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 З протоколів засідань Єлисаветградської міської думи та Єлисаветградської 
повітової земської управи,  з повідомлень у єлисаветградських газетах, з інших 
архівних джерел ми дізнаємося про плани зі спорудження будівель та пам’ятників, 
прокладання залізниць, будівництва мостів, відкриття навчальних закладів, 
перейменування населених пунктів та вулиць тощо, які з різних причин не були втілені 
у життя. Причин тому багато: іноді місцева ініціатива відхилялася губернатором, або ж 
у столиці; до будівництва деяких об’єктів не бралися через відсутність коштів; а деякі 
плани довелося відкласти через початок воєнних дій, і більше до них не повернулися. У 
цьому виданні автори спробували зібрати найбільш значимі нездійснені  проекти в 
історії міста Єлисаветграда та Єлисаветградського повіту. 
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БУДІВЛЯ ПОВІТОВОЇ ЗЕМСЬКОЇ УПРАВИ  

Історія земства в Єлисаветграді бере початок  2 березня 1865 року, коли відбулися перші 
повітові земські збори. Спершу земські установи знаходилися у колишньому будинку повітового 
дворянства на Ковалівці, на місці якого згодом збудували приміщення Єлисаветградського 
земського реального училища. Потім повітова земська управа орендувала будинок дружини 
капітана Баумгартена по вулиці Петрівській, на розі з вулицею Іванівською1.  

У 1882 році були наміри купити будинок у пані Пащенко, але він виявився замалий і 
занадто дорогий для земства, тож відмовилися від купівлі2.  

 

 
 
Поштова листівка. Єлисаветград, Повітова Земська управа. Фототипія М. Гольденберга. 
 
 
На засіданні 12 травня того ж року збори вирішили вивчити питання, чи вигідно земству 

мати свої будинки для розміщення у них земських закладів, на оренду приміщень для яких 
відпускаються солідні кошти.  

На засіданні земських зборів 5 травня 1883 року знову була заслухана доповідь про 
доцільність спорудження своєї будівлі. Збори визнали це питання слушним, але залишили його 
відкритим до «кращих грошових обставин».  

Ще через два тижні, 18 березня, голова земської управи Микола Августович Бракер 
доповів на зборах про спорудження будівлі для розміщення у ній усіх закладів, для яких наймають 
приміщення. Для будівництва можна було отримати капітал у 60 000 рублів, віддавши у заставу в 
іпотечному банку належні земству 1750 десятин землі.  Доходи з цієї землі мали йти на погашення 
боргів та сплату відсотків.  

                                                             
1 Исторический очерк г. Елисаветграда. Состаил и издал А.Н. Пашутин. Елисаветград. Литотипография 
братьев Шполянских, 1897. 
2 Систематический Свод Постановлений Елисаветградских Уездных Земских собраний  за 1865-1895 года. 
Составитель  Е. Борисиов. Издание Елисаветградского Уездного   Земства. Елисаветград, типография 
Гольденберга, 1895. 
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Збори дійшли висновку, що у земства ще недостатня кількість коштів, та й відсутні проект 
і кошторис, що змушує утриматися від будівництва. Тож доручили управі  розробити кошторис та 
проект, а коли знайдуться відповідні кошти, лише тоді повернутися до питання будівництва. 

Ще через два роки земство збиралося купити будинок в Акимова.  
На засіданні 15 травня 1892  року  збори створили комісію, яка повинна була підшукати 

більш зручне приміщення для розміщення управи. 
 Ще через рік земські збори доручили управі вирішити до наступного засідання питання 
про купівлю місця  для будівлі земської управи та її відділень. 
 І, нарешті, 26 січня 1895 року, після смерті  власниці будинку, земська управа купила його.  

 Це  двоповерховий будинок, на підвалі, у плані має прямокутну форму з двома  виступами 
(виступаючі ризаліти, в одному з яких  влаштовані сходи) у бік дворової території.  Планувальна 
система будівлі – коридорна з розташуванням приміщень з двох сторін. Профільована лиштва, 
замкові камені та сандрики (трикутні та прості прямокутні) надавали величності та порушували 
класичну стриманість площин стін, елементи ліпного декору надавали оформленню фасадів 
легкості. Боковий та дворовий фасади рівнозначні за оздобленням, бездоганно дотримуються 
стилю головних фасадів, пластично поєднуються в архітектурному виконанні. Віконні та дверні 
прорізи прямокутної та півциркульної форми. У підвіконнях влаштовані ніші, які оздоблені 
ліпним декором. Завершує будівлю карниз з прямолінійними та криволінійними обломами, що 
спирається на фільончастий фриз, який прикрашений модульонами.   
             У 1914 році єлисаветградське земство всерйоз вирішило перебудувати свою будівлю та 
добудувати до неї новий об’єм. Для складання проекту цієї перебудови оголосили конкурс, умови 
якого були надруковані у № 7 журналу «Зодчий» за той же рік3. 

Відповідно до  умов конкурсу, збиралися капітально відремонтувати існуючу 
двоповерхову будівлю на підвалі, зокрема зробити внутрішнє перепланування кімнат з 
влаштуванням водяного опалення. А потім збудувати нову  чотириповерхову споруду на вільній 
території вище існуючої будівлі уздовж вулиці Іванівської.  

Був й інший варіант: збудувати триповерхову споруду, але тоді треба надбудувати над 
існуючою будівлею третій поверх. У випадку надбудови, допускалося перекомпонування фасаду 
старої будівлі, зберігши розташування існуючих віконних отворів. із залишенням існуючих 
віконних отворів. На подвір’ї мали бути сарай та гараж для автомобіля. А будівля повинна 
відповідати  вимогам будівельного статуту та обов’язковим постановам Єлисаветградської міської 
управи. 

У новобудові мала бути зала для земських зібрань (з двома вікнами та хорами навколо) 
площею 60 квадратних сажнів (сажень – 2,16 метра), тобто 130 квадратних метрів.  Інші 
приміщення - кімната для приватних нарад, буфет, кабінет голови та приймальня біля нього, сім 
кабінетів для членів управи і секретаря (по 6 квадратних сажнів кожний), приміщення бухгалтерії, 
медичне, санітарне, страхове, будівельне, шкільне,  ветеринарне, поштове відділення та 
приміщення господарського призначення.  Загалом – більше 40 приміщень. 

Земство хотіло бачити свою будівлю «монументальної архітектури, спокійного, але 
суворого  характеру», тобто «декадентський стиль», як зазначено в умовах конкурсу,  не 
допускався.  

Входів до будівлі повинно було бути кілька, а головний вхід мав вести до великої зали 
земських зібрань і мати вестибюль з гардеробною. У будівлі не повинно бути прохідних кабінетів. 
На кожному поверсі - туалетні кімнати, у прибудові – ліфт. Кімнати повинні бути висотою два 
сажні, за виключенням зали для земського зібрання. Коридори  -  шириною до чотирьох аршинів. 
Опалення водяне,  загальне на обидві будівлі. 

Для авторів кращих робіт передбачалися три премії: перша у сумі 750 рублів, а друга і 
третя - на розсуд членів комісії. Цікава деталь: повітова земська управа мала право придбати за 
200 рублів будь-який з не премійованих проектів. 
 

Оголошення з конкурсними умовами на складання проекту перебудови та розширення існуючої 
будівлі Повітової Земської управи в Єлисаветграді. Журнал «Зодчий», № 7 за 16 лютого 1914 року, стор. 
83-86. 

 
                                                             
3 Журнал «Зодчий», № 7, 16.02.1914. http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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Нижче цієї програми були надруковані витяги з обов’язкових постанов Єлисаветградської 

міської управи. Зокрема,  ширина воріт та проходи на подвір’я - не менше 4 ½ аршин; покрівля 
даху – полога; вікна підвальних приміщень, які виходять на тротуари, повинні бути закопані у 
рівень з тротуарами, та мати огородження з металевих решіток для безпеки перехожих. 

До конкурсної комісії  входили: О. Л. Лишневський, М. М. Перетяткович, В. О. Косяков, Л. 
Р. Сологуб, М. С. Лайович, Г. Д.  Гримм, два представники від Єлисаветградської повітової 
Земської управи та секретар комісії  С. П. Галензовський. 

Конкурсанти повинні були надати плани - усіх поверхів у масштабі два сажні у дюймі (1 
дюйм – 2,54 см); вуличних фасадів у масштабі один сажень у дюймі;  розрізів будівлі, 
генерального плану у масштабі п’ять сажнів у  дюймі та пояснювальну записку із зазначенням 
кубатури будівлі. На плані повинні бути позначені призначення та розміри приміщень. 
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Конкурсанти повинні надавати свої роботи під девізами у редакцію журналу «Зодчий» у Санкт-
Петербурзі до 21 квітня 1914 року.  

Роботи конкурсантів збиралися виставити для загального ознайомлення  у будівлі 
Єлисаветградської земської управи за кілька днів до засідання конкурсної комісії.  

Запитання стосовно якихось незрозумілих у програмі речей треба було надсилати до 26 
лютого 1914 року, а відповіді на них мали надрукувати  № 10 журналу «Зодчий»4, що, власне, й 
було зроблено.  

Архітектори, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, задали дев’ять запитань.  
Зокрема, вони запитували: чи можна в існуючій будівлі ламати капітальні стіни? якщо робити 
прибудову біля існуючої будівлі, то чи можна зламати виступи на ній? на яку кількість людей слід 
розраховувати гардеробну біля зали засідань? (На останнє запитання відповідь була – на 300 осіб). 

У № 35 журналу «Зодчий» надрукований відгук комісії суддів щодо конкурсних робіт5. На 
конкурс надійшло лише чотири проекти під девізами: «Чорний квадрат» (малюнок), «Золотий 
трикутник в колі» (малюнок), «Коло» (геометрична фігура), «Голова» (малюнок). 

За висновком журі, автори усіх проектів дотрималися одного і того ж загального типу 
розширення старої будівлі: надбудувати третій поверх над існуючою будівлею та зв’язати її 
«архітектурно» з новим об’ємом, побудованим уздовж вулиці Іванівської. 

За розташуванням великої зали земських зборів проекти поділилися на два типи: а) зала 
знаходиться у новій будівлі з боку вулиці Іванівської, причому вона розміщена на другому або 
третьому поверсі; б) зала знаходиться в старій частині будівлі з боку Петрівської вулиці, на 
другому поверсі. Останнє розміщення вимагало демонтаж кількох простінків в існуючій будівлі. 

 
 

Відповіді за запитання бажаючих узяти участь у конкурсі. Журнал «Зодчий»  № 10 за 9 березня 1914 року 

                                                             
4 Журнал «Зодчий», № 10, 9.03. 1914, http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 
5 Журнал «Зодчий», № 35, 31.08. 1914 , http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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Комісія суддів вирішила дати першу премію у сумі 750 рублів проекту під девізом-
малюнком «Коло», другу премію у 400 рублів - проекту під девізом-малюнком «Золотий 
трикутник у колі» і третю премію у 350 рублів - проекту під девізом-малюнком «Чорний квадрат». 
Четвертий проект конкурсу під девізом-малюнком «Голова» комісія охарактеризувала одним 
реченням: «Проект як за плануванням, так і за зовнішнім виглядом ніяких архітектурних переваг 
не має». 

