілястри між вікнами, масивні аттики  над парадними входами та шатровий купол на перетині двох 
головних фасадів. Гармонійне чергування елементів декору, міжповерховий та вінцевий карнизи 
поєднують в єдине ціле оздоблення поверхових площин фасадів.  
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Головні фасади мають поділ у горизонтальних лініях смугами: цоколю, міжповерховим 
карнизом, вінцевим карнизом. Двоярусна площина фасаду ритмічно прорізана віконними отворами 
різного абрису. Віконні отвори першого поверху прямокутні, підкреслені широкими лиштвами та 
замковим каменем,  виконані з тесаної профільованої цегли. Віконні отвори другого поверху: у 
кутовій частині фасадів та над парадними входами - з півциркульним завершенням; всі інші - 
прямокутні. 

 
 

         Проект  Я. В. Паученка на будівництво будинку лікаря С. А. Вайсенберга на розі вулиць Московської та 
Іванівської. 1901 рік. ДАКО, Фонд 78, Опис 1, Справа 1082, Аркуші 71а-71а зв.  

Головний фасад з вулиці Чміленка умовно можна поділити на три частини, фланкуючі частини 
дещо виступають порталами з основної площини фасаду. Портал  головного входу по лінії 
міжповерхового карнизу оздоблений масивними кронштейнами з завершенням на зразок півкруглих 
сандриків, у площині яких влаштовані  маскарони з жіночими голівками, підкреслює кронштейн, 
візерунчатий акант з рослинним орнаментом та мушлею, який розміщується під кронштейном,  надає 
завершеної композиції даному архітектурному вузлу.  

Акцентом другого ярусу порталу є виконана у цегляній кладці арочного типу ніша, яка 
підтримується цегляними стовпами із стилізованими капітелями з цегли. Подібна колона 
розміщується і по центру між двох вікон з півциркульним завершенням. Арка окреслює площину 
другого поверху, обрамлює віконні отвори. Площина ніші над вікнами вдало заповнена маскароном 
круглого абрису з головою лева, підвіконні ніші заповнені ліпними фільонками з рослинним 
малюнком та мушлею. Портал на другому ярусі обрамлений пілястрами, які прикрашені капітелями 
іонічного ордера (такі капітелі прикрашають усі пілястри другого поверху). Площина над арочною 
нішею акцентована стилізованим замковим каменем та прикрашена ліпним декором у вигляді акантів 
з малюнком  рослинного характеру. 



 31 

Масивний вінцевий карниз з виносними поличками-обломами, декорований кронштейнами, в 
порталах кронштейни відносно інших більші за розміром та прикрашені важками і віночками. 
Коронує композицію порталу масивний аттик, виконаний у цегляній кладці з багатьма уступами. По 
центру  - кругле світлове вікно, яке обрамлене у вигляді порталу. 

Візуально головний фасад з вулиці Чорновола можна поділити на п’ять частин, з яких 
центральний та бокові дещо виступають, утворюючи портали. Композиція фасаду компонується за 
допомогою серії прямокутних віконних отворів, центральна вісь акцентована порталом парадного 
входу та вікнами з півциркульним завершенням. Побудова фасаду відносно центральної осі 
асиметрична. По центру  портал з колишнім парадним входом до приміщення лікарні. Оздоблений 
портал ідентично за всіма параметрами парадному входу з вулиці Чміленка, через який власник 
будівлі та його родина сходами підіймалися в житлові кімнати на другому поверсі.  

  
 
Цегляні стовпи для кріплення воріт для в’їзду на подвір’я з вулиці  Чорновола    виконані 

суцільно з кладкою стін будівлі, каркас та стулки  воріт збереглися до наших днів, ажурний візерунок 
з кованих металевих прутів воріт має вензелі з ініціалами лікаря «СВ» - Самуїл Вайсенберг, та його 
дружини Доротеї Вайсенберг – «ДВ». 

 

  
 

Залізні ворота на подвір’я  з вулиці Чорновола з ініціалами власника та його дружини.  
 

Архітектурне рішення фасаду близьке до симетричного,  площина фланкується двома 
виступаючими об’ємами порталів. Також, для надання симетрії, портал з лівої сторони має кілька 
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елементів декору, які використані у частині порталу з правої сторони фасаду: півкруглий сандрик з 
маскароном у вигляді жіночої голови, у підвіконній ніші – балюстрада, виконані з цегли круглі 
півколонки з капітелями іонічного ордеру, замковий камінь над вікном першого поверху 
прикрашений картушем з маскароном у вигляді голови діда.   

Балконну плиту підтримує оригінальний кронштейн у вигляді круглої колонки з капітеллю по 
типу пелюстків; віконні отвори (первісно балконні двері) з півциркульним завершенням обрамлені 
широкою лиштвою, поверх яких обличчями спрямовані врізнобіч чудернацькі химери. Вони ніби 
атланти підтримують вінцевий карниз. Базами химер є виконані у цегляній кладці пілястри  з двох 
сторін цегляної лиштви вікон. Оздоблення віконного отвору досить насичене - по центру між 
химерами ліпний декор у вигляді лаврових гілочок, вазочки та мушлі. 

Головним акцентом архітектурної задумки є  аттик у кутовій частині, який покритий високим 
куполом, що виблискує покриттям з «лусочок» та завершується шпилем. Для підтримки цілісності 
композиції аттик має круглі віконні отвори, оздоблені декором у вигляді мушлі. Трикутний фронтон 
аттика спирається на цегляні колонки, а його площина декорована акантом.  

Первісно покрівля даху була огороджена по периметру. У кутовій частині даху між парапетними 
стовпцями та аттиком була  огорожа у вигляді балюстради. Огорожа даху з бокових крил була 
виконана між парапетними стовпцями та аттиками за допомогою металевої кованої решітки з 
ажурним візерунком. 

Композиція дворових фасадів асиметрична. Вони стримані в оздобленні, цегляні паски карнизів 
надають пластику архітектурному рішенню. Індивідуальності будівлі з двору надає закруглений кут 
крила будівлі.  Віконні та дверні отвори прямокутні, оздоблені сандриками та нішками. Вінцевий та 
міжповерховий карнизи прикрашені поличками та кронштейнами. Якщо з головних фасадів 
кронштейни виконані з ліпних елементів, то з дворових – в цегляній кладці.     Первісно над виходом 
у внутрішній дворик був масивний балкон, який до наших днів не зберігся.  

Як повідомляла газета «Соціялістичний наступ» за 3 червня 1931 року, «платна поліклініка 
УЧХ (вул. Луначарського № 19, колишній будинок лікаря Вайсенберга) відпускає  всім  і  у будь-який 

час  для  лікарських  потреб  лід  по  
1  карбованцю  за  відро».  

У 1961 році праворуч від 
первісного об’єму по вулиці 
Чміленка виконана двоповерхова 
мурована з цегли добудова, у плані 
близька до прямокутної форми, 
головний фасад якої чітко 
витриманий за стилем та 
оформленням старовинній будівлі.  

Габаритні розміри добудови  у 
плані 11,80 Х 18,70 м, а  вбудованої 
на два поверхи веранди  6,65 Х 4,54 
м та балкону 1,0 Х 6,80 м.  

Добудова повністю витримана 
в архітектурному стилі старовинної 
будівлі. В уступі дворових фасадів  
веранда на два поверхи та балкон.    

 
 
 
 
 

Будинок С. Вайсенберга, 1947 рік. Ще 
відсутня добудова до первісного 

бокового  фасаду з вулиці 
Дзержинського (Чміленка) 
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         Лікарня ЛСУ по вулиці Дзержинського. Добудова виконана у 1961 році. Архітектор Григорій Щербина. 

  
На дворовій земельній ділянці розташовані господарські будівлі та допоміжні споруди (гаражі, 

майстерні, склади, погреби), які збудовані у різні  роки. 
 За час існування будівля зазнала незначних перебудов та втрат: зруйнована огорожа між 

парапетними стовпцями та аттиками (огорожа даху була двох типів: у вигляді балюстради та 
металева кована з ажурним візерунком); оздоблення (балюстрадна огорожа) балкону головних 
фасадів; частково замуровані дверні отвори парадного входу з вулиці Чорновола та виходів на 
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балкон, в них влаштовані вікна; не зберігся балкон внутрішнього дворика; з бокового фасаду 
замуровано один віконний отвір; втрачений ліпний декор оздоблення інтер’єрів. 

З часу будівництва і до 1992 року  у будівлі були різні лікувальні установи. З 1992 року тут   
Управління охорони здоров’я ОДА.  
 

 

 

ОКРУЖНИЙ СУД 
Ця будівля неатрибутована. Відомо лише, що до 1874 року вона належала Соколовим-

Бородкіним. А з того року у ній був спершу окружний, потім обласний, а сьогодні апеляційний суд 
області. Ось що про цю будівлю сказано в «Історичному нарисі м. Єлисаветграда»:   

«Окружний суд створений у м. Єлисаветграді у 1874 році за клопотанням міського 
громадського управління і повітового земства, підтриманого колишнім херсонським губернатором 
М. С. Абазою. Він розміщений у власному і спеціально пристосованому для нього будинку, 
придбаному казною у статського радника К. В. Соколова-Бородкіна. До будинку були зроблені 
також необхідні додаткові прибудови. 

День відкриття окружного суду у  Єлисаветграді, 1-го липня 1874 року, було відзначено 
міським управлінням обідом, влаштованим у залі єлисаветградських громадських зборів». 

Отже, у 1874 році будівля була спеціально пристосована під розміщення окружного суду. 
Тоді ж було виконано і невелику добудову. Цілі використання та призначення будівлі з того часу не 
змінилися. 

Будівля споруджена у формах архітектури пізнього класицизму, мурована з глиняної цегли 
пластичного пресування на складному вапняково-піщаному розчині. На початку ХХ століття 
площини фасадів були покриті гладкою штукатуркою,  оздоблені деталями ліпного декору і 
пофарбовані  у два кольори: основний (темний) та для оздоблення архітектурних елементів (світлий). 
Площини цоколю також були оштукатурені. Територія суду була огороджена мурованим парканом з 
цегляної рельєфної кладки, фарбування якого витримано в єдиній кольоровій гамі з будівлею. 

Двоповерхова будівля на підвалі, з третім (аттиковим поверхом) має загальні розміри 28,30 Х 
29,40 м. У 1972 році до правого крила, уздовж проїжджої частини вулиці Карла Маркса, 
виконано добудову, що витримана за висотними відмітками та архітектурним стилем відповідно 
первісного об’єму, розмірами  10,80 Х 15,90 м. Проектував цю добудову Григорій Щербина. 
Будівля у плані складна за конфігурацією, подібна до літери «П», складається умовно з чотирьох 
об’ємів. Планування змішане – секційно-анфіладного типу в основному об’ємі та коридорного типу у 
бокових крилах. Висота поверхів різна 
 

Будівля окружного суду на  єлисаветградських поштових листівках. 
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На цих фотографіях бачимо, що на фасаді від вулиці Великої Перспективної вісім вікон, три з яких за 

пілястрою. За пілястрою є також третій поверх. 
  

.  
.   
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Головний фасад симетричний відносно центральної осі. Композиційним центром фасаду є 
парадний вхід, що обмежений масивними пілонами на висоту першого поверху. Пілони слугують 
базою для спарених колон коринфського ордера, які фланкують балкон другого поверху. Завершує 
композицію аттик з закругленим фронтоном та вікном круглого абрису. У пілонах дві ніші округлої 
форми, які зазвичай призначаються для  скульптур. Дані про те, що колись там були скульптури, 
відсутні. Різноманітної форми профільована лиштва та сандрики надають величності та порушують 
класичну стриманість площин стін. Бокові та дворові фасади рівнозначні за оздобленням і витримані 
у стилі головного фасаду.  
  Первісне оздоблення інтер’єрів будівлі майже не збереглося. До наших часів збереглися сходи 
з кованою та литою з металу огорожею, балкони у залі судового засідання. 

Втрачена галерея (приміщення на другому поверсі, що вікнами спрямоване на подвір’я). 
Замінені дерев’яні сходи у лівому крилі будівлі. Влаштовані кілька додаткових перегородок.    

Капітальний ремонт проводили у 1952 році. Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х  років 
фасади будівлі оштукатурили гладкою штукатуркою та штукатуркою «під шубу».  

У 2004-2010 роках також відбувалися ремонтні роботи.  Зокрема, у 2008 році замінили 
покрівлю будівлі на металочерепицю,   дерев’яні віконні блоки - на металопластикові  з 
склопакетами, дверні дерев’яні блоки зовнішніх дверей допоміжних входів - на металеві. Під час 
ремонтних робіт у 2015-2016 роках фасади не зазнали змін. 

 
 

 

 

БУДИНОК ЛІКАРЯ МЕЙТУСА 

 

Будинок № 65 по вулиці Чміленка, у якому сьогодні музична школа № 1 ім. Г. Нейгауза, 
належав лікарю Ушеру Шльомовичу Мейтусу (1870-1968), батькові видатного українського 
композитора  Юлія Сергійовича  Мейтуса.   

Ушер Мейтус закінчив у 1895 році медичний факультет Київського університету Святого  
Володимира. Упродовж кількох років проходив стажування у клініках Берліна та Відня. У 1899 році 
розпочав приватну практику у рідному місті. Згодом відкрив власну клініку за сучасними 
європейськими технологіями. Як свідчить реклама у газеті «Відомості Єлисаветградського міського 
громадського  управління» за 2 вересня 1903 року, у місті працювала «лікарня з постійними ліжками 
доктора Мейтуса» на розі вулиць Успенської (зараз Гоголя) і Великої Перспективної, у напрямку до 
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вулиці Пашутінської. При  закладі функціонував електролікувальний кабінет, де використовували 
статичну електрику, гальванічні й фарадичні струми, сухі електричні ванни.  

