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Прізвище Костянтина Шостовського можна зустріти у багатьох 
архівних матеріалах нашого міста кінця ХІХ – початку ХХ століття. І це 
закономірно, адже Костянтин Ерастович займався будівельною справою в 
Єлисаветграді та Єлисаветградському повіті з березня 1884-го по грудень 
1916 року. 

 

ДАКО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 102 «Матеріали про службу міського техніка 
Костянтина Ерастовича Шостовського». 
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Про деякі біографічні дані будівничого ми дізнаємося з архівної 
справи «Матеріали про службу міського техніка Костянтина Ерастовича 
Шостовського»1, яка зберігається у фондах Державного архіву 
Кіровоградської області. 

 

Заява міського техніка К.  Шостовського від 7 грудня 1916 року про 
звільнення його зі служби за станом здоров’я та призначення пенсії. 

                                                           

1 ДАКО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 102 «Матеріали про службу міського техніка 
Костянтина Ерастовича Шостовського». 
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Доповідна у міську думу щодо звільнення з посади міського техніка К. 
Шостовського та призначення йому пенсії, яка підписана міським головою Г. 
Волохіним. 

 З  документа, підписаного міським головою Г. Волохіним, 
дізнаємося, що технік-будівельник К. Шостовський розпочав працювати 
міським архітектором 1 березня 1884 року і займав цю посаду до 15 січня 
1892 року. 

А був звільнений К. Шостовський  у зв’язку з тим, що місто вирішило 
запросити на посаду міського архітектора особу, яка б могла керувати 
роботами із влаштування міського водопроводу, –  інженер-механіка 
Г. Тупіцина.  
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Довідка з особової справи  К. Шостовського про його сімейний стан. 
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Довідка про грошове забезпечення міського техніка К. Шостовського. 

Після звільнення К. Шостовський перейшов на посаду інженера у 
Єлисаветградське повітове земство. У «Систематичному зведенні постанов 
Єлисаветградських повітових земських зборів за 1865 – 1895 роки» 
зазначено: «З доповіді Управи про збільшення платні земському інженеру 
Шостовському, збори, погоджуючись з пропозицією Управи, постановили: 
отримувану земським інженером Шостовським з повітових сум платню 
збільшити на 150 рублів, цю суму внести до кошторису на 1895 рік і просити 
губернське земство збільшити Шостовському платню на 25 % із суми 900 
руб. (П. З. 6 вересня 1894 р. Стор. XXXIII). Херсонські Губернські збори 
листопадової сесії 1894 року збільшили утримання техніка 
Єлисаветградського повіту губернських сум до 1200 рублів»2. 

Удруге К. Шостовський став працювати у  міській управі з 23 
листопада 1906 року, і пропрацював техніком-будівельником  до 30 
листопада 1916 року. У заяві на звільнення Костянтин Ерастович просив 
призначити йому пенсію за багаторічну службу, під час якої він «приніс 

                                                           

2  Систематический Свод Постановлений Елисаветградских Уездных Земских собраний за 1865 – 
1895 года. Составитель Е. Борисов. Издание Елисаветградского Уездного Земства. 
Елисаветград, Типография Гольденберга, 1895. 
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чимало користі місту своїми знаннями і своїм добросовісним відношенням до 
справ».  

Отож, Костянтин Ерастович Шостовський пропрацював у міській 
управі 18 років та ще 14 років був земським інженером. 

З іншого документа цієї архівної справи дізнаємося, що К. 
Шостовському на той час  було 66 років, тобто він народився у 1850 році. 
Батько трьох синів та доньки. Син Сергій (22.08.1882 -05.06.1942)  у 1916 
році служив прапорщиком в автомобільній роті.  Учасник Білого руху. За  
проєктом  цивільного інженера С. Шостовського 31 серпня 1936 року був 
закладений однопрестольний Воскресенський собор у Берліні.  Будівництво 
цієї бетонної будівлі тривало до 1938 року.  Син Володимир, 1891 року 
народження, працював на залізниці у місті Ашхабаді. Третій син Анатолій, 
який також народився у 1891 році, перебував на військовій службі. Донька 
Софія, яка була 1886 року народження,  працювала учителькою гімназії у 
місті Суми. Дружина Марія Тимофіївна померла. Мав у власності два 
будинки по Петрівській вулиці у 2-й частині міста, які приносили щорічний 
дохід в сумі 2600 рублів, а також дачу на Озерній Балці вартістю 4000 рублів. 
У списках дворян міста Єлисаветграда, які мали у власності нерухомість 
станом на 1916-1917 роки, записана М. Шостовська, власниця будинку по 
вулиці Петрівській у 2-й частині міста вартістю 600 рублів. Також Костянтин 
Ерастович у 1891 – 1903 роках володів землею біля села Олександрівка 
(Голодна)3 Єлисаветградського повіту. 