6 травня 1914 року відбулися загальні збори Єлисаветградського повітового земства, на 
яких відкрили конверти і дізналися прізвища авторів премійованих проектів. Першу премію 
отримав цивільний інженер П.М. Давидов, другу премію - архітектори  В.Ф. Соломович та М.Д. 
Фельгер, а третю премію – цивільний інженер А.Г. Джорогов та студент інституту цивільних 
інженерів Л. М. Качкачев. 

 

 

 
Відгук комісії суддів щодо конкурсних робіт6. 

                                                             
6 Журнал «Зодчий», № 35, 31.08. 1914 , http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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Проект, який отримав у конкурсі першу премію. Автор П. М. Давидов. Інформації щодо цього 
цивільного інженера знайти не вдалося. 

Ось що про проект-переможець сказали члени журі: «Загальна розбивка плану досить 
живописна. Автор в окремому одноповерховому корпусі розмістив квартиру завідуючого, яка 
виходить на невелике подвір’я на розі земельної ділянки. Розташування входів, парадних сходів і 
групування приміщень відносно головної зали є вдалим. Розташування відділів зручне, причому  
форма окремих приміщень досить пропорційна. Відсутні парадні ворота з боку сусіда, та 
оскільки є внутрішній проїзд, то це відповідає вимогам Єлисаветградської міської управи, і журі 
цей недолік вважає неістотним. Фасад компактний у порівнянні з іншими проектами». 

 

 
Конкурсний проект, який отримав другу премію. Автори – В. Ф. Соломович та М. Д. Фельгер. 
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Віктор Фомич  Соломович (15.12.1868 - ?) - архітектор. З 1901 року навчався у 

Петербурзькій Академії мистецтв, у 1909 році за проект курзалу на мінеральних водах отримав 
звання художника-архітектора. Брав  участь в конкурсі проектів на театр в саду Харківського 
комерційного клубу (1912 pік, 3-тя премія). 

Мордко Давидович Фельгер (1881 - ?) - архітектор. Професійну освіту отримав у 
Петербурзькій Академії мистецтв (1901 - 1912 роки) і за проект драматичного театру для 
столичного міста на 1200 чоловік здобув звання художника-архітектора. Використовував форми 
неоампіру і неокласицизму. Брав участь у конкурсі на проект Контрактового будинку в Києві 
(1912 pік, 3-тя премія, співавтор А. Грінберг). Друкував статті у столичних журналах з 
архітектурних проблем. Досліджував творчість майстрів ампіру, зокрема, праці Тома де Томона 
для Одеси. 

  
 

Проект, який отримав третю премію. Автори - цивільний інженер А.Г. Джорогов та студент інституту 
цивільних інженерів Л.М. Качкачев. 

 
Про А. Г. Джорогова відомо, що він був автором одного з проектів крематорію на території 

Олександро-Невської лаври та будівничим першого крематорію Петрограда. Брав участь у 
будівництві перших чотирьох  фабрик-кухонь. Неодноразово мав проблеми із законом. А що 
стосується його партнера по конкурсу Л. М. Качкачева, то про нього дані відсутні. 

Як бачимо,  триповерхової споруди біля  існуючої двоповерхової  будівлі  земської управи 
так і не побудували. Очевидно, цим планам завадила Перша світова війна. 

В інтер’єрі  будівлі земської управи  на другому поверсі у деяких кімнатах збереглися 
облицьовані кахельною плиткою печі опалення (раніше їх було 9). На першому поверсі 
опалювалися приміщення за допомогою круглих металевих печей (не збереглися). На першому 
поверсі з боку вулиці Шевченка, збереглися первісні литі чавунні колони (круглі у перетині на 
квадратних базах з вишуканими стилізованими капітелями). Первісне оздоблення інтер’єрів 
будівлі майже не збереглося. До наших часів збереглися: дві печі; парадні сходи з мармуровими 
проступками та з кованою огорожею; дерев’яні сходи чорного ходу, що сполучають приміщення 
першого, другого та  аттикового поверхів, і служить виходом на дах; в приміщеннях першого 
поверху тягнуті стіно-стельові карнизи (падуги) та декілька стельових розеток. 

 Після 1917 року у будівлі колишньої повітової земської управи розміщувалися різні 
громадські організації.   
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Біля приміщення п’ятої школи сьогодні ще господарюють будівельники управління № 1 тресту 
«Кіровоградпромбуду». А післязавтра сюди прийдуть справжні господарі – школярі. Фото О. Плужника. 
Газета «Молодий комунар» за 31 серпня 1968 року. 

 

У 1968 році вище будівлі колишньої земської управи, уздовж вулиці Луначарського 
(Чорновола), спорудили триповерхову будівлю школи  № 5. А у 1995 році, коли будівлю земської 
управи  передали  школі,  з дворового фасаду на рівні другого поверху  між будівлями влаштували 
теплий  перехід.    
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КРИТИЙ РИНОК НА СТАРО-БАЗАРНІЙ ПЛОЩІ 
 

У № 5 журналу «Зодчий»  за 1914 рік був оголошений конкурс на проект критого ринку на 
Старо-Базарній площі в Єлисаветграді7.  

До проекту архітектори повинні були включити саму будівлю критого ринку, із західної 
сторони двоповерхову прибудову до неї (по вулиці Великій Перспективній) та прибудову-ларьок 
із східної сторони (до Пашутінської вулиці).  

Корисна площа (без стін) ринку повинна бути не більшою 465 квадратних  сажнів. Будівля 
повинна мати два входи (із східної і західної сторін) і не менше двох проїздів. Також в умовах 
були зазначено, які приміщення і для яких товарів треба запроектувати. Під частиною ринку 
архітектор повинен був передбачити підвал площею близько 150 квадратних сажнів для 
встановлення холодильного обладнання.  

До комісії суддів конкурсу входили М. М. Перетяткович, Ф. І. Людваль, М. С. Лалевич,               
В. О. Косяков, Д. А. Крижановський, Л. П. Шишко, два представники від Єлисаветграда - один з 
них з міського технічного персоналу. Секретарем журі був О. Л. Лишневський. Проекти треба 
було надати до 31 березня 1914 року до офісу Петербурзького товариства архітекторів.  

Умовами конкурсу передбачалися три премії: перша – 500 рублів, друга – 300 рублів, і третя 
– 200 рублів. Також міська управа Єлисаветграда могла придбати за ціною третьої премії будь-
який проект, який не було премійовано.  

Цікава деталь – переможець та призери конкурсу повинні були віддати у фонд Товариства 
архітекторів 15 відсотків від  суми премії, якщо вони  члени цього  товариства, і 20 відсотків – 
якщо  не були його членами.   

Запропоновані на конкурс проекти повинні були виставити для загального огляду у 
приміщенні міської управи Єлисаветграда. Знову ж таки, якщо у бажаючих узяти участь у 
конкурсі виникали питання щодо його умов, вони могли задати  ці запитання до 11 лютого. 

 
Оголошення про конкурс проектів критого ринку на Старо-Базарній площі в Єлисаветграді. Журнал 

«Зодчий» № 5 за 2 лютого 1914 року, стор. 37-38 
 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Журнал «Зодчий», № 5,  2.02.1914 , http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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У № 33 за 17 серпня 1914 року журнал «Зодчий» надрукував «відгук комісії суддів з конкурсу 
проектів критого ринку для м. Єлисаветграда»8. 

                                                             
8 Журнал «Зодчий», № 33, 17.08. 1914 , http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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 Як  зазначено у цій публікації, на конкурс надійшло десять проектів  під девізами: «Ключ», 

«1 квітня», «Синє коло», «Рожевий вінок», два проекти з однаковою назвою «Червоне яйце», 
«Продукт», «Дери басом», «Єлисаветграду» та просто з літерою «Е».  
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У публікації коротко  відзначені комісією усі плюси та мінуси кожного  із згаданих проектів.  
У результаті комісія суддів постановила видати першу премію у розмірі 500 рублів проекту 

під девізом-малюнком «Ключ», другу премію у сумі 300 рублів присудили проекту під девізом-
малюнком «Єлисаветграду» і третю премію у сумі 200 рублів – проекту під девізом «1 квітня». 

24 квітня комісія суддів відкрила конверт із девізами, і дізналася, хто були авторами 
премійованих проектів. Отож, першу премію отримали цивільні інженери Павло Максимович 
Нахман та Олександр Федорович Голензовський за проект під девізом «Ключ». Ось як його 
охарактеризувало  журі у журнальній публікації:  «Проект цілком задовільний. До його недоліків  
слід віднести те, що при бюро немає приміщення для слуг, а інше приміщення для слуг площею 
3,57 квадратних сажнів замість 5 квадратних сажнів; м’ясних лавок 48 замість 50; сходи до 
холодильника влаштовані далеко від проїздів, що незручно. Та ці недоліки  легко усунути». 

Відомо, що один з авторів цього проекту Олександр Голензовський  (1879 - після 1915) був 
цивільним інженером. Член Петербурзького товариства архітекторів. Закінчив інститут цивільних 
інженерів (1907). Автор проектів кількох будинків  у Петербурзі.  

 

 

Проект П.М. Нахмана та О.Ф. Голензовського 

Другу премію отримав проект з девізом «Єлисаветграду», який належав архітекторам Б. І. 
Петрову та С. І. Воробйову. «Проект у цілому задовільний, - читаємо у резолюції журі. – Не 
вистачає трьох дрібних місць для торгівлі. Сходи до холодильника розташовані далеко від 
проїздів, що незручно; ці сходи зручніше було б розмістити в двох зайвих приміщеннях 
вбиралень. Боковий фасад дуже невдалий. Розрізи дуже добре продумані: освітлення просте і 
вдале, і перекриття ринку просте у виконанні». 

 

Проект Б. І. Петрова та С.І. Воробйова 
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Третє місце у конкурсі зайняв проект «1 квітня», який належав архітектору  В. Ф. 
Соломовичу та художнику-архітектору М. Д. Фельгеру. «Проект за планом цілком добрий, але у 
зв’язку з тим, що автор проекту зайняв під ринок площу у 611 квадратних сажнів замість заданих 
465 квадратних сажнів йому довелося, як це бачимо з розрізу, проектувати надто малу висоту, щоб 
не вийти із заданого об’єму, так що вийшло розташування досить комфортабельним у плані і дуже 
тісним у розрізі. Свиносальних лавок 28 замість заданих 30. Сходи до холодильника варто 
розмістити ближче до проїзду». 