Як стверджує дослідник життєвого шляху музиканта Юлія Мейтуса кандидат 
мистецтвознавства Марина Долгіх, через п’ять років, тобто у 1908 році, місце розташування 
лікувального закладу змінилося на вулицю  Московську. Клініка (на першому поверсі) з’єдналася з 
родинними житловими кімнатами (на другому поверсі), що було досить типовим для подібних 
закладів на той час і доволі зручно для самого лікаря.  

Якщо від початку єлисаветградської кар’єри Мейтус спеціалізувався на внутрішніх хворобах 
та хворобах нервової системи, тобто віддавав перевагу терапевтичній практиці, то у рекламних 
оголошеннях 1910-х років на другій позиції з’являється його визначення як дитячого лікаря-педіатра. 
Фізіотерапевтичні послуги розширилися за рахунок ручного і електричного масажу. Також було 
відкрито спеціальну дитячу амбулаторію. У цій клініці робили лабораторні аналізи, без дослідження 
яких неможлива повноцінна оцінка та діагностика захворювання.  

Однією з сумних сторінок біографії лікаря Ушера Мейтуса був його арешт у лютому-березні 
1919 року. Зі шпальт єлисаветградської газети «Известия»   відомо, що певний час Мейтус перебував 
серед заручників. Про його визволення клопотала професійна спілка місцевих лікарів, на загальних 
зборах якої  вирішили прийняти «повторне звернення від імені лікарської спільноти про звільнення 
Мейтуса як лікаря, корисного громаді своєю працею».  

Практична діяльність лікаря Мейтуса на теренах Єлисаветграда перервалася у 1923 році. 
Очевидно, його клініку, як й іншу нерухомість родини, націоналізували, а сам лікар, щоб не бути 
арештованим  і страченим, переїздить до столичного Харкова, де простіше було розпочати практику з 
«чистого аркуша». Щоб вижити і мати можливість працювати, Ушер Шльомович-Аронович офіційно 
змінив ім’я та  по батькові, ставши Сергієм Соломоновичем.   

Стиль будинку Мейтуса - еклектика з переважаючими елементами англійської неоготики. 
Автор проекту, фундатор та роки побудови будинку невідомі. У  журналі засідань Єлисаветградської 
міської управи є постанова від 17 грудня 1898 року: „Унаслідок поданих прохань оголосити.. <...> 
міщанину Я. У. Мейтусу (8 січня 1899 р.,  № 5600), що клопотання його про видачу дозволу на 
побудову в його дворі по Московській вулиці дерев’яного сараю неможливо задовольнити до рішення 
судом справи по звинуваченню його, Мейтуса, за спорудження в його дворі дерев’яного сараю без 
належного на це дозволу та про порушення правил будівельного статуту”.  За ініціалами – 
Я. У. Мейтус (порівняємо, батько композитора – Ушер, двоюрідний дід – Янкель, у кожного з них 
можлива присутність „другого” імені) – вказує, по-перше, що на той час вже існував будинок по 
Московській вулиці, по-друге, він належав родині Мейтусів. Гіпотетично хазяїном будинку міг бути 
кожний із них. 

Бокові та центральна частини фасаду будівлі завершуються зубчастими башточками на зразок 
середньовічних з круглими віконцями у ренесансному стилі. Витончена архітектурна композиція 
фасаду, вишукані пропорції та форми, напрочуд красива кладка з фігурної і лекальної цегли, ритмічні 
переливи співучих ліній створюють симфонію незвичайної краси.  

З середини 1920-х років   до 1933 року будинок використовували під освітній заклад (зі слів 
старожилів, у будівлі деякий час розміщувалося народне училище).  У 1933 році у будинку відкрили 
Державну художньо-музичну студію (школу для дітей та дорослих). 
            Головний фасад має трьохчастну композицію, бокові частини якої підкреслені ризалітами. 
Добротності будівлі надає облицьований тесаними блоками з сірого граніту цоколь. 

Площина центральної частини дещо утоплена відносно ризалітів. На першому поверсі віконні 
отвори з лучковим завершенням і мають невеличкі простінки, які декоровані у вигляді півколон, 
вікна об’єднані загальною підвіконною тягою і надають враження аркади. 

На другому поверсі віконні отвори центральної частини фасаду та ризалітів ідентичні - 
прямокутні, оздоблені прямокутною лиштвою, а простінки прикрашені півколонами. Балкон другого 
поверху по центру фасаду. Балконна плита має значний виліт. Огороджений балкон ажурною 
кованою решіткою з візерунком у стилі модерн. 

Ризаліти і центральна частина будівлі короновані зубчатими башточками на зразок споруд 
середніх віків та щипцем. Башточки пластично поєднують площину фасаду другого поверху. Фриз та 
вінцевий карниз,  також надають будівлі масивності та шляхетності замку середньовіччя. В аттику 
над ризалітом  з лівої сторони  кругле віконце, що  характерно для ренесансу. 
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Такими були автентичні вхідні двері будинку Реклама лікарні Ушера Мейтуса 

 

 

Будинок Мейтуса. Фотографія датована 
приблизно 1948-1950 роками. Зліва від головного 
фасаду ще немає добудови, не замурований у 
правій частині фасаду і проїзд на подвір’я, який 
закривають залізні ворота. 
            

 
 
 
Боковий південно-східний фасад не 

декорований, що свідчить про існуючу на час 
будівництва поруч забудову. Дворовий 
північно-східний фасад виконаний в стилі 
еклектики з використанням елементів 
декорування, що використані з головного 
фасаду.  З дворового фасаду  існував 
масивний балкон-тераса.  Довжина балконної 
плити була у межах 5-6 метрів. Зовнішні 
сходи  з тераси на територію двору 
виконували також функцію додаткових 
чорних сходів житлових приміщень другого 
поверху.      

Кладка фасадів відкрита, декорована з 
використанням фігурної та тесаної лекальної 
цегли. 
Планувальна система має змішаний тип – 
коридорна система приміщень першого 
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поверху та анфіладна на другому житловому поверсі. Поверхи між собою сполучені парадними 
сходами у лівій частині будівлі. 

Первісне планування та інтер’єри приміщень збереглися не у повній мірі.  Парадні  сходи 
майже не зазнали змін: мармурові сходи, оздоблені орнаментом з керамічної різнокольорової плитки 
сходові майданчики та фойє, вишуканого візерунку кована огорожа сходів, декорування ліпними 
виробами стелі.   

Приміщення другого поверху були насичені ліпними виробами різної тематики в залежності 
від того, під які цілі використовувалася кімната. Карнизи і розетки з геометричними та рослинними 
орнаментами, маскаронами та картушами прикрашали житло. Утрачені печі опалення, які були 
оздоблені керамічною плиткою, виконували не тільки пряме призначення, а й були розкішною 
прикрасою просторих житлових приміщень будівлі родини Мейтусів. 

 

  

 Приміщення першого поверху використовували під кабінети для лікарів, тому, напевно, 
особливих прикрас у декоруванні інтер’єрів не існувало. 

Будівля у первісному вигляді у плані мала обриси прямокутника з невеликими ризалітами. 
У 1950-1957 роках зі сторони північно-західного бокового фасаду добудували об’єм. У 1960-ті роки 
зі сторони дворового фасаду добудовано невеличку споруду для зберігання інвентарю. Після добудов 
будівля у плані набула конфігурації подібної до літери «F».  

Розглядаючи  фасад первісного об’єму та добудови,  можна сказати, що фасад набув 
симетричних рішень. 

 
   

 
 

БУДИНОК СОКОЛОВИХ-БОРОДКІНИХ 
Будинок № 6 на розі вулиць Дворцової та Нейгауза неатрибутований. Належав він Соколовим-

Бородкіним. Припускають, що збудований у 1840-1850 роки. Одним з перших власників був 
Самофалов.  Автор проекту первісного об’єму споруди не встановлений. Споруджена будівля з 
використанням архітектурних форм «пізнього класицизму».  

Як зазначено в “Історичному нарисі м. Єлисаветграда», «Єлисаветградське шляхетне зібрання 
засновано у 1859 році з ініціативи колишнього командира 2-го резервного кавалерійського курпусу 
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генерала Офенберга і землевласника М. Я. Ерделі. Спочатку шляхетне зібрання носило абсолютно 
характер військових зборів. Його розмістили у будинку Самофалова (нині спадкоємців Г. В. 
Соколова-Бородкіна) на Двірцевій вулиці; але тут воно було не більше року, а потім було переведене 
у будинок Н. П. Ширяєвої (нині будинок повітового земства), на Петрівській вулиці...» 

Отож, у 1859-1860 роках цей будинок належав Самофалову. Згідно «Алфавітного списку 
власників та іншого відомства поселень Бобринецького повіту, складеного із даних, доставлених 
земським судом у 1856 році», поручику І. П. Самофалову належало село Мамайка під 
Єлисаветградом, у якому було  82 домоволодіння.  В «Адрес-календарі 1866 року. Список гласних 
Єлисаветградського  повітового земства» значиться поручик Іван Петрович Самофалов. Очевидно, 
будинок по вулиці Дворцовій, 6  на той час належав саме йому.  

У вищезгаданій книзі читаємо, що Земське реальне училище  у місті розпочало своє життя з 
назвою вищого, а було це у 1870 році. І спочатку училище  базувалося у приватному будинку, який 
на час друку книги  (1897 рік) належав Соколовій-Бородкіній, та знаходився на розі Дворцової 
вулиці. Проіснувало училище у цій будівлі не більше трьох років. 

Cекунд-майор Іван Бородкін служив у фортеці Святої Єлисавети і у  1773 році отримав 
 ділянку землі площею 10 десятин біля валів фортеці. Згодом купив ще півтори тисячі десятин землі 
біля річки Лозуватка, по сусідству з комендантом фортеці Олександром  Соколовим. В Івана 
Бородкіна був син Федір, а ще він «виписав» до себе двоюрідного онука Василя. У 1791 році Іван 
Бородкін, який прослужив в армії 35 років, отримав орден Святого Володимира. (До 1845 року орден 
давав право на спадкове дворянство).  

У тому ж році Іван Бородкін помер. Його 
титул і майно успадкував син Федір Іванович – 
його садиба біля річки Лозуватка називалася 
Федорівка. А Василь Бородкін присвятив себе 
службі і повернувся в Єлисаветград тільки після 
смерті свого дядька - Федора Бородкіна. 
Федір Бородкін дітей не мав, тож Василь 
Васильович, який на той час був  підполковником,  
успадкував титул, землі та кріпосних свого 
дядька.  Купивши сусіднє помістя у 
Соколових, Василь Васильович Бородкін  додав 
прізвище сусіда до свого. 

Василь Васильович Бородкін до середини 
ХІХ століття мав дев'ять тисяч десятин (майже 
десять тисяч гектарів!) землі біля Єлисаветграда. 
А ще попіклувався про те, щоб дати своїм дітям 
блискучу освіту. Сам Василь Васильович, який 
служив в армії з 14 до 40 років, був хіба що 
письменний і знав арифметику. Його ж сини –
 Кирило і Григорій - навчалися у Харківському університеті. 

Про те, що зробив для нашого міста повітовий предводитель дворянства, губернський 
гласний, мировий суддя, засновник Земського реального училища Кирило Васильович Соколов-
Бородкін, можна написати окрему книгу. Багато добрих справ для міста зробив і  єдиний син Кирила 
Васильовича – Сергій Кирилович. 

З 29 червня 1895 року у будинку спадкоємців  Г. В. Соколова-Бородкіна на Дворцовій вулиці 
було відкрито «комісіонерство орловського комерційного банку.  ..але через незручності його 
розміщення правління банку тоді ж пішло на угоду з міським правлінням про розміщення його у 
приміщенні в міській будівлі  на Дворцовій вулиці».  

На незначній відстані (приблизно 5-8 метрів) від будівлі Соколових-Бородкіних по вулиці 
Дворцовій  існував двоповерховий будинок, можливо іншого власника, який складав комплексну 
забудову садиби. З огляду на конструктивні рішення при спорудженні підвальних приміщень та 
матеріал, що використаний при  його будівництві, період забудови цієї будівлі можна датувати 
серединою ХІХ століття. Будівля поздовжньою віссю спрямована перпендикулярно вулиці  
Дворцовій. Відомо, що ця будівля складалася з двох об’ємів (основного житлового та допоміжного), 
під частиною житлового об’єму підвальні приміщення, вхід в які з дворової території. В об’ємі, що 
спрямований крилом на територію двору,  на першому поверсі були господарчі приміщення та 
каретний сарай.  

К. В. Соколов - Бородкін 
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З 1913 року будівля змінила первісні цілі використання і набула статусу адміністративної. Її 
передали в оренду Повітовій землевпорядній комісії. Можливо, в період, що передує пристосуванню 
приміщень під адміністративні цілі, була споруджена двоповерхова прибудова зі сторони південно-
східного фасаду, що поєднала дві споруди в єдиний об’єм. Проект реконструкції та добудови не 
зберігся, але відомо, що наприкінці 1897 року  К. Соколов-Бородкін звертався до міського голови    
О. Пашутіна з проханням дозволити будівництво павільйону біля свого кам’яного будинку та 
трамвайної колії по вулиці  Дворцовій. 16 лютого 1898 року, заслухавши звіт міського архітектора   
О. Лишневського,  комісія міської управи не надала згоди на будівництво павільйону.  