 

 
           На цьому плані бачимо, що по вулиці Петрівській, у кварталі між 
Театральним провулком і Миргородською вулицею, навпроти жіночої гімназії, були 
домоволодіння Соколових-Бородкіних, Ніколаєва, Яскульського, Торговицького, 
міського техніка К. Шостовського, і на самому розі з Миргородською – 
Карнарукова. Тобто, домоволодіння К. Шостовського було приблизно у районі 

нинішньої зупинки громадського транспорту біля педагогічного університету4.  

                                                           

3 Державний архів Одеської області. – Ф.249. – Оп.1. -  Спр. 1680.  
3 ДАКО. – Ф.78 – Оп1.. – Спр.896. 
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Воскресенський собор у Берліні. Автор проєкта С. Шостовський 

 
До речі, про  дачу  К. Шостовського  на Озерній Балці кілька разів 

йшла мова на засіданнях міської думи у 1895 – 1897 роках5.  У 1895 році К. 
Шостовський купив у М. Колотовкіної леваду у 2-й частині міста за Явленим 
колодязем на Озерній Балці. Коли він звернувся до міської управи з приводу 
переоформлення землі на себе, то виявилося, що у 1872 році М. Колотовкіна 
отримала цю ділянку з умовою, що коли місто  буде прокладати водопровід, 
то вона поверне землю у власність міста. К. Шостовський відмовився давати 
подібну підписку, але заявив, що дасть згоду на прокладання труб 
водопроводу по своїй ділянці. 27 листопада 1895 року міська дума 
погодилася перевести землю з М. Колотовкіної та К. Шостовського лише на 
тих умовах, на яких її отримала М. Колотовкіна. Оскільки водопровід у 
Єлисаветграді  розпочав діяти у 1893 році, то, очевидно, дача М. 
Колотовкіної, яку придбав К. Шостовський, знаходилася поряд з водозабором 
на Озерній Балці. 
                                                           

5 Систематический сборник постановлений Елисаветградской гордской думы за 

1871 – 1903 гг. Том ІІ. Составитель Л.К. Брейєр, 1905. 
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 А у наступному році до міської думи надійшло колективне 
клопотання власників дач  південної частини  Озерної  Балки  про  нарізання 
до їхніх ділянок землі, щоб вирівняти загальну фасадну лінію  дачних 
ділянок. 24 жовтня 1896 року міська дума  вирішила, що  до дачі К. 
Шостовського приріже шмат землі, якщо той підпише вищезгадане 
зобов’язання М. Колотовкіної. І, нарешті, 11 грудня 1897 року міська дума 
заборонила будувати щось на своїй ділянці К. Шостовському та робити цінні 
насадження на ній, усе ще сподіваючись, що проведе через неї водопровід.  

Оскільки на дачі К. Шостовського станом на 1916 рік були будівлі, то, 
очевидно, на їх спорудження Костянтин Ерастович отримав дозвіл пізніше, 
коли відпала потреба у використанні під водопровід його ділянки. 

 
Копія сторінки архівної справи, на якій записано, що Марія Тимофіївна 

Шостовська, дружина дворянина, має у власності будинок по вулиці Петрівській, у 
2-й частині, вартістю 350 рублів6. 

 

 
У вищезгаданій архівній справі є аркуш паперу, списаний з обох 

боків, на якому К. Шостовський перерахував об’єкти, будівництвом яких 
займався під час роботи у міській управі. 

                                                           

6 ДАКО. – Ф.78. – Оп. 9. Спр. 10 «Список потомственних дворян, які мали 
нерухомість у місті Єлисаветиграді у 1916-1917 роках». 
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Перелік об’єктів, складений К. Шостовським, якими він займався під час 

роботи міським архітектором та міським техніком. 
 