 
Проект В.Ф. Соломовича та М. Д. Фельгера 

 

 

Як бачимо з цього плану, збиралися будувати будівлю критого ринку в Єлисаветграді на 
правому березі Інгулу, нижче Великого мосту, між вулицями Великою Перспективною та 
Пашутінською. 
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РОСІЙСЬКИМ ІМПЕРАТОРАМ ПАМ’ЯТНИКА В ЄЛИСАВЕТГРАДІ НЕ БУЛО 

У єлисаветградців були серйозні наміри встановити у місті пам’ятники імператорам 
Миколі І та Олександру ІІ.  Пояснення, чому саме цим двом, знаходимо в «Історичному нарисі м. 
Єлисаветграда»:  «За царювання імператорів Миколи I та Олександра II Єлисаветград був місцем 
постійних корпусних зборів, розташованої в околицях кавалерії, до якої приєднувалися іноді для 
Найвищих оглядів і сусідні корпуси кавалерії і піхоти. Збори військ проходили, як правило,  у серпні 
та вересні, коли хліб був зібраний. У 1842 році (17, 18 і 19 вересня), у 1845, 1847, 1850, 1852 і 1859 
роках у присутності Найвищих Осіб маневрувало на єлисаветградських полях щоразу до ста 
тисяч солдатів. До переходу ж міста Єлисаветграда в управління військових поселень Високі 
огляди військ в Єлисаветграді були ще у 1817, 1823 і 1827 роках, а після  повернення міста  у 
цивільне відомство у 1861, 1863 1867 1870, і нарешті, останній раз покійний  Імператор 
Олександр Миколайович був у Єлисаветграді в 1874 році»9.  

Останні великі маневри відбулися у Єлисаветграді у 1888 році, на них приїздив імператор 
Олександр Олександрович з усією сім’єю. Ці маневри були увічнені через п’ять років 
спорудженням у Новій Празі пам’ятного знака (архітектор О. Бернардацці).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото з книги Барановского Г. В. 
Архитектурная энциклопедия второй половины 
XIX столетия. — С.-Петербург, 1902—1908. 

 

                                                             
9 Исторический очерк г. Елисаветграда. Составил и издал А.Н. Пашутин. Елисаветград. Литотипография 
братьев Шполянских, 1897. 
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Пам’ятник Миколі І 

Задум спорудити пам’ятник Миколі І виник у єлисаветградців у 1896 році, коли відзначали 
100-ліття з дня його народження. З цього приводу відбулися кілька засідань Єлисаветградської 
міської Думи, на яких з промовою виступав її голова О. Пашутін: «Місто Єлисаветград 
безкінечно зобов’язане своїм добробутом, виключній увазі та благоволінню до себе покійного 
імператора Миколи І»; «…За Височайшим повелінням Єлисаветград було правильно розплановано, 
побудовані грандіозні споруди для штабу корпусу та управління військових поселень, причому їхня 
закладка була здійснена у вересні 1847 року особисто покійним імператором Миколою 
Павловичем». 

На засіданні пролунало навіть таке твердження: «… Височайше благовоління імператора 
Миколи і створило місто Єлисаветград, і йому одному воно зобов’язано своїм сучасним станом». 
 Дума запропонувала кошторисній комісії для накопичення капіталу на спорудження 
пам’ятника вносити в кошторис міста по 2000 рублів щорічно протягом наступних п’яти років, 
починаючи з 1897 року, і покласти їх у міський банк для нарощування відсотків. Крім того, міська 
влада розраховувала отримати 4000 рублів від будівничого єлисаветградського трамваю 
Бродського за втрати міста під час спорудження мосту через річку Інгул. 

Ювілейні урочистості пройшли, ще деякий час єлисаветградці за інерцією відкладали 
гроші на пам’ятник Миколі І, а потім якось непомітно ця ідея відмерла сама по собі. 

 
Пам’ятник Олександру ІІ 

 А от пам’ятник Олександру ІІ, якби не Перша світова війна, справді міг би стояти в 
Єлисаветграді. Про серйозність цього наміру мешканців міста розповідають архівні джерела.  

Коли вирішили зібрати кошти на пам’ятник, одним із перших відгукнулося Товариство 
взаємодопомоги ремісників міста Єлисаветграда, яке 15 вересня 1912 року виділило на 
спорудження пам’ятника Олександру ІІ 3000 рублів. А всього за два роки було зібрано 20 000 
рублів, тобто суму, якої повинно було вистачити на добротний пам’ятник.  

Міська управа виписала й ретельно вивчила каталоги художньо-ливарних заводів 
Новицького та Морана у Петербурзі, але жоден із запропонованих проектів пам’ятника 
Олександру ІІ єлисаветградців не задовольнив. Прагнучи до того, щоб пам’ятник був 
високохудожнім і привабливим, та шукаючи митця, який би міг впоратися із цим завданням, 
спеціально створена міською думою комісія зупинилася на кандидатурі одеського скульптура 
Бориса Едуардса, автора пам’ятника Віктору Григоровичу на його могилі. У фондах Державного 
архіву Кіровоградської області збереглося листування скульптора з міською думою10. 

Особливий інтерес викликає лист скульптора від 3 лютого 1914 року: «Надсилаю… дві 
схематичні креслярські пропозиції (ескізи) пам’ятника царя Визволителя у м. Єлисаветграді. 
Пам’ятник являє собою багату скульптуру із бронзовим оздобленням. П’єдестал має бути 
виготовлений із фінського граніту: на капітелі лицьової сторони – зображення гербів Херсонської 
губернії та Єлисаветградського повіту, або повіту і міста. З усіх боків п’єдестал прикрашається 
лавровими гірляндами. Посередині – рельєфний напис бронзою: «Царю Визволителю» або інший 
відповідний. У нижній частині п’єдесталу бронзовий рельєф, який зображує найважливішу подію 
із життя монарха – визволення селян. На п’єдесталі – бронзова статуя імператора в 
генеральському мундирі в чотири аршини висотою, а разом з п’єдесталом висота пам’ятника 
становить майже 11 аршин (приблизно 8 метрів). Вартість такого пам’ятника – 25 860 рублів». 

Однак при всій повазі до імператора, незважаючи на велике бажання мати у місті 
пам’ятник йому у виконанні Едуардса, міська дума вирішила будь-що вкластися в 20 000 рублів. Її 
навіть не спокусила обіцянка скульптора: «Якщо ви зараз доручите мені виконання цього 
пам’ятника і оформите замовлення, то 19 лютого 1915 року, в річницю визволення селян, він буде 
споруджений і відкритий!» 

«ВЫПИСКА из журнала очереднаго заседания Елисаветградской Городской Думы от 18 
марта 1914 года11  

                                                             
10 «Народне слово» № 102 від 09.09.1995. – С. 5. 
11 ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – Спр. 536. – Арк. 3, 3 зв. 
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Прочитан доклад Городской Управы № 7-й по вопросу о желательности объявления 
конкурса на составление проекта памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ІІ-му.  

Гласный С.Ф. Шевяков спрашивает, какими соображениями руководилась комиссия по 
разсмотрению проекта памятника, отказавшись от устройства конкурса.  

Городской Голова объясняет, что имелось ввиду, главным образом, ускорить таким 
образом сооружение памятника. Гласные А. К. Тарковский и Н. М. Плотников высказываются за 
объявление конкурса. Это дает возможность выбрать проект, который при наименьших 
затратах будет наиболее удовлетворять художественным требованиям и вместе с тем Дума 
таким образом  избежит возможных упреков в том, что ею не были приняты все меры к тому, 
чтобы город украсился возможно лучшим памятником.  

Собрание постановило объявить конкурс на составление проекта памятника, поручив 
комиссии по разсмотрению и одобрению проекта памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II-му 
совместно с Управой выработать программу такового.  

По принятии Собранием решения объявить конкурс, Городским Головою был доложен 
проект конкурса, который Собрание одобрило, предоставив комиссии совместно с Управой, в 
случае надобности, внести в него соответствующие изменения.  

Затем гласным Ф.Ф. Шевяковым возбужден был вопрос о выборе места памятника. 
Гласный приводит мнение Эдуардса, который нашел, что ранее намечавшееся место против 
зимняго театра мало пригодно для этой цели, и что более подходящим является место на 
городском бульваре, как более центральное, расположенное у присутственных мест, и, кроме 
того, удовлетворяющее художественным заданиям.  

Гласный А.А. Коренко находит более подходящим место между мужской гимназией и 
Земской Управой.  

Городской Голова и некоторые гласные находят более всего подходящим ранее 
намеченное место.  

Собрание постановило отвести для постановки памятника место в сквере, 
расположенном против зимняго театра и кавалерийскаго училища». 

 Дума оголосила конкурс, взяти участь в якому виявили бажання 19 скульпторів та 
архітекторів із багатьох міст Росії. Програма конкурсу на створення ескізного проекту пам’ятника 
Олександру ІІ на Театральній площі у місті Єлисаветграді передбачала виконання двох умов: 
пам’ятник мав бути спроектований із шведського граніту та бронзи, а його вартість не повинна 
була перевищувати 20 000 рублів.  

«Программа конкурса на составление эскизнаго проекта памятника Императору 
Александру II, на Театральной площади, в г. Елисаветграде.  

1) Памятник должен быть проектирован из шведскаго гранита  и бронзы (медь с 
примесью цинка не более 5-6 %); толщина стенок в отливе не менее 3/8 дюйма.  

2) Ставить памятник на площади против театра; план местности высылается Управой 
по первому требованию.  

3) Стоимость памятника не свыше 20 тысяч рублей.  
4) Способ исполнения проектов предоставляется усмотрению г.г. конкурсантов; в состав 

проекта должны входить: a) план, b) фасады, c) перспективный вид памятника, d) генеральный 
план, e) пояснительная записка. Масштаб 0,075 натуральной величины.  

5) Срок представления проектов в Городскую Управу 10 мая с.г. в 2 часа дня. Иногородние 
должны представить 12 мая почтовую квитанцию, свидетельствующую, что проект выслан 
своевременно, причем проекты, полученные в Управе после 14 мая, разсматриваться не будут.  

6) Проекты должны быть представлены не в свернутом или сложенном виде, а в папках 
под девизом, с приложением девизных конвертов, содержащих фамилию и адрес автора.  

7) За признанные лучшими проекты будут выданы три премии: первая в 300 р., вторая в 
200 р. и третья – 100 р. Не премированные проекты могут быть приобретены по цене третьей 
премии.  

8) Премированные проекты поступают в собственность Городского Общественного 
Управления; не премированные же проекты должны быть взяты авторами в 3-х месячный срок 
после присуждения премии; после этого срока не взятые проекты поступают в собственность 
Городского Управления. Расходы по пересылке последних их авторам относятся на их счет.  

9) До и после присуждения премий проекты будут выставлены в помещении Городской 
Думы. Результаты постановления комиссии судей будут вывешены там же перед заседанием, 
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назначенным для выслушивания протокола и вскрытия девизных конвертов премированных 
проектов.  

10) Рассматривание проектов и присуждение премий  производится комиссией судей, 
избранной Городскою Думою; этой комиссии предоставляется право приглашать экспертов по 
своему усмотрению»12.  

На черговому засіданні Єлисаветградської міської думи 16 травня 1914 року була 
заслухана доповідь про підсумки конкурсу. Першу премію (300 рублів) отримав випускник 
вищого художнього училища при Академії мистецтв Ф. К. Лехт, друга премія (200 рублів) 
присуджена скульптуру М. М. Страховській, а третя (100 рублів) дісталася братам Алад’їним. 