 

 
Сторінка "Систематичного  Збірника постанов Єлисаветградської міської думи за 1871-1903 рр."  

(Укл. Л. К  .Брейєр. - Єлисаветград: Друкарня М. А. Гольденберга, 1905). 
 
У роки Першої світової війни у будівлі розміщувався пункт, де Єлисаветградський жіночий 

комітет допомоги пораненим збирав пожертвування.  
Після 1920 року будівлю передали у користування органам внутрішніх справ, які й 

розміщувалися у ній до 2004 року. Потім, до квітня 2014 року, тут проводили ремонтно-реставраційні 
роботи. Зараз у будівлі Головне управління юстиції області. 

Будівля умовно складається з трьох двоповерхових об’ємів, зблокованих в єдине ціле, які 
будувалися у різні часи. Габаритні розміри сучасної будівлі  у плані  34,40 Х 41,13 м.  

Старовинний (розташований на розі вулиць) об’єм виконаний у стилі «неокласицизму» і має 
більш завищені висотні відмітки, ніж об’єми, що зблоковано прибудовані зі сторони південно-
східного фасаду. У будівлі відокремлено один від одного  два підвальні приміщення. Вони мають 
окремі входи - зі сторони дворової території та з приміщень критої веранди  (первісно теж з території 
двору). Первісними є два об’єми з габаритними розмірами 34,40  Х 8,86 м та 26,93 Х 18,91 м.  

На початку ХХ століття старовинна будівля у плані мала складну конфігурацію: основний 
об’єм з округленим зовнішнім кутом (в стилі неокласицизму), площини стін покриті гладкою 
штукатуркою, пофарбовані в основний та оздоблюючі кольори. Оформлення двох головних фасадів 
виконане аналогічно між собою, таким же чином був оформлений і дворовий південно-західний 
фасад.   

Парадний вхід первісно був передбачений у кутовій заокругленій частині. Над парадним 
входом на другому поверсі  був балкон з металевою огорожею та з литими чавунними 
кронштейнами, на які спиралася балконна плита.  

На жаль, ні парадний вхід, ні автентичного вигляду балкон не збереглися до наших днів. 
Дверний отвір був частково замурований у нижній частині і влаштоване вікно. А  чавунні 
витіюватого візерунку кронштейни та огорожа балкону демонтовані, а натомість влаштований 
невеличкий балкон (імітація) на металевих балках, з кованою огорожею.  
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 Зі сторони головного фасаду, що спрямований на вулицю Дворцову, теж був влаштований 
масштабних розмірів балкон. Балконна плита трималася на чотирьох спарених литих чавунних 
кронштейнах ідентичного візерунку з кронштейнами балкону у кутовій частині. На жаль, на даний 
час балкон та його оформлення теж видозмінено.  

 

 
 
Коли проводили будівельні роботи по двоповерховій добудові, що поєднала два об’єми в 

єдине, парадний вхід та парадні сходи перенесли у цей об’єм. 
  

 
Слід зазначити, що оформлення нинішнього парадного входу надає будівлі пластичності та 

привабливості, більшій грі світла та тіні.  
Будівля традиційно була забезпечена парадним та допоміжним чорним входом, 

апартаментами для власників будинку, приміщеннями господарського призначення та для 
обслуговуючого персоналу. 

При вході з вулиці Дворцової просторе фойє, яке поєднує приміщення двох старовинних 
об’ємів, тут влаштовані парадні сходи та вихід на територію двору.  

Побудова головного фасаду, що спрямований на вулицю Дворцову, асиметрична, 
трьохчастна. Високий цоколь слугує основою декорування площини головного фасаду. В її 
оформленні  використані півциркульні та прямокутні віконні і дверні отвори. Площини прикрашені 
лиштвою по формі дверних та віконних отворів, гирьками та маскаронами у формі голови лева, 
фільонками на плоских пілястрах, підвіконними нішками та кронштейнами.  



 43 

Побудова головного фасаду, що спрямований на вулицю Нейгауза, асиметрична, трьохчастна. 
Високий цоколь надає стрункості та масштабності будівлі. В оформленні площини головного фасаду 
використані ті ж елементи архітектурного декорування.  

У горизонтальних лініях використані паски карнизів, що оперізують будівлі по периметру.  
У споруді використані художні елементи, що належать стилю неокласицизму: аркатура 

віконних отворів обрамлена лиштвою; парадний вхід оформлений у вигляді порталу, прямокутні 
колони декоровані пасками, між колонами огорожа з металевої кованої решітки (первісно 
балюстрада).  

 

  
 
Оформлення бокових, нині дворових фасадів старовинного об’єму, вирішено аналогічно 

оформленню головних фасадів, а фасади інших об’ємів мають скупе архітектурне оформлення.  
Площина стін фасадів ритмічно прорізана віконними отворами. Віконні отвори першого та 

другого поверху зі сторони дворових фасадів не завжди відповідають одне одному. Частина 
прямокутних (первісно з лучковим завершенням) віконних отворів обрамлена перспективними 
нішами-рамками: лиштвою, підвіконними карнизами з невеликими кронштейнами, нішками.  

За час існування (приблизно 170 років) будівля зазнала суттєвих перебудов та змін:  
демонтовані значні об’єми будівлі, що були розташовані на дворовій території;   втрачено оздоблення 
інтер’єрів;  втрачені печі опалення;  змінено конструкцію перекриття над підвальними приміщеннями 
(цегляні склепіння); перекриття міжповерхове та дахове; змінено конструкцію даху;   втрачено 
парадні сходи з мармуровими проступками та їх автентичне оформлення литими металевими 
решітками з вензелями власників будівлі;   втрачено автентичне оформлення балконів;  втрачено 
оформлення вінцевої частини будівлі (аттики, парапетні стовпці); втрачено (змінено обрис, спрощено 
геометричну форму, видозмінено вигляд маскаронів) значну кількість елементів архітектурного 
декору; втрачено оформлення вінцевої частини будівлі (аттики та парапетні стовпці, огорожа даху);  
замуровано частину віконних та дверних отворів;  замуровані віконні отвори та засипані ґрунтом 
світлові приямки підвальних приміщень.  У межах парадного входу влаштовані дві колони. Вони 
муровані з керамічної цегли, квадратні в перетині, оздоблені декоративною штукатуркою, 
елементами архітектурного декору з пінополістиролу, пофарбовані.  

Елементи архітектурного декору виконані в цегляній кладці з профільної і тесаної цегли. 
Ліпний декор представлений: маскаронами у вигляді голови лева; пілястрами, архівольтами, 
гирьками, нішками і т.п.  

Автентичні ганки, які первісно були виготовлені з гранітних тесаних неполірованих гранітних 
блоків, не збереглися.  

Ганок парадного входу та допоміжних входів-виходів зі сторони території двору виконані з 
монолітного бетону, зовні площини майданчику та проступків оздоблені гранітними плитами. 
           Під час останньої реставрації з будівлі  зниклі об’єкти, які дозволяли ідентифікувати будинок 
до Соколових-Бородкіних. На другому поверсі з вулиці Дворцової зникло коване металеве кріплення 
балкона, з вплетеним у нього вензелем роду Соколових-Бородкіних. Втрачене лите металеве 
огородження сходів на другому поверсі, у якому також були вензелі родини Соколових-Бородкіних. 
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На стінах усередині приміщення також існували ліплені з гіпсу вензелі перших власників будинку. 
Зникли сходи з білого мармуру на другий поверх.  
 
 

 
 

 

 

 

БУДІВЛІ ПРИСУТНІХ  МІСЦЬ 

Прочитавши, що  комплекс будівель, у якому сьогодні знаходяться обласна рада та  обласна 
державна адміністрація, за часи свого існування кілька разів перебудовували та добудовували, і йому 
уже 170 років, читачі не повірять. Але це насправді так.  

Історія «присутніх місць» у ХІХ столітті, та історія місця, на якому знаходиться нинішня 
площа Героїв Майдану, описані в «Історичному нарисі  м. Єлисаветграда». Земля ця належала купцю 
1-ї гільдії Івану Юрійовичу Фундуклею, який був міським головою Єлисаветграда у 1818-1819 роках. 
На місці нинішньої площі та приміщення ОДА були кам’яні будівлі з великими підвалами. Та вони 
згоріли під час пожежі 16 червня 1834 року. У 1835 році Іван Юрійович Фундуклей помер, а у 1839 
році його син – сенатор Іван Іванович Фундуклей, подарував цю землю місту.  

У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа обсягом у 556 сторінок під 
назвою «Про побудову присутніх місць у м. Єлисаветграді, 1845-1847 роки». У цій справі багато 
цікавих документів, які пояснюють хід спорудження будівель присутніх місць. 

У 1848 році міська влада розпочала роботи зі спорудження цегляної двоповерхової будівлі з 
каланчею, а поряд - двох цегляних одноповерхових будівель. На будівництво, яке завершили у 1850 
році, витратили 50 тисяч рублів. У двоповерховій споруді розмістили міську управу, сирітський суд, 
поліцейське управління, громадський банк та правління взаємного страхового товариства. У двох 
сусідніх одноповерхових будівлях були казарма пожежної команди, квартира брандмейстера, 
цейхгауз, комори та архів.  

У 1888 році зробили двоповерхову прибудову для розширення приміщення міського банку та 
для зали засідань міської думи. На це витратили 13 900 рублів. 

Наступного року за 184 рублі настелили паркетну підлогу у кабінеті міського голови.  
А у 1894 році добудували кухню до квартири брандмейстера, на що витратили 1084 рублі 94 

копійки.   
У середині 1960-х років влада вирішила, що їй уже замало місця і стала добудовувати ще два 

поверхи – третій та четвертий. Тож таким, як сьогодні, приміщення ОДА стало у 1968 році. 
Паралельно з будинком змінювалася і земля перед ним. Коли 1 вересня 1839 року сенатор 

Фундуклей подарував її Єлисаветграду, спочатку міська влада збиралася побудувати тут будинки, у 
яких можна було б розміщувати під час приїзду до Єлисаветграда високоповажних гостей та зробити 
квартиру для корпусного командира. Але у 1850 році тут влаштували плац, який  на згадку про 
доброчинника, стали називати Фундуклеївською площею. Коли підросли дерева на алеях, що 
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оточували плац, а місто у 1861 році повернули у цивільне відомство (після ліквідації військових 
поселень), площу стали називати Міським бульваром. У 1886 році міський голова О. Пашутін обніс 
бульвар залізною решіткою на гранітних стовпах, на що з міської казни витратили 6000 рублів. Аж до 
1917 року бульвар був місцем для прогулянок єлисаветградців.  

 
 
Текст угорі плану: «По проекту будівництва будівель для Присутніх місць в м. Єлисаветграді». Плани 

верхнього та нижнього поверхів двоповерхової будівлі. Унизу сторінки підпис архітектора Ферапонтьєва. 
Фотокопія плану з особистого архіву А. Губенка, який зберігається у Державному архіві Кіровоградської 
області 
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План другого поверху головного корпусу Присутніх місць в м. Єлисаветграді. Автор креслення – 
інженер-підполковник Ширяєв. Креслення зберігається у фондах  обласного краєзнавчого музею. 

 

Поштова листівка початку ХХ століття, на якій зображені міська управа та бульвар. 

На бульварі  збудували два павільйони. В одному улітку були Єлисаветградські  Громадські 
Збори (клуб), а в іншому - буфет. Коли ж у 1893 році у місті почав діяти водопровід, на бульварі 
влаштували фонтан, розбили клумби, які засадили квітами і щоденно поливали. У такому вигляді 
Міський бульвар проіснував до 20-х років минулого століття.  
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Текст над кресленням: «По проекту влаштування будівель для Присутніх місць в м. Єлисаветграді». 

Унизу підпис військового інженер-підполковника Ширяєва. З архіву А. Губенка 
 

 

Велика площа, 1941 рік 
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.  

Велика площа, 1942 рік 

 

Фотографія середини 1950-х років 

 

 Фотографія середини 1950-х років. 

У 1924 році буфет закрили, а в одному з павільйонів відкрили музей ім. В. Леніна.  
Після вбивства першого секретаря Ленінградського обкому Компартії Сергія Кірова, 27 

грудня 1934 року місту дали нове ім’я - Кірово. А після того, як у 1936 році на площі встановили 
пам’ятник  С. Кірову (скульптор М. Манізер, архітектор В. Вітман), площу також стали називати його 
іменем. З лютого 2014 року, коли демонтували пам’ятник С. Кірову, площа носить назву Героїв 
Майдану.  
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На спорудженні будівель облдержадміністрації. 
 

 

 
 
 
 

 

 
На цій фотографії бачимо біля 

віконної рами залишок стіни старої 
будівлі. 

  Підпис під фотографією у газеті «Кіровоградська правда»  
за 23 серпня 1967 року: «Кіровоград сьогодні. Скоро буде здана ще 
одна красива споруда – Будинок Рад. Фото А. Дібровного». 
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ДЗЕРКАЛЬНИЙ  ГАСТРОНОМ 

 
Так називали за радянських часів будинок на розі вулиць Великої Перспективної та Чміленка. 

Другий та третій його поверхи займали різні установи, а на першому був гастроном. У нішах з обох 
боків кутових дверей магазину були вмонтовані оригінальні дзеркала у вигляді пелюсток квітки. 
Звідси і назва - «дзеркальний гастроном». 