«ПРОТОКОЛ соединенного заседания Елисаветградской Городской Управы, комиссии по 
устройству памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ІІ и экспертов преподавателей 
графических искусств 14 мая 1914 года13.  

В заседании под председательством Городского Головы Г.О. Волохина приняли участие 
члены Управы М.С. Близнюк, М.С. Макаров, А.И. Добровольский, члены комиссии П.А. Фирсов и 
И.Я. Пашутин; эксперты: Ф.С. Козачинский, А.А. Биркин, В.А. Иващенко и Т.Н. Зубков и 
городской архитектор Л.А. Любельский. Городской Голова Г.О. Волохин читает программу 
конкурса на составление эскизного проекта памятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II в 
Елисаветграде на Театральной площади. Затем было приступлено к чтению пояснительных 
записок  к представленным на конкурс проектам памятника. Всего представлено на конкурс 6 
лепных моделей памятника и 8 эскизных проектов.  

После  прочтения объяснительных записок из конкурса были устранены проекты под 
девизами  «Царю освободителю», «Речь», «Осени себе крестным знаменем православный народ» 
и «Волга» за недоставлением всех требуемых условиями конкурса чертежей, а эскизный проект 
«Искусство» за неправильностью денежных расчетов, благодаря которым ценность памятника 
оказывается значительно более ассигнованной суммы и за непредставлением перспективного 
плана памятника. После обсуждения и рассмотрения принятых на конкурс проектов первая 
премия была присуждена проекту под девизом «Квадрат». К недостаткам проекта относятся: 
несоответствие фигуры с постаментом в отношении размера: высота фигуры выше высоты 
постамента; желательно обратное соотношение. А.А. Биркин внес предложение, чтобы фриз на 
памятнике был заменен медальонами с изображением сподвижников царствования 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.  

Вторая премия присуждена проекту под девизом «Две  звездочки». Недостатки: малая 
силуетность фигуры и грузность постамента.  

Третья премия присуждена проекту под девизом «Держава». Недостатки: ординарность 
сюжета. На 1 странице в 18 строке исправлена цифра 6 на 8, на 3 строке снизу зачеркнуто 
«лепной модели», написано «проекта», на последней строке зачеркнуто «ниже», написано 
«выше». 

 Городской Голова Гр. Волохин, И. Пашутин, П. Фирсов, М. Макаров, Т. Зубков, А. 
Добровольський, М. Близнюк, А. Биркин, Л. Любельский, Ф. Козачинский, В. Иващенко».  

У листі до Єлисаветградської міської думи переможець конкурсу Ф. Лехт писав:                              
«1) надпись бронзовая    фон чистокован.                         
2) надпись по камню   буквы полирован.  
Прошу утвердить какую-нибудь из этих двух надписей.  
Полированная надпись исполняется так: вся сторона пьедестала, на которой будет 

надпись, полируется, затем намечаются буквы, а пространство между буквами выбивают для 
получения мата. Эта надпись плоская, здесь нет места для скопления воды.  

Готовый к услугам и уважающий Вас                    Ф.Лехт. 
 8-го июня 1914 года»14.  

 У Російському Державному історичному архіві (РДІА) у фондах Технічно-будівельного 
комітету Міністерства внутрішніх справ зберігається  справа за 1913 рік щодо  пам’ятника 
імператору Олександру ІІ-му, який збиралося будувати у  Єлисаветграді Товариство ремісників.15.  
                                                             
12 ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – Спр. 536. – Арк. 5, 5 зв. 
13 ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – Спр. 536. – Арк. 12.  
14 ДАКО. – Оп. 1. – Спр. 536. – Арк. 10. 
15 РДІА. - Ф. 1293.-  Оп. 167. -. Спр. 20 
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У справі такі документи: план міста Єлисаветграда з Театральною площею, на якій 
збиралися поставити пам’ятник Олександру ІІ-му, та проект цього пам’ятника. Проект виконаний 
на папері тушшю, олівцем і аквареллю.  
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 Театральна площа сьогодні. Пам’ятник Олександру ІІ збиралися поставити на місці 
дерев справа від входу до театру. 

 

Журнал  «Зодчий», № 14 за 1914 рік, стор. 11,  Програма конкурсу на складання ескізного 
проекту пам’ятника Олександру ІІ на Театральній площі в м. Єлисаветграді 
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У  № 14 журналу Санкт-Петербурзького товариства 
архітекторів «Зодчий» за 1914 рік надрукована програма на 
складання ескізного проекту пам’ятника Імператору 
Олександру ІІ на театральній площі в м. Єлисаветграді. 
Пам’ятник мав бути із шведського граніту та бронзи з 
товщиною стінок 3/8 дюйма та вартістю не більшою 20 тисяч 
рублів. Конкурсанти мали надіслати план, фасади, 
перспективний вид пам’ятника, генеральний план і 
пояснювальну записку, зліпок був не обов’язковим. Проекти 
приймали у міській управі Єлисаветграда до другої години дня 
8 травня 1914 року.  Були передбачені три премії за кращі 
роботи: перша – 300 рублів, друга – 200  і третя 100 рублів. 
Моделі для відливання з бронзи частин пам’ятника повинен 
зробити автор проекту. За два дні до присудження премій 
проекти мали бути виставлені  у приміщенні міської думи.  

 

 

Фрідріх  Ка́рлович Лехт (6 квітня 1887, Дерпт, Російська Імперія — 20 січня 1961, там 
же, Єстонська РСР, СРСР) - художник німецького походження, графік, скульптор, педагог, один із 
засновників Асоціації художників революційної Росії. Заслужений діяч мистецтв Єстонської РСР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5%D0%A0%D0%A0
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Повідомлення про результати конкурсу надрукували журнал «Огоньок» та ряд інших газет. 
Художник зобразив імператора у розстібнутій шинелі, повного натхнення. У правій руці – 

аркуші Маніфесту 19 лютого 1861 року. Планувалося, що  постамент, окрім надпису «Олександр 
ІІ», буде прикрашений бронзовими барельєфами на тему реформ.  

 

Журнал  «Зодчий», № 14 за 1914 рік, стор. 11,  Програма конкурсу на складання ескізного 
проекту пам’ятника Олександру ІІ на Театральній площі в м. Єлисаветграді 

 

Повідомлення про засідання Єлисаветградської міської думи, у якому йде мова про 
будівництво пам’ятників імператорам Миколі І-му та Олександру ІІІ-му. 
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«Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 
года». Том ІІ. Составил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграді, 1905. Стор. 

539-542. 
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ВУЗЬКОКОЛІЙНА ЗАЛІЗНИЦЯ ЄЛИСАВЕТГРАД – БОБРИНЕЦЬ 
 
13 травня 1890 року Земські збори Єлисаветградського повіту постановили клопотати про 

будівництво залізниці з Долинської на Одесу та про будівництво з’єднувальної гілки Єлисаветград 
- Бобринецъ16.   
 

 
 
Друга фаза розмов про цю залізницю розпочалася у травні 1897 року. На земському 

зібранні при обговоренні доповіді про будівництво у місті Вознесенську елеватора, гласний П.О. 
Зелений наголосив на необхідності з’єднати залізницею Єлисаветград з Бобринцем 
ширококолійним залізничним полотном. Земські збори погодилися з тим, що ця гілка сприятиме 
економічному розвитку  повіту взагалі і сільськогосподарської промисловості зокрема, і доручили 
управі виконати  економічні розрахунки вартості будівництва…  вузькоколійки. 

У травні 1898 року Земська управа надала доповідь, в якій запропонувала зборам: 
-прийняти умови, які були запропоновані 1-м Товариством Під’їзних Шляхів 
 Росії. Товариство збиралося узяти на себе будівництво та експлуатацію дороги, якщо Земство 
клопотатиме перед Урядом про надання дозволу Товариству на концесію, і якщо Земство асигнує 
Товариству на технічні дослідження по 40 рублів за версту; 
-дозволити Управі витрачати більше 2000 рублів на покриття витрат з технічних 
досліджень (3400 рублів пропонувалося отримати і від Єлисаветградського, Бобринецького та 
Вознесенського міських самоуправлінь); 

-уповноважити Управу або ж довірену особу на право перевірки і витребувати дозвіл 
Уряду на будівництво вузькоколійки з Єлисаветграда на Вознесенськ. 
Земське зібрання обрало довіреною особою П.О. Зеленого і уповноважило його 
 поїхати до  Петербурга для отримання підтримки у клопотанні про будівництво залізниці. Та П.О. 
Зелений повернувся із столиці з невтішним результатом -  проект не може бути виконаний через 
«незалежні від земства причини». 

У 1899 році Л. Бродський, В.І. Толлі та барон В.А. Мас порушили клопотання про видачу 
Урядом концесії на будівництво залізничної лінії Єлисаветград – Бобринець – Братське – 
Вознесенськ. Однак Державна  Рада відмовила їм  мотивуючи тим, що цю дорогу будуватимуть за 
рахунок казни. 

У 1900 році з’явився проект Товариства Московсько-Київсько-Воронезької залізниці про 
будівництво другої залізничної лінії на Одесу. Проте у цьому проекті оминали Єлисаветград та 
Бобринець. Тоді міські голови Одеси та Єлисаветграда порушили клопотання про новий проект 
другої залізниці на Одесу за маршрутом Вознесенськ – Бобринець – Єлисаветград – Новомиргород 
– Черкаси -Бахмач. Та як не старалися єлисаветградці і бобринчани, але у новому проекті 
Правління Товариства Московсько – Київсько - Воронезької залізниці, затвердженому  у 1908 
році, залізниця знову не проходила через Єлисаветград  і Боринець.   

У подальшому питання будівництва залізниці періодично піднімали дворянство, земські 
збори та київські капіталісти. 

На думку Біржового Комітету, залізниця Єлисаветград - Бобринець була б корисна: 
1) для Єлисаветграда тим, що привернула б до нього усі хлібні вантажі району, які раніше 

направлялися на Новий Буг, а також здешевила б доставку в Бобринець дров, вугілля, різної 

                                                             
16 «Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 

года». Том ІІ. Составил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграді, 1905.  
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сировини, мануфактури, що збільшило б  вантажообіг станції Єлисаветград і грошовий обіг 
торгівлі та промисловості міста Єлисаветград; 

 

2) для Бобринця – внаслідок здешевлення фрахту на паливо ця дорога надихнула б 
промисловість та торгівлю міста і  поліпшила добробут  Бобринця; 

3) для сільських господарств дорога могла б здешевити тариф на перевезення та підвищити 
дохідність цих  господарств; 

4) селяни могли б підвищити культуру своїх господарств, купувати сільгоспмашини та 
знаряддя, які дешево доставляли б до їхніх господарств. 

 
 
 
 
«Доповіді, протоколи нарад і 

листування з приводу спорудження залізниці 
Єлисаветград - Бобринець. План залізниці. 
Розпочато 18 березня 1910 року – Закінчено 24 
травня 1914 року). ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – 
Спр. 93а.  