  
 
Власник цього будинку відомий - єлисаветградський купець Максим Терентійович Соловйов. 

А от хто його проектував та роки побудови - поки що не встановлені.  
.   
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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 колишньої жіночої 
гімназії по вулиці Великій 
Перспективній. Він збирався 
збудувати глуху стіну між 
будинками висотою  у два 
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. 
«Оглянувши смугу міської землі 
між будинком Соловйова, який 
будується, і будівлею колишньої 
жіночої гімназії…» - так 
починалася резолюція П. І. 
Кесслера.   

 Отож, можна зробити 
припущення, що у 1907 році 
будинок на розі вулиць Великої 
Перспективної та  Московської ще 
будувався.  

Дехто вважає будинок 
творінням Якова Паученка, 
оскільки є дані, що Яків 
Васильович будував для купця 
Соловйова. Єлисаветградська 
газета «Голос Юга» у номері за 14 

квітня 1914 року повідомляла про новобудови того року, і зокрема зазначала, що «з приватних 
будівель досить великими обіцяють бути будинок Харлаба на Двірцевій вулиці, ріг Інгульської, 
будинок Державця на Іванівській, ріг Гоголівської, і деякі інші. Будинок Харлаба будується за 
проектом архітектора Паученка, який споруджував будинки пана Соловйова». Але які саме, адже у 
Максима Терентійовича було багато нерухомості у місті? Окрім вищезгаданого будинку, йому 
належали ще як мінімум два будинки по вулиці Дворцовій. Один відомий як театр “Ілюзія”. Як 
писала газета «Голос Юга», відкрився театр у будинку Соловйова 11 квітня 1911 року. Нині у цьому 
будинку школа мистецтв по вулиці Дворцовій, 7. Інший будинок був на розі вулиць Дворцової та 
Миргородської (Шульгіних), та він не зберігся до наших днів.  

У фондах Держархіву області є звернення купця Максима Соловйова до міської управи з 
проханням дозволити йому надбудувати другий поверх його будинку на розі вулиць Дворцової та 
Миргородської, та проект цієї надбудови, підписаний Яковом Паученком, і датований 1901 роком. 
Судячи з прив’язки проекту до місцевості, будинок знаходився навпроти нинішнього скверу біля 
ресторану “Весна”.  

Максим Соловйов мав намір збудувати у місті третій пасаж, купивши у 1911 році «дворове 
місце Трестера на розі В. Перспективної та Преображенської вулиць».  

Унаслідок неодноразових реконструкцій та ремонтів у будівлі дзеркального гастроному були 
змінені форми та розміри віконних прорізів першого поверху, які мали арочні завершення. Замість 
них влаштовані великих розмірів вітрини на тумбах. Утрачене у 1990-х роках купольне завершення 
кутового еркера, у перші роки 2000-х було  невдало відновлене. Інтер’єр та планування першого 
поверху, де знаходиться магазин, повністю втратили свій первісний вигляд. 

Об’ємно-просторова композиція будівлі обумовлена  розташуванням на розі вулиць і 
побудована за допомогою кутового напівциркульного еркера, який поєднує два  рівнозначних, майже 
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симетричних за архітектурним рішенням фасади. З  вулиці Чміленка будівля завершується трикутним 
у плані еркером. З вулиці Великої Перспективної еркер з багатогранним куполом з сегментовидними 
прорізами. З вулиці Великої Перспективної за трикутним  еркером ще ряд вікон, які руйнують 
симетрію фасадів. 

Споруда у плані має вигляд літери «Г». На бутовому підмурку з підвалом, трьохповерхова, 
цегляна. Внутрішнє планування першого поверху анфіладне, другого і третього поверхів – 
коридорне. Вертикальне розчленування фасадів здійснено за допомогою лопаток, прикрашених 
ліпним декором. Площина фасадів ритмічно прорізана серією віконних отворів, які мають 
різноманітні обриси, розміри та пропорції. Приваблює архітектурне вирішення вікон другого 
поверху, які мають підкововидні обриси, що декоровані лиштвою із замковим каменем. Віконні 
прорізи третього поверху прямокутні, оздоблені розетками у вигляді мушель.  

Головний вхід у зрізаному куті під напівциркульним еркером, ще два входи  з бокових 
фасадів під трикутними у плані еркерами. 

Пізніше від первісного об’єму, але це було до 1917 року, з боку вулиці Чміленка до будівлі 
прибудували споруду на три поверхи у стилі еклектики. Ця будівля у плані «Г»-подібна, планування 
приміщень другого та третього поверхів коридорного типу. У лівому крилі, у добудованій частині, - 
наскрізний проїзд на подвір’я. Про дзеркальний гастроном можна знайти у краєзнавчих публікаціях 
чимало  припущень та, відверто кажучи, нісенітниць. Вони стосуються не лише атрибутації будівлі, а 
й того, чим торгували у двох магазинах на першому поверсі, та чим займалися на верхніх поверхах.  

 

 
Добудова до будинку з вулиці Чміленка. 

 
У 1910 році у будинку Соловйова відкрили єлисаветградське відділення С-Петербурзького 

Міжнародного банку. Його керуючий Франц Доннерберг проживав у квартирі при банку. Тут також 
було Друге Кредитно-ощадне товариство. Газета «Голос Юга» у номері за 17 жовтня 1910 року 
повідомляла: «У нашому місті перебуває директор одеського відділення Санкт-Петербурзького 
міжнародного комерційного банку П. Б. Якубович. Приїзд його пов'язаний з відкриттям у нашому 
місті відділення названого банку. Приміщення для банку знято в будинку М. Т .Соловйова на розі В. 
Перспективної і Московської вулиць за 5500 рублів в рік. Для зручності публіки домовласник 
влаштовує ліфт. Приміщення повинно бути готове на 1 грудня цього року».  
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Фотографія кінця 1940-х років 

 
2 грудня того ж року “Голос Юга” повідомляв: "Сьогодні відбудеться технічний огляд 

підйомної машини, влаштованої у місцевому агентстві Міжнародного банку, в будинку Соловйова. У 
комісії беруть участь міський архітектор п. Федоровський, технік п. Шостовський, міський 
інженер Є. Ф. Тамм і помічник його п. Етьєн". 

У номері за 17 вересня 1912 року та ж  газета надрукувала повідомлення, що з “15 вересня 
1912 року віддається у найм магазин з обстановкою, Велика Перспективна вулиця, поряд з 
“Провідником”, де нині торгує М. Островський. Про умови дізнатися, Дворцова, власний будинок    
М. Соловйова”. Відомо також, що у «Провіднику» торгували гумовими виробами.  

 

 

 
ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНА КОНТОРА 

   
           Будівля складається із кількох об’ємів, які споруджені у різні роки. Перший об’єм був зведений 
по вулиці Безпопівській (Гоголя) у центрі кварталу між вулицею Великою Перспективною та 
провулком Поліцейським (Слуцьким, сьогодні - Декабристів). У плані мав « Г»-подібну форму.  

Триповерховий. Подовженою віссю та головним фасадом уздовж червоної лінії вулиці  
Безпопівської. Мав невеликий виступаючий об’єм у глибину двору. Будинок неатрибутований. Разом 
з цією будівлею були зведені і підсобні адміністративно-господарські споруди у глибині двору.  

Перший історичний об’єм має симетричне планування з головного фасаду. Його композиція 
підтримує горизонтальний напрямок, який переважає над мало виступаючими вертикальними 
площинами – трьома ризалітами, акцентом яких є еркер з боковими балконами та балконом на 
третьому рівні. Горизонтальність композиційного рішення підкреслює порівнювання різного 
трактування поверхових смужок стін і віконних обрамлень.  

Якщо у площині першого ярусу віконні отвори простої прямокутної форми без лиштви і 
затиснені між масивними квадратами лопаток, то у площині другого ярусу віконні отвори активно 
декоровані рельєфним пластичним малюнком цегляної кладки, поєднані пасками, оздоблені 
циркульними мандриками, які надають додаткову гру світла цій площині.  Третій поверх більш 
стриманий в оздобленні, але вікна все ж лаконічно виділені рельєфними фігурними композиціями, 
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що і підкреслює перехід декорування від масивного на першому поверсі до більш легкого на 
третьому. Акцентом і кінцевою крапкою у побудові фасаду є фриз з сильно виступаючим карнизом та 
симетрично влаштовані три аттики, які мають складну конфігурацію. Фасад насичений декоруванням 
ліпними деталями. Балконні плити з масивними кронштейнами підтримують каріатиди. Кронштейни 
та консолі підтримують масивний вінцевий карниз. Надвіконний простір заповнений маскаронами. 
Площина аттиків оздоблена витіюватими ліпними деталями рослинної тематики. Первісно аттики 
були оздоблені стилізованими ліхтарями, що надавало більшої пишності та помпезності у 
декоруванні. Ковані балконні решітки з вишуканим візерунком надають соковитим формам будівлі 
легкості і святковості. 

 
 
 
 
 
 

   Поштова листівка з підписом:  «Елисаветград, 
Почта». Справа від первісного об’єму ще відсутня 
добудова. 
 
 
 

 

Пізніше на одній лінії, з дотриманням 
висоти та поверховості, з правого боку від 
основного об’єму була добудована споруда у 
стилі еклектики з мотивами необарочного та 
неоренесансного стилів. Ця добудова 
завершувала квартальну забудову та фіксувала 
перехрестя вулиці Гоголя і Поліцейського 
провулку. Добудова мала два головні фасади,  
які були багато декоровані та витримані в 
єдиному стилі. 

Архітектурне оформлення цієї будівлі 
виконане у стилі еклектики та досить насичене 
неоренесансними та необарочними мотивами. 
По відношенню до первісно збудованого об’єму 

добудова має більш сухий декор і рівнозначне повторення деталей, їх одноманітність. Боковий фасад 
та дворові фасади більше відображають тенденції цегляного стилю. 
 

 
 
 
 
 
 

На цій фотографії уже присутня 
добудова справа від первісного об’єму. 
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Ще пізніше було збудовано об’єм, розміщений поздовжньою віссю уздовж провулку 
Поліцейського на червоній його лінії. Знаходилася ця добудова між об’ємом, що фіксує кут вулиці 
Гоголя і провулку Поліцейського, та господарською спорудою, яка перпендикулярною віссю 
розташована по червоній лінії  Поліцейського провулку.  

 

 
 
На цій фотографії радянських часів, вид від вулиці Луначарського, перед провулком Декабристів 

одноповерховий будинок з напівпідвалом. 
Після цих добудов споруда поштово-телеграфної контори стала нагадувати перевернуту літеру 

«F».  У 1949 році зліва від первісного об’єму  прибудували ще один, аж до кута з вулицею Карла 
Маркса (Велика Перспективна).  
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На цій фотографії ще відсутня добудова від первісного об’єму до вулиці Карла Маркса. 
 
 
У 1971 році у глибину дворової території, суміжно з будівлею 1949 року спорудження, а також 

суміжно з первісною та господарською у глибині двору будівлями, збудовано чотирьохповерхову на 
підвалі будівлю Міськтелекому з міжміським переговорним пунктом. 

 

   А на цій фотографії, яка датована приблизно 1959 роком, бачимо, що уже присутня добудова між 
первісним об’ємом і вулицею Карла Маркса. Її проектував архітектор Леонід Дворец. 

В останні роки ХХ століття було відреставровано  приміщення головного поштамту, яке 
урочисто відкрили в передостанній день 2000 року. Дана реконструкція отримала 2-гу відзнаку 
Державного комітету України з будівництва і архітектури на конкурсі серед адміністративних 
будівель. Цією реставрацією довелося займатися Віталію Кривенку. Архітектор органічно вписав у 
загальне рішення надбудову третього поверху, встановивши групу Ангели-провісники на 
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мансардному приміщенні та годинника на третьому поверсі. Відновили і вхід до головної зали з 
вулиці Великої Перспективної, як це було у проекті Л. Дворца. 

  

Фотографія приблизно 1960 року, на зрізаному куті добудови у вікні другого поверху з’явився годинник. 
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МІСЬКА ЛІКАРНЯ НА ТЕРИТОРІЇ ФОРТЕЦІ СВЯТОЇ ЄЛИСАВЕТИ 

Перша міська лікарня бере свій початок від військового шпиталю, який діяв при фортеці 
Святої Єлисавети з 1777 року.  А 17 січня 1823 року  цей шпиталь  передали  міському 
самоврядуванню.    

В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» серед будівель, які належать місту, зазначені: 
«Вісім кам’яних і дві дерев’яні одноповерхові будівлі, які займає міська лікарня і при них  дерев’яний 
літній барак для хворих, зі службами, знаходяться у фортеці Св. Єлисавети. Передані казною місту 
у 1823 році у поганому стані. Літній барак для хворих побудований у 1846 році, на що витрачено 
1700 руб.  У 1883 і 1884 роках збудований  новий корпус для чоловічого відділення, який обійшовся у  
13 980 руб. У 1889 році збудована кам’яна каплиця для виносу покійників, вартістю у 2072 руб. У 
1891 році збудовано нову дерев’яну будівлю під залізним дахом, для жіночого відділення. Згаданий 
літній барак у 1892 році був замінений новим, будівництво обійшлося у  2835 руб. 59 коп. Будівля для 
заразних хворих дерев’яна, покрита залізом, побудована у 1893 році, обійшлася у 9322 руб». 