 
 
 
 
У цій архівній справі доповідь до 

приватної наради при Єлисаветградському 
Біржовому Комітеті з приводу будівництва 
вузькоколійки з Єлисаветграда на 
Бобринець. З неї дізнаємося, «історія цього 
питання давня». Повітове дворянство  
кілька разів піднімало його ще тоді, коли 
ще не була побудована залізниця від Голти 
до Єлисаветграда.  

 
7 березня 1910 року Біржовий Комітет 

звернувся до Міської Управи з проханням 
винести на чергову сесію Міської Думи 

питання про безкоштовне виділення міської землі під будівництво залізниці та безплатне надання 
концесіонерам піску, каменю, глини та інших будівельних матеріалів. 

 

 

Відповідь на приватну нараду при Єлисаветградському Біржовому Комітеті з питання 
вузькоколійної залізниці Єлисаветград - Бобринець. 
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У нараді узяли участь голова Біржового Комітету П.Я. Брук, товариш голови Комітету 
М.Б. Гессен, члени Комітету – М.М. Бракер, К.Н. Висоцький, С.К. Дашевський, С.А. Державець, 
Ш.Х. Гріншпун, представник Комітету у Московському Порайонному Комітеті П.С. Сейдер, а 
також запрошені - Єлисаветградський міський голова М.І. Іванов, Бобринецький міський голова 
І.П. Майєр, представник Південно-Західної залізниці старший комерційний агент П.Н. Андреєв, 
керуючий Єлисаветградським відділенням Державного Банку С.С. Узловський, голова 
Єлисаветградського повітової земської управи І.Е. Марьянович і І.П. Авдеєв, землевласники 
Єлисаветградськог оповіту  Ф.І. Будерацький (представник маєтку барона Корфа та Задонської), 
Б.З. Рєзников, В.Ф. Кастирко, В.М. Бракер, Ф.П. Сергеєв, В.А. Дроботковський, П.А. Віхляєв, Е.В. 
Новаковський, Я.А. Лук’янов, Д.Т. Козьма, А.О. Судик (довірений С.К. Соколова-Бородкіна), Г. 
Садомський, І.І. Моргуновський, нотаріус м.Бобринця І.Е. Калузький, мукомел М.А. Барський, 
купець Г.А. Златкевич, Е.А. Грінберг (секретар наради). 

Учасники цієї наради вирішили просити присутніх представників міст Єлисаветграда та 
Бобринця і Єлисаветградського повітової земської управи винести питання про безплатне 
відчуження і надання будівельних матеріалів для будівництва дороги на сесії міських дум та 
земські збори; просити представників міських та земських закладів підтримати клопотання 
підприємців з будівництва дороги Єлисаветград – Бобринець; просити Єлисаветградський 
Біржовий Комітет енергійніше добиватися будівництва дороги. 

 

Протокол першої приватної наради з приводу з’єднання залізницею міст Єлисаветграда і Бобринця 
при Єлисаветградському Біржовому Комітеті  від 7 березня 1910 року. 

 
 



 

 38 

 
 

У  номері за 20 травня 1915 року газета «Голос Юга» повідомляла: «Елисаветград – 
Бобринец. Биржевой комитет созывает на 18 мая в 10 часов утра совещание заинтересованных 
лиц и учреждений по вопросу о скорейшем осуществлении железнодорожной ветки Елисаветград 
– Бобринец. Приглашаются представители городов Елисаветграда и Бобринца, 
елисаветградского земства, а также и землевладельцы района. Предполагается внести 
предложение об избрании особой депутации для поездки по этому вопросу в Петербург». 

 

Газета «Голос Юга», № 115 за 20 травня 1915 року, фрагмент третьої сторінки 
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Про результати цього обговорення «Голос Юга» повідомляв у номері за 20 травня: 
«Железная дорога Елисаветград-Бобринець. В воскресенье под председательством П.Я. Брука 
состоялось совещание по вопросу о постройке подьездного пути Елисаветград – Бобринець. В 
совещании участвовали представители земства (Н.Е.Марьянович и И.П. Авдеев), города ( чл. 
Управы А.И. Добровольский), представитель бобринецкого городского управления гласный 
Лукьянов, некоторые землевладельцы бобринецкого района и представители торговли и 
промышленности, Собрание постановило: находя настоящий момент наиболее благоприятным в 
виду  ассигнований правительством 49 миллионов на постройку подьездных путей следует 
возбудить ходатайство о постройке железной дороги Елисаветград - Бобринец на средства 
казны. Для успешности ходатайства совещание постановило послать в Петербург специальную 
депутацию из представителей города Елисаветграда и Бобринца и из представителей земства и 
биржевого комитета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Голос Юга», 20 травня 1915 року, 
фрагмент третьої сторінки 

 

Кого ж це зібрання  відрядило до столиці, дізнаємося з наступного номера газети: 
«Елисаветград – Бобринець. Биржевой комитет уполномочил секретаря комитета П.Я. Брука и 
секретаря комитета Л.Г. Бродского лично поддержать в Петербурге ходатайство о 
сооружении железнодорожной ветки Елисаветград – Бобринець на средства казны. Такое же 
уполномочие дано бобринецким городским управлением гласному И.С. Николенко. Л.Г.  Бродский и 
И.С.Николенко вчера выехали в Петербург» 
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Надрукував «Голос Юга» і  звіт про відрядження секретаря Єлисаветградського біржевого 
комітету Л.Г. Бродського до Петербурга. Він привіз зі столиці втішні новини та сподівання на те, 
що найближчим часом буде вирішено будівництво вузькоколійки. Розглядали два варіанти: 
будівництво залізниці за  казенні гроші або ж концесійним шляхом. Л.Г. Бродський зустрічався із 
завідуючим відділом нових під’їзних шляхів Ю.І. Успенським і почув від нього, що до вересня 
1915 року проведуть економічний огляд  майбутньої залізниці, а після цього  проводитимуть 
технічні дослідження даних, що зібрані Київським порайонним комітетом управління Південно-
західних доріг та зацікавленими у будівництві організаціями. Успенський висловив думку, що 
дорогу будуватимуть за рахунок казни. Але будівництво можна пришвидшити,  якби знайшовся 
підприємець, який би вклав у будівництво власні гроші. Успенський також висловив свою 
підтримку проекту залізниці, авторами якого були інженери Чугунов та Зисс. 

Розмовляв у Петербурзі Бродський і з начальником відділення департаменту залізниць 
Оппенгеймом, і дізнався від нього, що питання будівництва залізниці відклали до осені.  

Під час зустрічі з заступником голови Держдуми С.Т. Варун-Секретом та депутатом Л.Г. 
Люцем  Бродський отримав від них запевнення, що дорогу будуватимуть за рахунок казни. 

 
План приєднання залізничної колії Єлисаветград - Бобринець до станції Єлисаветград 
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ЖІНОЧЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 
Єпархіальні жіночі училища були невід’ємною складовою історії освіти другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття.  У 1854 – 1917 роках на українських землях функціонувало 13 таких 
училищ. Вони  забезпечували педагогічними кадрами церковнопарафіяльні школи.  

Припускаємо, що єпархіальне жіноче училище збиралися відкрити і у місті Єлисаветграді, 
але з якихось невідомих причин цього не сталося.  

У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа «Про відведення міської 
землі під побудову 8-класного жіночого єпархіального училища. 2 січня 1901 року  – 22 листопада 
1906 року» 17. 

У цій праві є «План частини міста Єлисаветграда поблизу товарної станції Південно-
Західної залізниці з виділенням трьох ділянок міської землі  для відчуження під будівництво 
єпархіального училища». Підписаний цей план  міським архітектором      О. Лишневським. Згідно 
плану,  місто відвело для побудови приміщення училища три ділянки землі між залізницею та 
Ковалівським провулком, від вулиці Грязної у напрямку Солодкої Балки.  

 

 

                                                             
17ДАКО. – Ф. 70. -  Оп. 1. – Спр.206.  
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«План частини міста Єлисаветграда поблизу товарної станції Південно-Західної залізниці з 
виділенням трьох ділянок міської землі  для відчуження під будівництво єпархіального училища». ДАКО . – 
Ф. 70. – Оп. 1. – Спр. 206.  
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Частина плану міста Єлисаветграда П. Рябкова за 1913 рік 

 

 

 
Також у цій справі є додаток до газети «Ведомости Одесского Городского Общественного  

Управления»18 за 10 грудня 1894 року, в якому йдеться про відведення ділянки землі в Одесі під 
будівництво єпархіального училища. 

Виходячи з цих документів, можна зробити припущення, що в Єлисаветграді збиралися 
відкрити жіноче єпархіальне училище,  проте  у подальшому це питання було знято з порядку 
денного.  

У  документах засідань Єлисаветградської міської думи знаходимо  матеріали про 
слухання питання про створення у місті учительської семінарії19. 

20 грудня 1903 року міська дума Єлисаветграда розглянула пропозицію інспектора 
народних училищ Ананьєво-Одеського району. Інспектор запитував, чи не бажає міська влада 
взяти участь у створенні та облаштуванні, а також у щорічному утриманні жіночої учительської 
семінарії, яку збираються відкрити в Єлисаветградському, або ж в Ананьєвському повітах.  

Гласні висловили думку, що такий навчальний заклад був би більш корисніший і 
потрібніший сільському населенню повітів. Досі міські народні школи Єлисаветграда не мали 
проблем з комплектацією педагогічними кадрами. Лише одна Єлисаветградська жіноча гімназія 
щорічно випускає 20-30 дівчат із званням домашніх учительок. Тож місто не потребує спеціальної 
жіночої учительської семінарії. А якщо така семінарія і буде створена в Єлисаветграді, то участь 
міста у ній висловиться лише у тому, що місто безкоштовно відведе місце для будівництва цього 
навчального закладу. 

                                                             
18 «Ведомости Одесского городского общественного управления», Одесса, 10 декабря 1894 года 
19Систематический сборник постановлений Елисаветградской город ской думы за 1871 – 1903 года». Том 
ІІ. Составил  А.К. Брейєр. Типография М.А. Гольденберга в Елисаветграде, 1905.  Стр.301-302 
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Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской думы за 1871 – 1903 года». 

Том ІІ. Составил  А.К. Брейєр. Типография М.А. Гольденберга в Елисаветграде, 1905.  Стр.301-302 
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ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ МОГЛА БУТИ 
«ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЮ» 

 

 
Єлисаветград. Чоловіча гімназія.  Вид. Ф. М. Сановича. Акц.  Т-во Гранберг в Стокгольмі. 

 

Наприкінці серпня 1887 року в Єлисаветграді побував імператор з дружиною та синами. 
Наступного дня після приїзду, 27 серпня, імператор  відвідав Олександрівський дитячий приют та 
чоловічу гімназію, що  на той час знаходилася у будівлі по вулиці Петрівській, та яку у 1879 році 
пристосували під гімназію із корпусу «московських кам’яних лавок». Напередодні приїзду 
імператора завершили надбудову другого поверху на будівлі гімназії. 28 серпня Олександр ІІІ 
відбув з Єлисаветграда у Нову Прагу на військові маневри. 

І ось через дев’ять років, 17 червня 1888 року, на засіданні міської думи міський голова 
О.М. Пашутін запропонував в пам'ять та на честь відвідування Єлисаветграда імператором назвати 
чоловічу гімназію «Олександрівською», або ж «Олександра ІІІ». Міська дума вирішила клопотати 
в установленому порядку про надання гімназії однієї з цих двох назв. 

Знову до цього питання міська дума повернулася на засіданні 29 листопада того року, 
оскільки надійшов відгук від міністра народної освіти. Місту було відмовлено у клопотанні через 
те, що гімназія не повністю фінансувалася містом, а отримувала щорічну субсидію. 

Тоді гласний Хвостов запропонував іншим чином ознаменувати «щасливу подію – 
відвідування міста імператором»:  заснувати кілька «олександрівських» стипендій для учнів 
гімназії. Міська дума  передала дану пропозицію у кошторисну комісію. 
       



 

 46 

 

Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской думы за 1871 – 1903 года». 
Том ІІ. Составил  А.К. Брейєр. Типография М.А. Гольденберга в Елисаветграде, 1905.   
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ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС 

 
 
Двічі в Єлисаветграді збиралися  відкрити кадетський корпус, і обидва рази ці спроби 

виявлялися невдалими через відсутність фінансування з боку держави та неплатоспроможність 
дворян, для дітей яких і створювали цей навчальний заклад. 

Кадетський корпус - початковий військово-навчальний заклад з програмою середнього 
навчального закладу з повним пансіоном для підготовки молоді до військової служби. Вихованці 
кадетських корпусів після закінчення повного курсу приймалися без іспитів до військових училищ 
і до вищих шкіл. 

Найвищим указом був оголошений проект заснування губернських кадетських корпусів, 
який передбачав відкриття військово-навчальних закладів у Новгороді, Тулі, Тамбові, Полтаві, 
Полоцьку і Єлисаветграді. Кадетські корпуси були покликані надати можливість навчання і 
виховання синів російських дворян поблизу їхніх рідних місць. 

Єлисаветградський кадетський корпус на 400 учнів був заснований 1 лютого 1830 року20. 
Призначався він для виховання дітей дворян Херсонської, Таврійської, Київської, Волинської та 
Кам’янець-Подільської губерній.  

Однак кадетський корпус в Єлисаветграді так і не був відкритий через відсутність коштів у 
держави та неспроможність дворян вищезгаданих губерній фінансувати цей навчальний заклад21,  
19 грудня 1833 року створення корпусу було відмінене у зв’язку із заснуванням кадетського 
корпусу в місті Києві22. 

Згодом в Єлисаветграді створили військову прогімназію. Це  нижчий навчально-виховний 
заклад, що виник у Російській імперії в епоху реформ військово-навчальних закладів у 1860-х 
роках. Вони були призначені, головним чином, для підготовки до вступу в юнкерські училища. 

Перші вісім військових прогімназій з чотирирічним терміном навчання були утворені у 1868 
році з військово-початкових шкіл в Москві, Пскові, Ярославлі, Києві, Вольську, Оренбурзі, 
Омську та Іркутську. У 1874 році військову прогімназію перевели з Києва до Єлисаветграда. 

Загальноосвітній  курс  у прогімназії був узгоджений з програмою для добровольців 3-го 
розряду (курс повітових училищ або чотирикласних реальних училищ, але без вивчення мов). 
Після закінчення курсу, вихованці (не молодші 17 років) направлялися в юнкерські училища з 
зарахуванням в полки унтер-офіцерами, а з 1874 року - на правах добровольців 3-го розряду. 
Також, кращі випускники прогімназій, не старше 16 років, переводилися в учительську семінарію 
військового відомства, звідки вони поверталися у військові прогімназії уже викладачами. 

До 1881 року залишилося вісім прогімназій із загальним штатом 1735 учнів: Ярославська 
(400), Оренбурзька (300), Єлисаветградська, Петербурзька і Омська (по 200), Вольська і Іркутська 
(по 100) і Владикавказька (235). 

У 1882 році військові гімназії стали перетворювати в кадетські корпуси і у 1883 році була 
скасована прогімназія в Єлисаветграді. 

 
 
 
 
 

                                                             
20 Полное собрание  законов Российской империи. Том 5. Указ З457.http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html 
21 Кулешов С.Г. Краткие сведения обо всех кадетских корпусах Российской империи и других военно-
учебных заведениях, исторически с ними связанных 
http://kadet.by/publ/kadetskie_korpusa/kratkij_perechen_kadetskikh_korpusov_rossijskoj_imperii/8-1-0-1 
22 Полное собрание законов Российской империи. Том 8. Указ 6654. http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html 

http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html
http://kadet.by/publ/kadetskie_korpusa/kratkij_perechen_kadetskikh_korpusov_rossijskoj_imperii/8-1-0-1
http://nlr.ru/e-res/law_r/content.html


 

 48 

 



 

 49 

 



 

 50 

 
Полное собрание законов Российской империи, том 5, указ 3457 
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Полное собрание законов Российской империи,  том 8, указ 6654 

 
У 1898 році в Єлисаветграді знову заговорили про кадетський корпус, оскільки у газетах 

з’явилися повідомлення, що на півдні України збираються відкрити такий навчальний заклад. 
Бачити його у себе хотіли Одеса та ще кілька великих міст. Але перевагу мало отримати те місто, 
влада якого більше за інших сприятиме  створенню кадетського корпусу. 

З цього приводу відбулося обговорення у міський думі. За своїм характером кадетський 
корпус розрахований на місто, у якому зосереджені військові частини, до якого ведуть шляхи 
сполучення, і де живуть офіцерські сім’ї. У цьому плані Єлисаветград, на думку гласних думи, був 
найкращим місцем.   
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 Місто обіцяло виділити потрібне місце для спорудження будівель кадетського корпуса 
площею від 5 до 10 десятин  між залізницею та річкою Інгулом на Солодкій Балці. Це місце навіть 
оглядав представник головного управління військово-навчальних закладів і визнав його 
придатним для будівництва. Міська управа пообіцяла віддати це місце на пільгових умовах.  

20 травня 1898 року міська дума вирішила клопотати перед головним начальником 
військово-навчальних закладів і перед командуючим Одеським військовим округом, щоб 
кадетський корпус був відкритий саме в Єлисаветграді. Та, як бачимо, цього не сталося… 
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«Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 
года». Том ІІ. С оставил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграде, 1905.  

 Стор. 305-307. 
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МЕХАНІКО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 

16 травня 1900 року Єлисаветградська міська дума розглянула відгук інспектора народних 
училищ 3-го району Херсонської губернії, який пропонував заснувати в Єлисаветграді механіко-
технічне училище на спільні кошти казни, міста та земства. Гласні погодилися, що Єлисаветград 
підходить за усіма критеріями для відкриття у ньому такого училища, але земство в цьому 
училищі повинно бути більше зацікавлене, ніж місто. Міська дума вирішила повернутися до цього  
питання лише після того, як його розгляне повітове земство, і не раніше, ніж буде розглянутий 
кошторис на 1901 рік23.  

У міській казні на той час не було потрібних коштів на нове училище. У тому році 
збиралися розпочати спорудження  будівель жіночої гімназії, Пушкінського та Кущівського 
народних училищ, а також відкрити нове Фірсовське училище по Петрівській вулиці. Міська дума 
дала відповідь інспектору народних училищ: місто готове асигнувати на механіко-технічне 
училище лише на 1/3 витрат з частки місцевих коштів, тобто 3240 рублів, а інші 2/3 повинно 
давати повітове земство. 

Механіко-технічне училище мало задовольнити потреби місцевої промисловості  у 
механіках «нижчого розряду». На щорічне утримання такого училища потрібно було виділяти 19  
436 рублів, і половина цієї суми повинна покриватися з місцевих витрат. У такому випадку  іншу 
половину коштів виділятиме казна, а також за казенні гроші  збудують приміщення училища та  
облаштують його. 

Повітове земство у свою чергу також погодилося з доцільністю відкриття такого училища 
в Єлисаветграді, і пообіцяло виділяти на нього  щорічно по 4859 рублів.  Разом з тим земство 
більше цікавили спеціалісти  з обслуговування  паровиків та парових машин, а для їх підготовки  
підходило б і чотирикласне ремісниче училище з механічними спеціальностями.   

Міська дума, «приняв во внимание, что в г. Елисаветграде развито преимущественно 
изготовление сельськохозяйственных машин и орудий, а не только сборка получаемых из других 
мест их частей, и что заводы г. Елисаветграда, кроме того, еще изготовляют паровые машины, 
тюрбины, машины для крупних вальцовых мукомельных мельниц, керосиновые двигатели и т. п., с  
обработкой всех машинних частей на месте, посему заводы эти оборудованы  большим 
количеством разнообразных станков для обработки металлов, и на каждом заводе имеются 
вагранки (чугунно плавильне печи), постановила, принять наиболее необходимым для края 
учреждение в г. Елисаветграде низшего механико-технического училища». Таке рішення міська 
дума прийняла на своєму засіданні 17 січня 1903 року. 

Знову до цього питання міська дума повернулася у грудні того ж року. Член управи П. І. 
Кесслер та міський архітектор О.П. Кишкін запропонували під майбутнє училище три ділянки 
землі:  площею 1454 квадратних сажнів біля старого Кущівського училища; площею 2000 
квадратних сажнів біля нового Кущівського училища;  навпроти заводу Ельворті площею 2000 
квадратних сажнів; неподалік казенного винного складу на розі вулиць Вигонної та Грязної 
площею 2000 квадратних сажнів. Міська дума повідомила попечителю Одеського навчального 
округу, що грошей на училище у міста немає, а от місце під училище місто може виділити одне із 
чотирьох вищеперерахованих,  окрім місця біля заводу Ельворті. 

Після цього розмови про відкриття в Єлисаветграді механіко-технічного училища 
припинилися. 

 
                                                             
23 «Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 года». Том 

ІІ. С оставил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграде, 1905.  Стор. 302-305. 
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ЕЛЕВАТОР В ЄЛИСАВЕТГРАДІ 
16 березня 1892 року міська дума Єлисаветграда розглянула клопотання представників 

місцевої мукомельної справи про будівництво в Єлисаветграді на кошти центральної влади 
елеватора. Міська влада погоджувалася з тим, що елеватор відіграватиме значну роль в економіці 
міста і стане центром збуту продукції борошномельної промисловості. Місто Єлисаветград завжди 
було центром хлібного ринку Херсонської губернії24.  

На засіданні міської думи 18 жовтня 1895 року побував  представник міністерства фінансів 
Козловський, який сказав, що міністерство готове дати кредит у кілька тисяч рублів під 4 відсотки 
річних. Міська дума вирішила приєднатися до клопотання земства про будівництво елеватора в 
Єлисаветграді. 
 