Збереглося більше двох десятків креслень будівель, які у різні роки споруджували на 
території фортеці Святої Єлисавети, і які входили до комплексу міської лікарні. Є серед них і план  
лазні, складений та підписаний рукою міського архітектора Андрія Достоєвського. Це єдине відоме 
сьогодні креслення цього архітектора, зроблене ним в Єлисаветграді за період 9-річної служби 
(нижче). 

Лазня ця не збереглася. Не збереглася й більшість інших будівель, що входили до комплексу 
міської лікарні. Нині із приміщень, які були споруджені до 1917 року, на території нинішньої лікарні  
лише чотири.  Адміністративний корпус знаходиться зліва при вході на територію лікарні, 
розміщений перпендикулярно вулиці Ушакова. Лабораторно-рентгенівський корпус довшою 
стороною уздовж червоної лінії вулиці Ушакова. За адміністративним корпусом знаходиться корпус 
№ 1, який зараз перебуває у стадії очікування своєї долі – або капітального ремонту, або ж 
демонтажу. А навпроти нього - харчоблок. 
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Генеральний план лікарні, 1916 рік. ДАКО, Фонд 78, Опис 2, Справа 804, Арк. 9. 

Креслення  кількох будівель міської лікарні, які виконані у 1840-1850 роках,  нині 
зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. На наш погляд, серед них є  плани капітальної 
перебудови  нинішніх адміністративного, лабораторно-рентгенівського корпусів та корпусу № 1. 
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Це креслення має назву «Фасад і план кам’яного корпусу міської лікарні, який пропонується 
до капітальної перебудови».  Очевидно, якась будівля уже існувала на той час, і її збиралися 
перебудувати.  Унизу нерозбірливий підпис військового інженера. Уверху зліва дата затвердження 
плану. Вона також нерозбірлива. Припускаємо, що це 1842 рік. 

 

Сьогодні у цій будівлі корпус № 1. Якщо на плані цього будинку за 1842 рік бачимо 
повздовжній коридор, з якого двері ведуть до палат, то  пізніше була зроблена прибудова на усю 
довжину будівлі з іншого боку коридору, і там, де з коридору були вікна на вулицю, стали двері до 
палат.  
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Наступне креслення має заголовок «Фасад і план кам’яного флігеля міської лікарні в м. 
Єлисаветграді, який пропонується до капітального виправлення». Знову ж таки, якась будівля уже 
існувала на час складення цього плану, тобто, на 7 березня 1842 року. Підписав креслення генерал-
ад’ютант граф Клейнміхель. Прізвище архітектора відсутнє на кресленні. 

Граф Клейнміхель з 1835 року був директором департаменту військових поселень і завідував 
інспекторським департаментом Військового міністерства. На початку 1842 року він виконував 
обов’язки військового міністра. 

.  
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            Сьогодні у цій будівлі  адміністративний корпус лікарні. Він також зазнав внутрішніх 
перепланувань. 

 

План будівлі, у якій сьогодні лабораторно-рентгенний корпус, що справа при вході на 
територію лікарні, також був затверджений 7 березня 1842 року графом Клейнміхелем. Унизу 
креслення підпис військового інженера Желязєвича. На плані написано, що це «капітальне 
виправлення».  
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Отож, усі три будівлі зазнали капітальних перебудов та виправлень у 1840-ві роки. У які ж 
роки відбувалися  інші добудови до них та внутрішнє перепланування будівель – поки що невідомо. 

 

 

 
ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ 

Будівля по вулиці Шевченка, у якій сьогодні розміщене ГУ МНС в області, з’явилася 
унаслідок перебудови так званих «московських   лавок». Історія виникнення цих лавок описана в 
«Історичному  нарисі м. Єлисаветграда».   

Найзначнішим за торговим обігом ярмарком Єлисаветграда був Георгіївський, який проходив 
з 22 квітня по 1 травня. На нього привозили свої товари з 1839 року і купці з Москви, Московської та 
Володимирської губерній. Їх запросили за пропозицією голови міської думи полковника Д. Поппе. 
Найбільший дохід ярмарки давали міській скарбниці наприкінці 1850-х та на початку 1860-х років, 
коли були збудовані шість корпусів міських кам’яних лавок для московських торговців.  

Питання будівництва кам’яних корпусів крамниць для московських торговців виникло ще у 
1843 році. Передбачалося побудувати московські ряди на базарній площі, включаючи частини 
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Перспективної, Преображенської та Невської (Пашутінської) вулиць. Для цього мали скупити 
приватні лавки, а також відчужити кілька дворових місць. Але цей проект, як занадто дорогий, не 
здійснили.  

 

 

Тоді московські лавки  вирішили будувати на Фундукліївській площі (пізніше – Міський 
бульвар, сьогодні – площа Героїв Майдану). Але для цього також потрібні були додаткові затрати – 
треба було перенести Присутні місця.  

Тож вибрали найдешевше місце – на ярмарковій площі по вулиці Петрівській. Розпочали 
будувати шість корпусів московських кам’яних лавок у 1857 році, а закінчили у 1862 році. Наглядала 
за будівництвом особлива комісія під головуванням керуючого херсонськими військовими 
поселеннями, генерал-лейтенантом К. Пістелькорсом та членами – головою міської думи 
полковником М. Колосовим, міським головою М. Макєєвим, архітектором В. Верлопом і депутатом 
від купців. Підрядником одного з корпусів виступав кременчуцький купець Членов, а підрядником 
решти п’яти корпусів був ротмістр Потоцький. На будівництво витратили 103 тисячі рублів.  

Згодом  московські лавки були перебудовані під казарми для військ (у 1878, 1883, 1889 та 
1890 роках) та чоловічу гімназію. Під останню у 1879 році пристосували один з корпусів 
московських кам’яних лавок, витративши на це облаштування 22 тисячі рублів.  

 

 Не виключено, що це один з перших фотознімків Єлисаветграда. Його копія є в колекції Ю. 
Тютюшкіна. За словами Юрія Володимировича, він її виготовив з фотографії, яку брав в О. Ільїна. Очевидно, 
зроблений  цей знімок з каланчі міської управи. По центру на знімку – ряд московських лавок. 
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Урочисте відкриття чотирикласної чоловічої прогімназії  відбулося  8 вересня 1879 року.   А з  

2 червня 1881 року прогімназія була перетворена у шестикласну. 5 березня 1885 року шестикласна 
прогімназія стала повною гімназією.  

З «Історичного нарису м. Єлисаветграда» дізнаємося, що у «1882 році пофарбували  підлогу, 
вікна, двері та огорожу  за 701 рубль... На влаштування скверу при гімназії у 1880 та 1881 роках 
витрачено 425 рублів... У 1889 році встановлено над підлогою актової зали чотири чавунних колони 
вагою 179 пудів на кам'яному фундаменті і зроблені інші пристосування вартістю  1496 рублів. У 
1890 році збудований у дворі новий сарай вартістю 363 руб 81 коп. У 1895 році влаштована залізна 
решітка вартістю 2576 руб 29 коп, з яких 1707 руб 47 коп  -  кошти міського голови О. М. Пашутіна, 
а 868 руб 82 коп  кошти міста». 

У 1887 році зробили надбудову другого поверху над гімназією, яка з прибудовами обійшлася 
у 68 585 рублів.  

У вищезгаданій книзі зазначено: «Міське управління в силу прийнятого на себе зобов'язання 
протягом 1886  і 1887 років пристосувало приміщення для повної гімназії, з актовою залою і 
квартирами для директора, інспектора та помічників класних наставників, для чого на існуючій 
будівлі прогімназії був надбудований другий поверх і зроблено, крім того, необхідну додаткову 
двоповерхову прибудову. Роботами завідувала, під головуванням міського голови О. М. Пашутіна, 
обрана міською думою будівельна комісія з гласних: О. І. Родкевича, Е. І. Терлецького, Г. М. 
Ціцерошина, 3. А. Рейсер, І. І. Костіна та  Д. І. Новикова, а також міського архітектора К. Е. 
Шостовського. Дана споруда міському управлінню обійшлася у 58 585 рублів. Необхідна сума на 
перебудову була міським управлінням зайнята у міському банку і в Єлисаветградському повітовому 
земстві.  Нарешті, на пожертвування почесного попечителя гімназії О. М. Пашутіна, А. М. 
Бондарєва та інших громадян міста при гімназії була влаштована домова церква, яка  освячена 14 
квітня 1890 року. Зазначена церква, з усім начинням в даний час у ній, обійшлася до 12 000 рублів». 
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До наших днів збереглися приміщення чоловічої гімназії та кілька корпусів московських 
лавок, у яких базуються військові. За радянської влади у будівлі гімназії був Будинок офіцерів. 
 

 

 

ПАШУТІНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ 

Одне з найменш досліджених народних училищ Єлисаветграда – Пашутінське. Його стіни 
сьогодні вбудовані у приміщення колишнього підприємства «Акустика» (з двору) по вулиці 
Кавалерійській, 5. 

   

Єдина відома фотографія Пашутінського народного училища. З колекції Ю. Тютюшкіна 

 
 
 
 
 
Рекламна листівка заводу Р. і Т. 

Ельворті, на якій зображена будівля 
Пашутінського народного училища              
(над словами «акц. общ.»). 

 
 
 
Перша згадка про училище 

датується 16 квітня 1903 року. У цей 
день Єлисаветградська міська дума 
затвердила програму відзначення 25-
річчя перебування на посаді міського 
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голови           О. М. Пашутіна. У документі, зокрема, було зазначено: «Відкрити міське народне 
училище на Ковалівці з присвоєнням йому імені О. М. Пашутіна з тим, щоб відкриття могло 
відбутися з серпня місяця цього року, для чого необхідний кредит у розмірі 1115 руб віднести на 
понад кошторисні прибутки міського громадського банку за 1902 рік і внести його в додатковий 
кошторис, а на майбутнє суму, необхідну для утримання цього училища в комплекті спочатку на 80 
учнів, щорічно вносити до кошторису міських витрат, і тепер же порушити у встановленому 
порядку належне клопотання про присвоєння училищу імені О. М. Пашутіна».         

Розробив проект будівлі та склав його кошторис головний архітектор міста Олександр 
Петрович Кишкін. Дума затвердила цей кошторис 12 січня 1904 року на суму 24 800 рублів, з яких 16 
000 рублів виділив Роберт Ельворті, а решту мали взяти з бюджету міста за 1905 рік.  

15 квітня того року міська дума затвердила креслення будівлі училища. А 6 червня на місці 
спорудження приміщення Пашутінського училища, на розі вулиць Кавалерійської та Київської, поряд 
з будинком Лішиних, відслужили молебень.  

Під училище відвели 1478 квадратних сажнів (1 сажень – 216 см) землі, яку місто викупило у 
Роберта Ельворті. Будівля у плані мала форму літери «Г», головні фасади виходили на Київську та 
Кавалерійську вулиці. Оскільки, як зазначається в одному з документів міської думи, неподалік були 
залізничний вокзал та завод, а отже по вулицях інтенсивний рух транспорту, тому будівлю  віднесли 
від проїзної частини дороги на 10 сажнів і огородили територію.  

 Добудовувати приміщення у 1905 році довелося новому головному архітектору міста Павлу 
Владиславовичу Барташевичу. Заради здешевлення кошторису, він прибрав з фасаду будинку 
маскарони та іншу ліпнину, а також спростив оформлення другого поверху. Тож будівлю 
Пашутінського училища характеризують, як виконану у стилі еклектики з елементами класицизму та 
бароко.  

Облицювальну плитку для внутрішніх робіт 
замовляли у Харкові на керамічному заводі Е. 
Бергенгейма (вона, до речі, й сьогодні збереглася у 
деяких приміщеннях «Акустики»), та у Слов’янську на 
заводі Дзевульського і Лянге.  

11 серпня 1905 року контрольна комісія 
оглянула будівлю училища і визнала будівельні роботи 
«задовільними і доцільними». Газета “Голос Юга” у 
номері за 10 вересня 1905 року у замітці “Нове 
училище” повідомляла: "Днями закінчене будівництво 
будівлі Пашутінського училища, що відбувалося під 
наглядом члена управи М. С. Макарова. Прийнято в 
училище близько 250 дітей і з 3 вересня почалися 
заняття. При училищі є величезний розкішний актовий 
зал, приміщення для бібліотеки, в якій знаходиться одна 
шафа з десятком тонких книг, і простора рукодільна 
кімната».  

 
 
 
Матеріали про побудову будівлі для міської народної 

школи імені Олександра Миколайовича Пашутіна на 
Ковалівці.  ДАКО, Фонд 78, Опис 1 Справа 1098 

 
 

 
 У радянські часи у будівлі Пашутінського училища була політехнічна середня школа № 4. У 

звіті про її роботу за 1937-1938 навчальний рік зазначено, що вона знаходиться по Кавалерійській 
вулиці у двоповерховому будинку, який має вісім класних кімнат, канцелярію та клубну кімнату для 
бібліотеки. Автор звіту підкреслив, що приміщення надзвичайно гарне і в належному стані, але 
вимогам десятирічки не відповідає, школа перевантажена, працює у дві зміни.  