 
                                                             

24 «Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 
года». Том ІІ. С оставил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграде, 1905.    
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«Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 

года». Том ІІ. С оставил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграде, 1905.   Стр. 
456-457 

 

 
 

ЗЕМСЬКИЙ БАНК  
 
 

У вересні 1868 року Єлисаветградське повітове земство клопотало перед губернатором про 
дозвіл на відкриття свого банку. На його заснування збиралися використати 30 000 рублів, які 
залишилися від кошторисних збережень трьох останніх років25. 

Це ж клопотання було продубльоване губернській управі та Херсонському губернатору у 
березні 1869 року та у березні 1870 року. 

9 квітня 1870 року земська управа отримала відповідь від міністерства фінансів. Зі столиці 
повідомляли, що міністерство внесло в державну раду проект «нормального» положення про 
земські банки і до його затвердження міністерство не може дати дозволу земству на відкриття 
свого банку. 

У 1871 році земській управі запропонували скласти новий проект статуту земського банку 
Єлисаветградського повіту. За зразок радили узяти Статут товариства взаємного кредиту у 
Петербурзі. 

                                                             
25 «Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 1903 
года». Том ІІ. С оставил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграде, 1905.    
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У 1871 році брошуру з цим статутом земського банку розіслали  земським гласним для 
ознайомлення перед її обговоренням на наступних земських зборах.  

У 1872 році  обговорювати питання про  відкриття земського банку в Єлисаветграді 
припинили.  

І, нарешті, 15 жовтня 1897 року Губернські земські збори постановили не відкривати 
банки, а допомагати повітовим земствам засновувати свої кредитно-ощадні товариства та інші 
заклади короткострокового кредиту. 
 

«Систематический сборник постановлений Елисаветградской городской  думы за 1871 – 
1903 года». Том ІІ. С оставил А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграде, 1905.    

 
Проектъ земскаго банка въ Елисаветградѣ. 
1 2 0 0 . По поводу устройства уѣзднаго земскаго банка, п о с т а н о в л е н о: ходатайствовать о 

томъ, чтобы впредь до утвержденія нормальнаго устава о земскихъ банкахъ, разрѣшено было открыть 
уѣздный земскій банкъ временно, на основаніи положенія о городскихъ банкахъ. На учрежденіе банка 
употребить 30,000 руб., оставшіеся отъ смѣтныхъ сбереженій м инувшаго трехлѣтія. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
просить объ исключеніи изъ предполагаемаго нормальнаго устава слѣдующаго: 1) чтобы неограниченъ 
былъ основной капиталъ земскихъ банковъ. 2) Относительно пріема вкладовъ,предоставить туже свободу 
земскимъ банкамъ, какая предоставлена городскимъ. Назначать предѣлъ пріема вкладовъ имѣетъ право 
только земство, которое учредило банк. 3) Контроль надъ дѣйствіями банка предоставить земству. 4) 
Просить о назначеніи въ особую коммисію для составленія устава о земскихъ банкахъ представителей 
земства. (П . С. 24 сентября 1868 г. стр. 15— 16, пун. 3— 4). 
Сообщено губернской управѣ при отношеніи отъ 4 октября за № 3616 и Херсонскому губернатору 30 
декабря за № 4329, повторено 13 марга 1869 года за № 908 и 12 марта 1870 года за № 612. Въ отвѣт 
получено отношеніе отъ губернатора, что ходатайство представлено Новороссійскому и Бессарабскому г. 
губернатору. 
1201. По поводу доклада ревизіонной коммисіи по общему отчету уѣздной управы, Собраніе п о с т а н о в 
и л о : пo вопросу объ открытіи въ г. Елисаветградѣ земскаго банка, поручить уѣздной управѣ повторить 
ходатайство по этому предмету. (П .С. 29 сентября 1869 г. стр. 59, пун. 2). 
Окончательный отвѣтъ послѣдовалъ отъ министерства финансовъ отъ 9-го апрѣля 1870 г. за N 3950 
слѣдующаго содержанія: что министерством финансовъ 7 апрѣля 1870 г. за № 3855 внесенъ въ 
государственный совѣтъ проектъ нор-мальнаго положенія о земскихъ банкахъ и что за симъ до 
утвержденія сего проектавъ законодательномъ порядкѣ, министерство финансовъ не можетъ сдѣлать 
ни какихъ распоряженій объ учрежденіи Елисаветградскаго уѣзднаго земскаго банка. 
Вслѣдствіе этого управа опять обратилась къ Херсонскому Губернатору 22 іюля 1871 года за № 2841 съ 
просьбой ходатайствовать передъ министерство финансовъ о раз рѣшеніи открыть банкъ на основаніи 
устава о земскихъ банкахъ. На это полученотвѣтъ, что на основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія 
Государственнаго Совѣта, главныя начала устройства земскихъ банковъ вообще утверждены. Для 
открытія же Елисаветградскаго банка, необходимо составить новый проектъ устава земскаго банка 
Елисаветградскаго уѣзда, для чего можетъ служить руководствомъ, Высочайше утвержденное общество 
взаимнаго кредита въ Петербургѣ. 
1202. Согласно увѣдомленію Херсонскаго Губернатора отъ 4 апрѣля за № 7, съ предложеніемъ о выдачѣ 
краткосрочныхъ ссудъ сельскимъ хозяевамъ, примѣняясь къ положенію о городскихъ общественныхъ 
банкахъ и впредь до утвержденія нормальнаго положенія о земскихъ банкахъ, Собраніе п о с т а н о в и л о 
: поручить уѣзд ной управѣ находящійся въ настоящее время въ городскомъ банкѣ основной фондъ 
уѣзднаго земскаго банка 30000 руб. роздать сельскимъ хозяевамъ съ тѣмъ, что каждый можетъ взять не 
болѣо 10 руб. подъ поручительство и 100 руб. подь залог процентныхъ бумаг на сроки не свыше 6 мѣсяцевъ. 
( П . Чр. С . 2 2 апрѣля 1870 г., 
пун. 6). 
1203. Въ отчетѣ за 1869 — 1870 годъ, Земская У права д о к л а д ы в а л а Собранію: объ этомъ (ст. 1202) 
постановленіи Управа сообщила волостнымъ правленіямъ для оповѣщенія сельскимъ хозяевам, предваряя 
ихъ, что для полученія упомя нутыхъ ссудъ крестьянамъ необходимо соблюсти слѣдующее: 1) Подать 
прошеніе въ Уѣздную Земскую У праву, съ обозначеніемъ размѣра просимой ссуды. 2) Засвидѣтель 
ствовать предварительно означенное прошеніе въ томъ волостномъ правленіи, подъ вѣдомством котораго 
находится проситель. Засвидѣтельствованіе волостнаго правленія состоитъ въ удостовѣреніи в томъ, 
что желающій воспользоваться ссудою дѣйствительно имѣетъ постоянное мѣсто жительства въ 
предѣлахъ волости, причисленъ къ какому то сельскому обществу и владѣетъ движимымъ и недвижимимъ 
имуществомъ.3) Кромѣ того, при прошеніи прилагается подписка двухъ поручителей въ томъ, что они въ 
уплатѣ полученной просителемъ ссуды ручаются. На подпискѣ этой волостное правленіе кладетъ такое 
же засвидѣтельствованіе, какъ и на самомъ прошеніи, если поручители принадлежатъ къ сельскимъ 
обществамъ. 4) Поручители могутъ быть также мѣстные землевладѣльцы и купцы, и въ такомъ случаѣ 
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удостовѣренія волост наго правленія ихъ личности не требуется. Достаточно, чтобы такіе поручители 
были извѣстны Управѣ. 5) Представивъ прошеніе и поручительство съ надлежащими 
засвидѣтельствованіями, проситель получаетъ ссуду (не болѣе 10 руб.) срокомъ на 6 мѣсяцев и 
уплачиваетъ проценты впредь по разсчету изъ 8 % въ годъ, a 6 мѣсяцевъ 4 % , что составитъ на 10 руб. — 
40 коп. Ссуды въ большихъ размѣрахъ могутъ быть выдаваемы всему крестьянскому обществу, за 
круговою порукою всѣхъ хозяевъ того общества, въ тѣхъ случаяхъ, когда обществамъ угрожаетъ 
бѣдствіе, вслѣдс твіе неурожаевъ и пo другимъ причинамъ, которыя будутъ признаны Управою 
вполнѣуважительными. Сельское общество, желающее получить ссуду обязано: 1) Составитьо томъ 
общественный приговоръ, съ объясненіемъ въ немъ подробно причинъ, побу-дившихъ общество просить 
ссуду, обозначить въ приговорѣ размѣръ суммы, просимойвъ ссуду, и засвидѣтельствовать приговоръ в 
волостномъ правленіи. 2) Дать подпи ску въ томъ, что общество круговою порукою всѣмъ имуществомъ и 
средствами отвѣ чаетъ въ уплатѣ на срокъ просимой ссуды. 3) Приговоръ и подписка представляются 
чрезъ волостное правленіе въ Управу, которая, по разсмотрѣніи дѣла, назначаетъ ссуду въ такомъ 
размѣрѣ, какъ будетъ признано ею возможнымъ и увѣдомляет ъ о томъ общество, которое даетъ отъ 
себя довѣренность избраннымъ надежнымъ хозяе вамъ (не менѣе двухъ) на полученіе ссуды въ томъ 
размѣрѣ, какъ будетъ оконча тельно опредѣлено Управою. 4) Ссуда можетъ быть просима и выдаваема 
не болѣе 
какъ на 6 мѣсяцевъ. 5) При выдачѣ ссудъ проценты удерживаются Управою впередъ, по разсчету изъ 8-ми 
процентовъ въ годъ, а за 6 мѣсяцевъ 4 % . Всѣ просьбы и прошенія частныхъ лицъ и сельскихъ обществъ, 
которыя будутъ поданы въ Уѣздную У праву о выдачѣ ссудъ, безъ соблюденія означенныхъ выше условій, 
останутся безъ удовлетворенія. По настоящее время воспользовались ссудою слѣдующія сельскія обще 
ства, взявшія: 1) д. Надеждовки Братской волости 500 руб., 2) д. Ивановки той же волости 500 руб., 3) д. 
Никольской той же волости 500 p., 4) с. Троицкаго Щербановской волости 1420 руб., 5) с. Сасовки 
Компанѣевской волости 850 руб.— Все го 4430 руб. Отдѣльно хозяевамъ и именно землевладѣльцамъ-
колонистамъ отдано въ 
ссуду 140 руб. Всего отдано въ ссуду изъ капитала банка 4570 руб. на разные сроки; послѣдніе изъ нихъ 
кончаются 18 декабря настоящаго года. (Общ. отч. За 1869— 1870 г. стр. 13— 16). 
1 2 0 4 . По поводу доклада ревизіонной коммисіи о ссудахъ крестьянскимъ обществамъ изъ капитала, 
предназначеннаго на образованіе фонда уѣзднаго земскаго банка, п о с т а н о в л е н о: поручить земской 
управѣ сдѣлать распоряженіе, о взысканіи административнымъ порядкомъ ссудъ съ тѣхъ обществъ, 
которые не внесут ихъ къ данной уѣздной управой отсрочкѣ. На будущее же время воздержаться отъ 
выдачи ссудъ до утвержденія и открытія денежнаго банка. ( П . С. 27. сентября 1871 годастр. 6). 
1205. По выслушаніи доклада особой коммисіи по дѣлу объ учрежденіи въ Елисаветградѣ уѣзднаго 
земскаго банка, п о с т а н о в л е н о : напечатать докладъ ком мисіи и брошюру устава, принятую 
коммисіей, и разослать гласнымъ для ознакомленія и составленія мнѣнія къ будущему Земскому Собранію. ( 
П . С. 27 сентября 1871 года стр. 6 и 83, пун. 4). Докладъ съ проектомъ устава о земскомъ банкѣ былъ 
выработанъ и представленъ на разсмотрѣніе Собранія въ 1872 году, но вопрось объ учрежденіи 
егоостался не разрѣшеннымъ. 
1 2 06 . По поводу доклада ревизіонной коммисіи, разсматривавшей общій годовой отчетъ управы за 1871 
годъ (пунктъ 2) п о с т а н о в л е н о : пріостановитьобсужденіе вопроса объ открытіи земскаго банка. ( 
П . С. 20 сентября 1872 годасmp. 162, пун. 2). 
1207. Увѣдомленіе губернской управы по дѣлу открытія губернскаго земскаго банка п р и н я т о к ъ с в ѣ д 
ѣ н і ю , (П . С. 15 мая 1875 г. стр. 31). Г убернская У права сообщила, что 15 октября 1874 года 
Губернское Земское Собраніе постановило не открывать банка, а помогать уѣзднымъ земствам учредить 
ссудо-сберегательныя товарищества и др. учрежденія краткосрочнаго кредита. (стр.229—231)_ 
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ЧИГИРИНСЬКУ ВУЛИЦЮ НЕ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ  