У 1962 році школу тимчасово перевели до машинобудівного технікуму, а будівлю 
Пашутінського училища передали заводу «Червона зірка». На місці училища, шляхом реконструкції  
колишнього училища, побудували будівлю для розміщення філіалу політехнічного інституту, який 
згодом переріс в інститут сільськогосподарського машинобудування.   
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Проект на побудову міського училища на Ковалівці імені О. М.  Пашутіна. Автор - міський архітектор 

О. Кишкін. 
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У 1967 році школа переїхала у нове приміщення по вулиці Калініна.  
У Пашутінському училищі чотири роки, до 1913 року, навчався Заслужений залізничник 

СРСР, Герой Соціалістичної праці Семен Фокович Тютюшкін.  
-  Дідусь жив з батьками на Солодкій Балці, - розповідає краєзнавець Ю. Тютюшкін. – На той 

час завідував училищем Дмитро Єфремович Пилипенко, який разом з дружиною Анастасією 
Григорівною, яка теж викладала в училищі, жили у квартирі на першому поверсі. У нашому 
сімейному альбомі збереглася єдина відома дореволюційна фотографія Пашутінського училища.  

 

 

 

 

  
ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ 

Духовні училища були нижчим духовно-навчальним повітовим закладом і призначалися «для 
початкової освіти і підготовки дітей до служіння православній церкві». Після них йшли на навчання 
до семінарії. Приймали дітей православних духовних осіб безкоштовно, a з інших брали гроші за 
навчання. Училища були чотирикласними, а програма схожою до програми чотирьох класів гімназії. 
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В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», який вийшов друком у 1897 році, зазначено: 
«Духовне училище існує по теперішній час, недавно відсвяткувало 75-річчя свого існування. Воно 
було засноване настоятелем єлисаветградського Успенського собору протоієреєм Павловським. 
Поміщається у власному кам'яному двохповерховому будинку, при ньому домова церква». 

Також у вищезгаданій книзі вказано, що «церква при Єлисаветградському духовному училищі в 
честь св. сповідника Василя Парійскаго влаштована і освячена в 1884 році. Влаштована за рахунок 
купця Василя Йосиповича Куцина. Зазначена церква знаходиться всередині училищної  будівлі».  

 

 
 
.У радянські часи провулок Духовний, що був неподалік училища, перейменували на 

Тракторний. Після 1917 року Духовне училище закрили. У 1922 році тут відкрили початкову школу. 
У 1935 році відбувся перший випуск 10-го класу СШ № 22. Потім школа мала 21-й номер. Сьогодні 
тут школа № 14.  

Це двоповерхова цегляна споруда на мурованому фундаменті з напівпідвалом. У 1950-ті роки  
був добудований спортзал,  тож нині  будівля у плані подібна до літери «Г». Архітектурне рішення - 
еклектика з елементами класицизму та так званого цегляного стилю. Використана різних розмірів 
тесана та профільована глиняна цегла. Центральний фасад та фасад, який виходить на вулицю 
Київську, у радянські часи були облицьовані керамічною неглазурованою плиткою 

У приміщенні колишньої домової церкви сьогодні шкільний актовий зал, над сценою якого 
церковний купол. На жаль, на фасаді школи немає ані таблички, що це пам’ятник архітектури та 
історії, ані вказівки на те, що тут, у Духовному училищі, навчався  Дмитро Крижанівський, автор 
музики пісні на слова Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий».  
 

 
 

НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ НА МИКОЛАЇВЦІ 
У номері за 16 липня 1911 року газета «Голос Юга» повідомляла: «Про  робітничу слобідку. 

Начальником губернії затверджена постанова міської думи про влаштування робочої слобідки 
«Миколаївки», відповідно до поданого міською управою плану». 

У газеті за цей же рік знаходимо ще два повідомлення про робітничу слободу. У номері за 30 
серпня газета писала: «Роздача місць на слобідці Миколаївці. Вчора в міській управі членами управи 
Близнюком і Пиховим проводилася роздача місць на слобідці Миколаївці. Подали заяву про наділення 
їх ділянками на слобідці - 241 робітник заводу Ельворті та інші. Розподіл ділянок відбувався за 
жеребом». А у номері за 8 жовтня читаємо: «До влаштування робітничої слобідки. Ті, хто отримав 
на слобідці Миколаївці ділянки для забудови, робітники заводу Ельворті, приступлять до 
будівництва будинків лише з весни майбутнього року. Зважаючи на це, вони просять міську управу 
внести на розгляд думи їх клопотання про обчислення строку оренди з січня 1912 року, а не з вересня 
1911 року».  



 71 

 

 
 

Школа № 3 на Новомиколаївці, 1942 рік 
 

Можна припустити, що будинки на Миколаївці почали споруджувати навесні 1912 року. 
Очевидно, у тому ж році уперше заговорили  про народне училище для дітей мікрорайону.  Також 
припускаємо, що розпочали будувати училище за міські кошти у 1913 році. До такої думки 
підштовхує публікація в одному з квітневих номерів «Голоса Юга» за 1914 рік: «У цьому році 
передбачалося дуже багато великих будівель у місті, у тому числі ряду громадських будівель: 
комунальних училищ, земської управи, громадських зборів та інших, але більшість цих будівель 
відкладена і будуватися будуть з громадських будівель міська народна аудиторія на Скотопригонній 
площі, міське училище на робочій слобідці і будинок лютеранської громади на розі Успенської і 
Олександрівської вулиць, біля кірхи». 

Двоповерхова будівля Миколаївського училища була виконана у стилі модерн. 
У номері за 24 березня 1916 року газета «Голос Юга» повідомляла:  «Про шкільну будівлю  на 

слобідці Миколаївці. Заслухана доповідь члена управи А. І. Добровольського про завершення 
спорудження шкільної будівлі на слобідці Миколаївці. У доповіді вказується, що у зв’язку з 
подорожчанням будівельних матеріалів і робіт, на закінчення будівництва треба асигнувати понад 
7000 рублів». 

 

 
 

Коли  розпочалися заняття у Миколаївському училищі, вказує та ж газета «Голос Юга» у 
номері за 9 жовтня 1916 року: «Міське початкове училище на робочій слобідці. 6 жовтня почалися 



 72 

заняття у щойно збудованому будинку міського початкового училища на робочій слобідці 
Миколаївка. Училище розраховане на 400 учнів. Відкрито два основних і два паралельних класи. 
Завідує училищем вчителька В. В. Іванова, колишня земська вчителька з Новоукраїнки». 

У 1918 році у приміщенні народного училища на Новомиколаївці (так на той час уже 
називався цей мікрорайон міста)  квартирували січові стрільці.  

За радянської влади тут спершу була трудова восьмирічна школа № 3, а з 1937 року - середня 
школа № 3. П’ятеро  учнів цієї школи стали Героями Радянського Союзу у роки Другої світової 
війни.  

За період експлуатації приміщення зазнало змін в об’ємно-просторовій композиції. Зокрема, у 
1966 році   спорудили зблоковано двоповерхову добудову, що у плані подібна до  літери «Г».  

 

 
 

 

 
БУДИНОК СЕЙДЕРА 

 
У номері за 11 жовтня 1959 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала інтерв’ю з 

начальником облпроекту  І. Н. Бреусом. У ньому йшла мова про завершення архітектурного 
ансамблю на площі ім. Кірова. Іван Никанорович розповів про дві новобудови – магазин «Дитячий 

світ» (пізніше – магазин «Будинок 
взуття») та готель «Україна», а також про 
реконструкцію двоповерхового будинку 
на розі з вулицею Леніна  на 
п’ятиповерховий.  

 
 
 
 
 
Біля аптеки на зрізі будинку Сейдера 

будка регулювальника дорожнього руху. 
Фотографія датується приблизно 1954 роком 

 
 
 
 
 

Чотири верхніх  поверхи в останньому будинку мали бути житловими. Збиралися 
перепланувати  приміщення аптеки на першому поверсі та влаштувати там ательє кольорової 
фотографії  і великий продовольчий магазин. На верхніх поверхах мали бути 64 квартири з однієї, 
двох і трьох кімнат з кухнями та усіма комунальними зручностями. Цей будинок неатрибутований.  
Рік його спорудження та автор проекту – не встановлені. Власником, а можливо й фундатором,  був 
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Нусім Шмульович Сейдер. Відомо, що він володів друкарнею. Зокрема, у 1902 році у літодрукарні Н. 
Ш. Сейдера було надруковано видання Єлисаветградського земського реального училища «Пам’яті Г. 
Я. Близніна».  

У Посімейному списку євреїв (ДАКО, Фонд  78, Опис  5, Справа 241б, Арк. 22 зв – 23, 606 зв 
– 607) згадується, що у 1895 році Давид та Пінхас Самойловичі Сейдери володіли паровим млином на 
Кущівці, директором був Давид,  млин виробляв муку різних сортів, мав один паровий котел, 
працювали на млині 24 робітники, було електричне освітлення. На сторінці 19 довідника «Весь 
Елисаветград» за 1888 рік згадується Сейдер Шмуль Сімхов,  член та казначей Духовного 
Єврейського правління у Бесгакчешесі (молитовна школа у 1-й частині міста по Московській вулиці). 
Очевидно, Нусім був його сином. 

Будинок Сейдера згадується у кількох повідомленнях місцевих газет. Так, 13 грудня 1905 
року газета «Голос Юга» повідомляла: «Дивне засідання, влаштоване якимось Рейнкевичем, 
відбувалося третього дня у залі Сейдера. За вхід до зали стягували плату у 5 копійок. На зборах 
давали пояснення значень національного прапора і пропонувалося прикрасити зал прапорами». 

 

  
Двоповерховий будинок Сейдера, 1958 рік. Будинок Сейдера. Фото 1942 року 

 
 А газета «Новая волна» у номері за 17 червня 1906 року повідомляла: «Музей. Днями у  залі 

Сейдера по В. Донській вулиці буде відкрито історичний і анатомічний музей».  
  
 

  
 
 
 

 

Книжковий ярмарок на площі ім. Кірова. Зліва 
двоповерховий будинок Сейдера. Фотографію 
можна датувати 1960 роком, оскільки у цьому 
році вийшов на екрани фільм «Зоре навстречу», 

реклама якого поміщена над будівлею «Північного 
готелю». 

 

На цій фотографії процесія з перепоховання останків 
радянських воїнів з братської могили у сквері біля 

театру по вулиці Леніна на Меморіальний комплекс на 
території фортеці Святої Єлисавети проходить через 
площу ім. Кірова. По центру – будинок Сейдера з уже 
надбудованим третім поверхом. На цій фотографії  

уже існує  «Молодіжне» кафе, яке було збудоване у 1963 
році на розі з вулицею Леніна, та кінотеатр 

«Комсомолець», що розпочав свою роботу у 1964 році 
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Архітектурний стиль будинку - еклектика з елементами модерну. Двоповерхова будівля із 

зрізаним кутом у плані подібна до літери «Г», розташована на розі вулиць Великої Перспективної та 
Паученка, довшою стороною уздовж вулиці Паученка. По центру фасаду з вулиці Великої 
Перспективної був аттик. На кутовому зрізі на другому поверсі був балкон з металевим 
огородженням. Ще один такий балкон був зі сторони вулиці Верхньої Донської (Паученка).  

До 1917 року на першому поверсі будівлі знаходилися два магазини, біржа, центральна аптека 
Шасса, довідкова контора та керосинова лавка. На другому поверсі були квартира власника будівлі 
Сейдера та житлові кімнати, які він здавав в оренду. Деякий час на другому поверсі розміщувалися 
чотири класи приватної жіночої гімназії О. Н. Єфимовської. За радянської влади приміщення другого 
поверху використовували під комунальне житло. На першому поверсі були перукарня, книжковий 
магазин «Букініст» та фотоательє. Універмаг «Дитячий світ» та готель «Україна» були побудовані. 
Щоправда, сьогодні їх використовують не за початковим призначенням. Що стосується реконструкції 
будинку Сейдера, то замість трьох поверхів на ньому надбудували лише один. 

 

 

БУДИНОК КУПЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

Як не дивно, але сучасники масштабних перетворень у нашому місті останньої чверті ХІХ – 
початку ХХ століть, того часу, коли з’явився знайомий нам образ міста, мало уваги приділяли іменам 
зодчих. Газетні повідомлення тих часів про будівництво цікавих об’єктів зрідка називають їх творців. 
Про ім’я автора найчастіше свідчать проект будинку та (або) відповідальна  підписка архітектора на 
ведення будівельного нагляду (хоча не завжди співпадає автор-проектувальник та відповідальний 
будівельник). Для архітектурно-будівельної практики тих часів ім’я домовласника-замовника є більш 
важливим фактом, ніж ім’я творця. 

Разом з тим, процес  пошуку атрибуційних даних захоплюючий для дослідника, хоча й не 
завжди успішний. Кожна архівна справа стає своєрідним відкриттям, з небуття випливають імена 
архітекторів, підрядників та замовників. 
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Проект архітектора Я. Паученка на будівництво будинку Я.  Котляревського. 

Зберігаються у фондах Держархіву області і документи щодо будинку по вулиці Карпи, у 
кварталі між вулицями Декабристів та Чорновола, які вказують, що належав він купцю Янкелю 
Котляревському, і що виконав проект його перебудови Яків Паученко. 

У заяві до міської думи від 2 червня 1901 року Я. Котляревський просив дозволу на 
перебудову двоповерхової цегляної комори на подвір’ї свого будинку по вулиці Нижній Донській 
(сьогодні будинок №  56), щоб влаштувати там житло на верхньому поверсі. Також він просив 
дозволу поставити кам’яну огорожу на межі з сусідніми домоволодіннями Гаплінської та Орлова. 
Міський архітектор О. Кишкін оглянув комору і дав дозвіл на її реконструкцію.   
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Заява купця Я. Котляревського до Єлисаветградської міської управи з проханням надати дозвіл на перебудову 
будинку на Нижній  Донській вулиці в м. Єлисаветграді. 1901рік.  ДАКО,  Фонд  78,Опис  1, Справа 1082, 

Аркуші 84-84 зв. 
 

. 
 
Про купця 2-ї гільдії Янкеля-Нусіма Котляревського 

мало даних. Відомо, що народився він у 1853 році, дружина 
Брана на сім років молодша, мав двох синів – Ісаака-Айзика, 
1881 року народження, та на рік молодшого Нотона. 
Торгував посудом. Брат Мойсей загинув 8 жовтня 1914 року 
на полях Першої світової війни. В Єлисаветграді жили й 
інші Котляревські, та чи були вони родичами Янкелю  
Нотоновичу - невідомо. 

 У радянські часи, коли перекривали дах будівлі, два 
бокових та центральний аттики зруйнували. 

 
 
 
 
 
 
Рекламне оголошення у  щорічнику газети «Голос Юга» за 

1913 рік  
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ЄВРЕЙСЬКА ЛІКАРНЯ 
У єлисаветградській газеті «Южные отголоски» за 1 жовтня 1906 року було надруковане 

повідомлення: «Нова лікарня. Місцева громада допомоги хворим євреям звернулася до міської управи 
з клопотанням відвести їй для спорудження нової лікарні ділянку міської землі. Зважаючи на це, 
міська управа доручила члену управи П. І. Кесслеру спільно з міським архітектором  Барташевичем 
намітити для лікарні ділянку землі на Скотопригонній площі біля заводу Бургарда і скласти 
належний план. Справа буде представлена на розгляд міської думи». 

Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 1 жовтня 1910 року, «у неділю, 3 жовтня, 
відбудеться урочисте закладання нової єврейської лікарні на Преображенській площі».  

 Поки що не встановлено, хто був автором проекту будівель лікарні.  Можливо і Павло 
Барташевич, який  у тому ж році залишив посаду міського архітектора через непорозуміння з міською 
управою і покинув Єлисаветград.  А будували  корпуси лікарні, коли обов’язки міського архітектора 
виконував Петро Федоровський.  Робили це, в основному, на кошти багатих купців-євреїв та 
благодійні пожертви громадян. Очевидно, будівництво завершили у 1914 році. На це підказує замітка 
в одному з квітневих номерів газети «Голос Юга» за цей рік: «До осені передбачається абсолютно 
закінчити будівельні роботи у новій єврейській лікарні, у деяких будівлях якої залишилися лише 
незначні внутрішні роботи». 

 
 

  
 

 
Дві поштові листівки з фотографіями будівель єврейської лікарні Товариства допомоги бідним євреям 

у місті Єлисаветграді. На першій – будівля амбулаторії, на другій – інфекційне відділення. 
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Фотографія 1942 року. 
 
Комплекс єврейської лікарні включав в себе три лікувальні корпуси – терапевтичний 

(інфекційний), хірургічний та головний (амбулаторний),  які були об’єднані одним стильовим та 
композиційним вирішенням. На території лікарні знаходяться допоміжні господарські споруди.  

 Колишній інфекційний корпус розташований у глибині території на підвищеній її частині,            
подовженою віссю паралельно вулиці Гоголя. Цей корпус має найвищий рівень автентичності і               
найкраще зберігся до наших днів.  Це двоповерхова будівля на високому цоколі, у плані подібна до літери 
«Т». 

 
 
Колишній терапевтичний і хірургічний корпус розташований у південній частині території 

лікарні, головним фасадом спрямований на вулицю Преображенську.  Спочатку він був 
одноповерховим з підвальним приміщенням, яке переходило у цокольний поверх, що зумовлено 
рельєфом місцевості. У 1950-х роках на будівлі хірургічного корпусу надбудовували другий поверх. 
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Колишній головний корпус єврейської лікарні кілька разів добудовували, зокрема у 1952-1953 
та 1964-1965 роках. Зліва до фасаду головного корпусу уздовж вулиці Одеської добудували новий 
об’єм.  Пізніше ще кілька разів добудовувалися об’єми до будівлі в період пристосування будівлі під 
онкологічну лікарню. 

 

 

Після Другої світової війни, до 1997 року, будівлю головного корпусу використовували під 
онкодиспансер. У 1997 році будівлю амбулаторії єврейської лікарні (після переїзду  онкологічного 
диспансеру у новозбудований корпус) передано Дитячій обласній лікарні. Будівля потребувала 
переобладнання та реставрації, тому за  призначенням не використовувалася. У 2008 році будівля 
передана у власність обласної ради, а після проведеного капітального ремонту була приватизована 
Кіровоградською торгово-промисловою палатою.  В інших будівлях колишньої єврейської лікарні – 
відділення обласної дитячої лікарні.  

 

 

 
ВЕЛИКА СИНАГОГА 

В  «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», який було видано у 1897 році, читаємо: «Кам'яний 
двоповерховий будинок, в якому міститься головна синагога, знаходиться у 1-й частині, на розі 
Невської і Московської вулиць.  Будівництво розпочали у 1850 і закінчили у 1853 році на місці, яке 
належить громаді, капітально перебудована у 1895 і 1896 роках. На перебудову, за затвердженим 
міністерством технічним кошторисом, асигновано 24 551 руб., з яких 10 831 руб. з коробкових сум і 
13 620 руб. з добровільних пожертвувань». 

Отож, будували Велику синагогу у 1850-1853 роках. На той час міським архітектором в 
Єлисаветграді працював  Андрій  Достоєвський, брат письменника Федора Достоєвського. Та чи був 
він причетний до будівництва,  Андрій Михайлович  не пише у своїх спогадах. Поки що не знайдені і 
документи, які б це підтверджували. Та оскільки в обов’язки головного архітектора міста входив 
нагляд за будівництвом нових об’єктів та реконструкцією уже існуючих будівель, то, не виключено, 
що  Андрій  Достоєвський відвідував будівельний майданчик синагоги. 

У 1895-1897 роках Велику синагогу «капітально перебудували». Як відомо, Олександр 
Лишневський займав посаду головного архітектора міста Єлисаветграда у 1895-1901 роках. Тож він 
був причетний до цієї перебудови. А от що їй передувало, і як вона проходила, дізнаємося з архівної 
справи «Матеріали про будівництво головної синагоги: контракти, кошториси, акти технічного 
огляду та ін. 1895-1897 рр.», що зберігається у Державному архіві Кіровоградської області (Фонд 78, 
Опис 4, Справа 409).  У цій справі близько сотні сторінок. 

Кошторис на будівництво синагоги на суму 24 680 рублів 43 копійки затвердило Херсонське 
губернське правління ще 18 березня 1889 року. Щоправда, за проектом якого архітектора був 
складений цей кошторис – поки що не встановлено.  А сам проект будівництва синагоги затвердив 
Техніко-Будівельний комітет Міністерства внутрішніх справ дещо пізніше - 22 серпня 1889 року. 
Згідно кошторису, стіни синагоги потрібно було розібрати аж до фундаменту і звести заново. 
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Велика синагога. Єлисаветград. Поштова листівка початку ХХ століття. 

 
 
 Та до цього питання повернулися лише через п’ять років. 4 березня 1894 року, після огляду 

технічного стану синагоги  чинами поліції був складений відповідний акт. Оскільки стіни  
перебували в аварійному стані, і от-от мали упасти та когось травмувати, поліція звернулася до 
Духовного  правління синагоги з вимогою розібрати їх  і капітально перебудувати споруду.  

12 червня 1895 року будівлю синагоги  оглянули в. о. поліцмейстера Тобілевич, член міської 
управи Дунін-Жуховський та міський архітектор  Лишневський, які дійшли попереднього висновку, 
що стіни синагоги треба демонтовувати до фундаменту.  

Через три тижні,  2 липня,  був складений «духовный приговор», який підписало більше сотні 
прихожан синагоги та завізував міський рабин В. Тьомкін. У цьому документі зазначено, що 
прихожани погоджуються з висновком комісійного огляду, який   провели представники міської 
влади, що необхідно демонтувати стіни  синагоги  до фундаменту, і спорудити нову будівлю. Також 
вирішили збирати спеціальні пожертвування на це будівництво. 

Синагогу будували три підрядники – Ісаак Лазарєвич Константиновський, Цаль Гершович 
Камінський та Берко Хаїмович Тартаковський. Вони уклали контракт на капітальну перебудову з 
міською управою 25 липня 1985 року. 

У матеріалах справи зберігається більше 50 актів огляду та висновку щодо якості будівельних 
матеріалів, які доставлялися на будівельний майданчик синагоги. Ці акти підписували хтось з членів 
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міської управи та міський архітектор О. Лишневський. Цікавим є те, що Олександр Львович у цих 
актах підписувався як «виконавець робіт». 

 

  
   Матеріали про будівництво головної синагоги: 

контракти, кошториси, акти технічного огляду та ін. 
1895-1897 рр. ДАКО, Фонд 78, Опис 4, Справа 409. 

«Общественный приговор» прихожан 
Великої синагоги від 2 липня 1895 року. 

 
 

 
 
 

       Акт, складений 25 липня 1895 року членом міської 
управи Дуніним-Жуховським та виконавцем робіт 
міським архітектором Лишневським про огляд на якість 
будівельного матеріалу, який було доставлено на 
будівництво синагоги - 650 пудів негашеного вапна. 

 
 
   
 
 
     
 
 
 

 Будівництво тривало два роки. 20 липня 1897 року, за дорученням міської управи, новобудову 
оглянули члени комісії - члени управи інженер-технолог М. В. Корецький та М. С. Макаров, міський 
архітектор О. Л. Лишневський та інженер-технолог С. І.  Несцюшко-Буйницький. Комісія дійшла 
висновку, що усі роботи, які були затверджені Технічно-Будівельним комітетом Міністерства 
внутрішніх справ, виконані підрядниками якісно  і з хороших матеріалів. Комісія вважала, що можна 
приймати новобудову. 

Акт огляду новобудови синагоги комісією за дорученням міської управи від 20 липня 1897 
року. Отже, виконробом на будівництві Великої синагоги в Єлисваетграді був міський архітектор 
Олександр Лишневський. Та кому належав проект цієї перебудови – поки що не встановлено. 

Двоповерхова будівля синагоги з підвалом та аттиковим поверхом з головного фасаду має 
«утоплений» центральний вхід з двома боковими ризалітами, які завершуються ребристими куполами 
на торомпах, протопипом яких стали купола мусульманських храмів. Фундамент та цоколь - 
стрічкові бутові, цоколь облицьований гранітними блоками.  Цегляні стіни,  дощата на лагах підлога, 
дах чотирискатний. Цегляне мурування першого та другого поверхів виконане широким рустом  двох 
кольорів. Вікна першого поверху прямокутні,  другого поверху – циркульні, обрамлені цегляною 
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лиштвою. Завершується будівля невеликим карнизом невизначеного малюнка. Несучі стіні - зовнішні 
і одна внутрішня поперечна. Внутрішня планувальна структура організована двосвітлим залом з 
колонними галереями по периметру (окрім східної стіни, де був  Ковчег заповіту). У 1960-ті роки з 
південно-західного фасаду була виконана одноповерхова  прибудова.  

 
 
 
 
 
 
 

  
Нескладне планове рішення і проста композиція об’єму надають будівлі особливу виразність. 

Висока якість виконання цегляної кладки і скромне вбрання внутрішнього опорядження будівлі 
ставить його в один ряд з кращими архітектурними спорудами міста.  

 

 
За радянської влади  у цій будівлі  був  Будинок культури ім. Калініна заводу «Гідросила». 
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МОЛИТОВНІ БУДИНКИ 
 

У Кропивницькому є кілька будинків, які спершу використовували за одним призначенням, а 
потім його кардинально змінювали, нехтуючи принципами моралі. Тож багато хто сьогодні навіть і 
не здогадується, що насправді було у цих спорудах. Приміром, у церкві Святого Володимира по 
вулиці Тарковського танцювали - за радянської влади церкву перетворили на Будинок культури 
працівників торгівлі, а у Покровській церкві на Ковалівці приймали склотару.  

У 1861 році по вулиці Великій Пермській збудували єврейський молитовний будинок. У  1930-
ті роки його перебудували на хлібозавод.  
 

 
 

Хлібозавод по вулиці Яна Томпа (Великій Пермській). Фотографія 1947 року 
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       А у молитовному будинку на розі вулиць Тимірязєва (Карпи) та Пашутінської  грали у волейбол 
та футзал, оскільки ще кілька років тому там був спортзал товариства “Авангард” заводу “Гідросила”. 
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Молитовна школа “Бесгамедріш” знаходилася на розі вулиць  Нижньої Донської (Карпи) та 

Пашутінської.  Її збудували у 1852 році. У 1888-1889 роках надбудували другий поверх, фасади 
оформили у стилі класицизму, а головний фасад завершили трикутним фронтоном.  

У 1928 році приміщення націоналізували і тут розміщувалися різні комунальні служби міста. У 
1951 році будівлю реконструювали з деяким розширенням і передали заводу «Гідросила». Його 
використовували як спортивний зал товариства «Авангард». Сьогодні у цьому будинку торгівельний 
заклад. 

 

 

 
БУДИНОК СЮНЕНБЕРГА 

 
У нашому місті збереглося багато будинків з оригінальною архітектурою та цікавою історією. 

Один з них -  будинок, який входить до комплексу будівель хлібозаводу по вулиці Шевченка, у 
кварталі між вулицями Михайлівською та Архангельською.  