НА ЧЕСТЬ ПИРОГОВА 
Поки що не знайдено жодного підтвердження того, що знаменитий хірург М. Пирогов під 

час Кримської війни 1863-1866 років перебував у нашому місті. У військово-медичному музеї у 
Петербурзі, де зберігається персональний фонд М. Пирогова, відсутні документи, які б 
підтверджували те, що Микола Іванович був у ті роки в Єлисаветграді.  

Є лише одна документальна згадка про випадок, який мав місце значно пізніше. А сталося 
це 17 березня 1880 року. М. Пирогов пробув у Єлисаветграді усього кілька годин, зробивши 
хворому складну операцію, і вечірнім потягом відбув у свій маєток Вишня під Вінницею.  

У номері за 19 березня 1880 року газета «Елисаветградский вестник» повідомляла: «В ночь 
с 16 на 17 марта прибыл Н.И. Пирогов, вызванный сюда к больному. Николай Иванович пробыл 
здесь несколько часов и с послеобеденным поездом отправился в свое имение в Винницком 
уезде»26. 

 Слід додати, що в останній рік свого життя М. Пирогов з Вишні виїжджав лише двічі - у 
Кам’янець-Подільський та до Єлисаветграда.  Через 30 років після цього приїзду в Єлисаветграді 
вирішили назвати одну з вулиць міста на честь знаменитого хірурга. У газеті «Голос Юга» за 27 
січня 1911 року була надрукована замітка, у якій повідомлялося, що «для увековечивания памяти 
хирурга Н.И. Пирогова комиссия предлагает переименовать Чигиринскую улицу в Пироговскую, а 
также присвоить имя Пирогова предположенному к постройке новому инфекционному бараку»27.  

У номері за 3 серпня того ж року «Голос Юга» писав, що «приступлено к постройке 
нового изоляционного барака на месте бывшего деревянного летнего барака. Новое изоляционное 
помещение рассчитано на восемь постоянных коек при двух четырехкоечных отделениях»28.  

А вже у номері за 1 квітня 1912 року повідомлялося, що «Министерство внутренних дел 
разрешило городской управе присвоить городскому инфекционному бараку наименование 
«Инфекционный барак имени Н.И.Пирогова»29. Отож, інфекційний барак побудували, а от вулицю 
Чигиринську так і не перейменували.  

 

                                                             
26 Газета «Елисаветградский вестник» за 19 березня 1880 року 
27 Газета «Голос Юга» за 27 січня 1911 року 
28 Газета «Голос Юга» за 3 серпня 1911 року 
29 Газета «Голос Юга» за 1 квітня 1912 року 
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План міської лікарні на території фортеці Святої Єлисавети, 1916 рік. На плані є позначення 
інфекційного барака. 

 

 Приймальне відділення лікарні будувалося як інфекційний барак, якому присвоїли ім’я Пирогова. Про 
це до останньої реставрації нагадувала пам’ятна дошка на стіні будівлі. 

Може виникнути запитання: чому збиралися перейменовувати на честь хірурга саме цю 
вулицю? Припускаємо,  що на ній проживав той  хворий, до якого у березні 1880 року приїжджав 
Микола Іванович Пирогов!  

1 червня 1958 року у лікарні на території фортеці Св. Єлисавети  встановили пам’ятник 
видатному хірургу. А от був він там, чи ні - поки що не встановлено. 

 

  
  

Такий бюст М. Пирогов стояв на території лікарні до 2019 року, коли на  п’єдесталі 
встановили новий бюст хірурга (на фото справа). 
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ВУЛИЦІ ПАВЛА ЗЕЛЕНОГО, ЯК І АБАЗІВСЬКОЇ,  
У МІСТІ НЕ БУЛО 

 
У фондах Державного архіву області зберігається заява-клопотання «домовладельца, 

Елисаветградского земского гласного»  Павла Олександровича Зеленого, яка адресована міській 
управі. Датований цей документ 7 серпня 1895 року.  

«Улицы и переулки города Елисаветграда получили свои названия большею частью от 
городов, например Московская, Харьковская, Миргородская и пр., и даже от ближайших сел, 
например Никаноровская улица (по имени села Никаноровка), Вишняковский переулок (по имени 
села Вишняковка), Соколовская улица (по имени села Соколовка) и т.д., - писав Павло 
Олександрович. - Одна улица носит название Болотной, вероятно в память всегдашнего болота 
на ней, а один переулок называется Гусарским в память, вероятно, о квартировавших в нем гусар. 
Хотя некоторые из этих названий неизвестны даже местным жителям, и существуют только 
на плане, тем не менее они не представляют ничего особенного. Но есть одна улица, название 
которой, по-моему, можно и следовало бы изменить: это улица – Беспоповская. Такое название 
улица эта получила, вероятно, от того, что при заселении города не ней жили и имели дома 
преимущественно сектанты, неприемлющие священства. Но в настоящее время этих сектантов 
нет на ней, и дома принадлежат другим лицам».  

Далі заявник просить перейменувати цю вулицю на Абазівську - на честь Миколи 
Савовича Абази, херсонського губернатора. Таким чином, писав Зелений, «будут почтены заслуги 
Абазы» перед містом.  

Міська управа розглянула заяву і відмовила Зеленому, аргументувавши свою відповідь 
тим, що це перейменування буде недостатнім «почтением» заслуг Абази, а от краше назвати його 
іменем Балківське міське народне училище. З таким клопотанням міська управа й звернулася до 
Міністра внутрішніх справ та губернатора.  

Такою була тодішня процедура перейменувань - міська влада могла лише ініціювати зміну 
назви, а вирішували у Херсоні.  

Відповідь  отримали у січні 1896 року, і вона була негативною. Губернатор повідомляв, що 
перейменувати Балківське училише в Абазівське можна було б лише тоді, якби воно утримувалося 
на кошти Миколи Савовича. А оскільки училише на утриманні міста, то перейменування не 
можливе.  
  Лише через 14 років після клопотання Павла Зеленого вулицю Безпопівську 
перейменували. Вулиці та Балківському народному училищу дали ім’я письменника Миколи 
Гоголя.  
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НЕ ТАК СТАЛОСЯ, ЯК ГАДАЛОСЯ… 

З газетних повідомлень ми дізнаємося, що були наміри розділити територію Херсонської 
губернії на дві губернії – Єлисаветградську та Одеську. Так, у номері за 11 вересня 1911 року 
газета «Голос Юга» повідомляла: «К разделению Херсонськой губернии. В Министерстве 
внутренних дел был поднят вопрос о разделении Херсонской губернии на две: Одесскую и 
Елисаветградскую. Министром поручено Херсонскому губернатору созвать поэтому вопросу 
особое совещание при участии общественных деятелей. При образовании новых губерний, к ним 
будут присоеденены прилегающие территории соседних губерний». 

В «Иллюстрированном путеводителе по Юго-Западной железной дороге» ( 1898)  
зазначено: «Елисаветград  ныне – один из лучших и наиболее благоустроенных уездных городов.  
Он даже может смело соперничать со многими уездными городами… Елисаветград в последнее 
время так разросся, что  даже в печати был возбужден вопрос о небходимости переименования 
его в губернский, путем образования особой Елисаветградской губернии». 

Як повідомляла  газета «Голос Юга» у номері за 27 січня 1911 року, «комиссия о пользах и 
нуждах вносит предложение о переименовании Петровской улицы в улицу 19 февраля 1861 года». 
Та  Міністерство внутрішніх справ не дало такого дозволу.   

Газета «Голос Юга» у номері за 7 червня 1914 року повідомляла: «Новоархангельск  —  
Помошная.  Киевский  порайонный  комитет уведомил  Елиаветградскую  земскую  управу  о  
том,  что  9  июня  комитет  созывает заседание  по  вопросу  о  создании  железнодорожного  
подъездного  пути Новоархангельськ-Помошная». 

У липні 1915 року  «Голос Юга» писав про намагання жителів Злинки перейменувати своє 
село: «Ходатайство о переименовании. Мировой судья Л.И.Авдеев по уполномочию жителей 
местечка Злынка обратился на высочайшее имя с ходатайством о переименовании местечка 
Злынка в Татьяновку в честь великой княгини Татьяны Николаевны. Канцелярия Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны предложила 16 херсонскому губернатору дать 
свое заключение по этому делу». Яким воно було, не важко здогадатися.  

Про деякі наміри  щось збудувати в Єлисаветграді ми дізнаємося з повідомлень у 
столичних газетах. Так, у номері за 15 травня 1907 року єлисаветградська газета «Голос Юга» 
надрукувала наступну замітку: «Памятник.  «Пет.  Г.»  (очевидно «Петроградська газета» - прим. 
авт.) передает,  что  по  случаю  исполняющегося осенью  столетия  со  дня  рождения  
знаменитого  баса  О. А. Петрова  возникла  мысль соорудить ему памятник, причем памятник 
этот предполагается поставить на родине великого певца в г.Елисаветграде». Кому належала ця 
ідея – невідомо. Більше інформації про пам’ятник Петрову в Єлисаветграді ні у місцевих газетах, 
ні в архівних документах не доводилося зустрічати. 
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