 На плані міста Єлисаветграда П. Рябкова за 1914 рік  по Петрівській вулиці, на розі з 
Михайлівською вулицею, позначена Земська Пастерівська станція. Це спеціальна медична установа 
для проведення щеплень проти сказу.  

У 1886 році в Одесі була відкрита перша у Росії (друга у світі) Пастерівська станція. З того часу 
усіх мешканців Єлисаветграда та Єлисаветградського повіту, яких покусали тварини, возили для 
щеплення до Одеси. Очевидно, такі випадки не були рідкістю, бо єлисаветградська газета «Голос 
Юга» періодично розповідала про них. 

Так, у номері за 10 лютого 1908 року газета повідомляла: «Третього дня у дворі 
єлисаветградського міщанина Філатова абсолютно несподівано сказилася його дворова ланцюгова 
собака, яка покусала двох собак. А потім, коли на гавкіт собак вийшов  Філатов зі своїми дітьми - 
сином Федосієм і донькою Ганною, оскаженіла собака, кинувшись на них, покусала усіх трьох і, крім 
того, ще одного сусіда Повотінова. Про подію було дано знати чинам поліції, які прибули на місце 
пригоди і за розпорядженням ветеринарного лікаря пристрелили оскаженілих собак. Укушені  
собакою будуть відправлені на бактеріологічну станцію в Одесу». 

 У номері за 19 березня 1910 року читаємо, що «городовий першої частини Л. Третьяков, 
перебуваючи  на посту по Михайлівській вулиці, був укушений скаженою собакою. Його відправили 
в Одесу на бактеріологічну станцію».  
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 «12 жертв скаженої собаки. У домовласника Ш. Полонського з вулиці Клинцівської третього 

дня  оскаженіла  кімнатна собака. Увечері 27 січня собака раптом накинулася на Полонського  і 
покусала, також покусала його дружину, трьох  дітей та прислугу  Є. Петрусенко. Покусані підняли 
крик, на  який збіглися сусіди,  з яких собака покусала: М. Шнадштейн  та її  двох дітей, П. 
Завадовську 13-ти  років, і А. Пісковенко 75-ти  років. Спільними зусиллями собака була убита і  
доставлена до ветеринара, який встановив, що собака оскаженіла». Останнє повідомлення 
датоване 29 січня 1911 року.  

А у номері за 16 березня 1910 року газета надрукувала наступну інформацію: «До влаштування 
пастерівської станції. Повітова земська управа звернулася до міської управи з пропозицією внести 
на обговорення міської думи питання про участь міста  у справі організації в Єлисаветграді 
пастерівської станції для лікування укушених скаженими тваринами. Участь ця повинна виразитися 
в асигнуванні щорічної субсидії земству в 1500 рублів». 

І, нарешті, у номері за 4 лютого 1911 року газета «Голос Юга» надрукувала  наступну замітку: 
«До відкриття в Єлисаветграді Пастерівської станції. Днями повітовим земством знято 
приміщення для  Пастерівської станції в будинку Сюненберга на Петрівській вулиці. Відкрити 
станцію планують у березні цього року. Розрахована вона на 40 ліжок, і для утримання та 
обладнання її земство позичає капітал у 10 тисяч рублів. Станція ця повинна обслуговувати 
населення Єлисаветградського, Олександрійського та Ананьївського повітів». 
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Очевидно, будинок зі шведськими коронами і є приміщенням Пастерівської станції, і належав 
він Сюнненбергу.  

 

 
 
Полковник Костянтин Карлович Сюнненберг у 1872-1878 роках командував 7-м уланським 

Ольвіопольським полком, який у 1865-1875 роках квартирував в Єлисаветграді. Напевне, у ті роки й 
був побудований вищезгаданий будинок.  

Помер Костянтин Карлович в Єлисаветграді у 1882 році. У 1880-1894 роках дружина генерал-
майора Єлизавета Григорівна Сюнненберг володіла землями у селі Фурманівка Єлисаветградського 
повіту (нині у Новоукраїнському районі). 

 Шведське прізвище Сюнненберг не дуже поширене. Відомих людей, які його носили, можна 
перерахувати на пальцях однієї руки. Зокрема, один з них - теоретик мистецтва та поет-символіст 
Костянтин Олександрович Сюнненберг (1871-1942), більш відомий під псевдонімом Костянтин 
Ерберг. Але чи мав він відношення до Сюнненбергів, які володіли нерухомим майном в 
Єлисаветграді, - невідомо.  

Під час влаштування хлібозаводу по вулиці Шевченка будинок Сюненберга став  частиною 
однієї з будівель підприємства. 

 

 

 

ХЕДЕР ІНЖЕНЕРА ВАЙСЕНБЕРГА 

На жаль,  єлисаветградські архітектори не наслідували приклад будівельного техніка Г. Й. 
Зусмана, який на фасадах своїх будинків кріпив мармурові таблички, зазначаючи на них автора 
проекту та рік побудови.  А от інженер–архітектор А. А. Вайсенберг вказав своє прізвище на стіні 
будинку № 59 по вулиці Михайлівській. 

Хто ж він цей Вайсенберг? Нам не доводилося поки що зустрічати креслення  будинків, 
підписані цим прізвищем. Можемо припустити, що це був брат знаменитого єлисаветградського 
лікаря і антрополога Самуїла Абрамовича Вайсенберга, у якого було четверо братів. Можливо цей 
інженер-архітектор  був сином власника млина по вулиці Великій Пермській  Абрама Марковича 
Вайсенберга.   
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На мармуровій табличці зазначена дата «1910 
рік». Газета «Голос Юга» у номері за 23 березня 1910 
року повідомляла: «Третього дня на Михайлівській 
вулиці відбулося закладання будинку для безоплатного 
хедера товариства для забезпечення євреїв зразковими 
хедерами. Споруда будується в  2 ½ поверхи». 

 

 

 

 

 

 

Оголошення у газеті «Голос Юга» за жовтень 1911 року 

 

З історичної довідки, складеної викладачами школи № 24, дізнаємося, що у 1917-1918 роках у 
будинку був центр єврейської молодіжної організації, у 1918-1926 роках – єврейський будинок 
профтехосвіти, потім - єврейська школа № 10, яка з 1936 року  стала загальноосвітньою. З 1955 року 
у будинку базується школа № 24. У 1961 році до старої будівлі здійснили добудову основного 
корпусу. Тож сьогодні хедер Вайсенберга складає лише частину будівлі школи.  
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ТРЕТІЙ ПОВЕРХ 
 

У вересні 1910 року Едмунд Артурович Гюнтер просив дозволу у міської думи Єлисаветграда 
на встановлення біля свого будинку по вулиці Дворцовій двох чавунних стовпів. Вони мали тримати 
навіс перед магазином, як це було зроблено ще три роки тому біля сусіднього будинку Громадського 
зібрання. Гюнтер збирався поставити стовпи для зонта біля самого бордюру тротуару, і навіс мав 
бути над тротуаром на висоті 4,5 аршина. 

 

 
 
Мова йде про триповерховий будинок  № 28 по вулиці Дворцовій. Припускаємо, що 

фундатором, або ж одним із власників цього будинку, був  саме  Е.  Гюнтер. Архівний документ 
свідчить, що у 1911 році міська управа надала йому дозвіл на надбудову третього поверху на своєму 
будинку по вулиці Дворцовій. А 14 квітня 1914 року газета «Голос Юга» повідомляла про 
новобудови того року, зокрема згадувала і цей будинок.  

 Що ж стосується вищезгаданого запиту Едмунда Гюнтера, то дума не надала йому дозволу на 
встановлення біля свого будинку навісу на чавунних стовпах. Проти були три гласні –                                  
І. Г. Дубровінський, Р. І. Венгловський та А. К. Тарковський. «Питання це принципове, - читаємо у 
листі-відповіді, - і якщо дозволити Гюнтеру влаштувати навіс при його магазині, то потрібно 
дозволити робити такі навіси і при інших магазинах. Тим часом Дворцова вулиця вузька і навіси ці 
будуть спотворювати її та обмежувати рух по ній». 

Після Другої світової війни у цьому будинку на другому та третьому поверхах були номери 
готелю «Палас», потім  готелю дали назву «Колос».  

По вулиці Дворцовій  ще є кілька старих будинків, на яких надбудували треті поверхи. На 
одних, як на будинку Гюнтера, це було зроблено до 1917 року, на інших – уже у радянські часи. 
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На цій фотографії зображені три будинки по вулиці Дворцовій зі сторони від Великої 
Перспективної вулиці, навпроти  міського бульвару. На перехресті - двоповерховий будинок.  
Сусідній з ним будинок у напрямку вулиці Іванівської (Чорновола),  як бачимо на знімку,  був 
двоповерховим з невисокими поверхами. 

.  

 



 91 

Та уже на цій фотографії бачимо, що на даному місці з’явився двоповерховий будинок з 
аттиком на даху. У ніші на другому поверсі - скульптура Аполона. Судячи з першого поверху – це 
уже новий будинок, споруджений на місці попереднього. Хто його фундатор, архітектор та роки 
побудови - невідомо. На його фасаді  охоронна  дошка  з  позначенням  «Гранд-Отель»,  на нашу 
думку, це не відповідає дійсності.    

 

     На цій дореволюційній фотографії бачимо на фасаді нинішнього будинку № 31 вивіску «Гранд-
Отель». 

 

Велика площа, 1942 рік  

На цій фотографії зліва від вищезгаданого будинку двоповерхова будівля, а між нею і 
наступним будинком у напрямку вулиці Луначарського (Чорновола) – незабудований простір. У 
1950-ті роки на цьому будинку надбудували третій поверх.  

 



 92 

 
 
На післявоєнній фотографії  у ніші на другому поверсі будинку бачимо скульптуру Аполона. 

Як пишуть автори книги «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 ліпнення у вигляді  герба Радянського Союзу та щита зі словами 
«Наша справа права – ми перемогли». За Радянських часів тут був Центральний лекторій. Сьогодні на 
фасаді уже немає ні герба, ні щита. Де поділася статуя Аполона – невідомо.   
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         Будинки № 31 та № 29 по вулиці Дворцовій  на фотографії 1960-х років ще двоповерхові.  Зараз 
ці будинки у три поверхи. 

 

 

 

 

БУДИНОК ЗІ СКУЛЬПТУРАМИ  

        На фасадах та парапетах скількох будинків нашого міста стояли архітектурні форми у вигляді 
скульптур - невідомо.  До  наших  днів  зберігся  лише  один такий  будинок - по  вулиці  Великій 
Перспективній,  навпроти  міської  ради.  Напевне,  про  нього  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.   
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Фотографія будинку зі скульптурами, зроблена 1 травня 1956 року. 

У  1959  році  з бокового північно-східного фасаду будинку у напрямку вулиці Карпи 
зблоковано побудували п’ятиповерховий будинок. А у 1961 році зблоковано збудували 
чотириповерховий будинок з південно-західного фасаду будинку з статуями.  
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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 магазин.  
 

 
 

Будівництво сусідніх більш високих споруд призвело до погіршення оглядовості скульптур, 
вони стали менш помітними та помпезними.   

У 1998 році реставрували скульптури, а у 2004 році – реконструкцію  фасаду будівлі. Тоді ж 
по центру на даху зробили надбудову у вигляді мансарди.   

 

 
 

БУДИНОК «ЦУКРОТРЕСТУ» 
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На розі вулиць Карпи та Тарковського розташовується старовинний двоповерховий будинок. Він 
неатрибутований. Тут у радянські часи була адміністрація «Цукротресту», за рішенням якої була виконана 
надбудова одного поверху над одноповерховою з цокольним поверхом будівлею, що розташована ліворуч 
поруч, та двоповерхового об’єму з арочним проїздом зблоковано до крила первісного об’єму уздовж вулиці 
Карпи. Архітектор та будівельники цієї прибудови не переймалися тим, що вона відрізнятиметься від 
основного об’єму будівлі і вносить дисгармонію. 

 

 
 
 
 
 
 

БУДІВЛЯ ПОЛІЦІЇ ОБЛАСТІ 
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Комплекс будівель, які за радянської влади та ще кілька років тому займала обласна міліція, а 

нині у них -  обласна поліція, складається з кількох об’ємів, побудованих у різні роки. Три з цих 
об’ємів – два з головного фасаду від вулиці Чміленка та один на подвір’ї, споруджені до 1917 року. 
Вони неатрибутовані. Історичні об’єми двоповерхові. У плані два об’єми на червоній лінії вулиці 
нагадують літеру «Г» і з’єднані між собою переходами на обох поверхах. Будівлі відрізняються 
фасадами. На першій присутні еркер та балкон. В обох об’ємах  на стелі у кабінетах багата ліпнина.  

 

  
 
У 1967  році справа до історичних об’ємів у напрямку вулиці Декабристів (Панченка) був 

споруджений триповерховий корпус. На його другому поверсі влаштували актову залу та залу для 
засідань керівництва області. Були також добудовані спортзал та їдальня.  Ці добудови, на відміну від 
первісних об’ємів,  не вражають своїми фасадами. Пояснюється це тим, що будівництво велося так 
званим господарським способом, та економією коштів.  

А була зроблена ця триповерхова добудова  у роки, коли начальником міліції області був 
Сергій Андрійович Шевченко (з 1965 по 1973 рік). За вісім років його керівництва у Кіровограді по 
вулиці Компанійця (Пашутінська) та Комарова були побудовані багатоповерхові житлові будинку 
для співробітників, а до адмінбудівлі по вулиці Дзержинського добудовані  спортивний комплекс та 
клуб з бібліотекою. 
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