 
 

Чоловіча гімназія. Поштова листівка. Акц. Т-во Гранберга в Стокгольмі. 
Початок ХХ століття. 
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Першим у цьому переліку йде будівля класичної чоловічої гімназії по 
вулиці Петрівській, яку К. Шостовський перебудував з колишніх 
московських лавок. В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» зазначено, що 
у 1887 році була зроблена надбудова другого поверху будівлі гімназії; у 1889 
році встановлено в  актовій залі чотири чавунних колони вагою 179 пудів на 
кам’яному фундаменті та зроблені інші пристосування, а у 1890 році 
збудований на подвір’ї гімназії новий сарай. Очевидно, саме цими роботами і 
займався К. Шостовський, міський архітектор Єлисаветграда на той час. 

Як писав К. Шостовський, після приїзду в Єлисаветград імператора 
Олександра ІІІ під його керівництвом були замінені дерев’яні ферми 
Великого мосту через Інгул. Оскільки імператор був у місті у 1888 році, 
припускаємо, що Костянтин Ерастович мав на увазі капітальний ремонт 
мосту, який був проведений у 1891 році7. 

 

 
Великий міст. Поштова листівка. Видання Д. П. Єфимова, 1904 рік 

 
У міській лікарні, яка була на території фортеці св. Єлисавети, К. 

Шостовський перебудував кам’яний чоловічий корпус (1884 рік),  побудував 
хірургічний барак та ще два дерев’яних бараки обклав цеглою. Там же 
збудував інфекційний барак та кам’яну каплицю (1889 рік). У 1891 році була 
побудована нова дерев’яна будівля під залізним дахом для жіночого 
відділення. У 1892 році літній барак замінений новим. Також була збудована 
дерев’яна будівля, яка була покрита залізом, для заразних хворих.   

                                                           

7
 Исторический очерк г. Елисаветграда. Составил и издал А. Н. Пашутин. 

Елисаветград. Литотипография братьев Шполянских, 1897. 
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Приймальне відділення лікарні будувалося як інфекційний барак, якому потім 
присвоїли ім’я Пирогова. Про це до останньої реставрації нагадувала пам’ятна 
дошка на стіні будівлі. 

У номері за 3 серпня 1911 року єлисаветградська газета «Голос Юга» 
писала, що «розпочато будівництво нового ізоляційного барака на місці 
колишнього дерев’яного літнього барака. Нова ізоляційна будівля 
розрахована на вісім постійних ліжок при двох відділеннях по чотири 
ліжка»8.   

 

План міської лікарні на території фортеці св. Єлисавети, 1916 рік. На плані є 
позначення інфекційного барака та каплиці, які знаходилися поряд. ДАКО.- Ф.78. – 
Оп.2. – Спр. 804. – Арк. 90. 

                                                           

8 Газета «Голос Юга» за 3 серпня 1911 року 
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На звороті цієї фотографії написаний наступний текст9: «м. Єлисаветград, 
Херсонської Губернії. 1901 р. Кам’яна каплиця в скасованій фортеці Св. Єлисавети 
на місці престолу дерев’яного військового собору, побудованого в 1755 р, який через 
руйнування був закритий у 1813 році, і в огорожі якого у 1768 році був похований 
померлий проїздом через тутешній край вихователь Імператора Павла Петровича (в 
той час спадкоємця Всеросійського Престолу) Семен Порошин. (Історичний нарис 
м. Єлисаветграда О. М. Пашутіна). Поліціймейстер К  Безсонов». 

 

Поштова листівка початку ХХ століття. На дальньому плані, за сестрами 
милосердя, можна розгледіти купол каплички. 

                                                           

9 ЦДІА. – Ф.1293. – Оп.169. – Спр. 2490. 
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Костянтин Ерастович керував будівництвом трьох народних училищ – 
будинку з лампачу на Соколівських хуторах (1905 рік), дерев’яного будинку 
на Завадівці (1891 рік) та цегляного приміщення народного училища на 
Катранівці за проектом Д. Вальтера (1909 рік). До наших днів збереглося 
приміщення Катранівського народного училища. 

Побудував К. Шостовський і кам’яну будівлю для міської скотобойні 
на Салганній площі з повним її облаштуванням (1886 рік, підрядник 
Перримонд). Що це була за будівля, і чи збереглася вона – не встановлено. 

 

 

Будівля колишнього народного училища по вулиці Новгородській на 
Катранівці. Сьогодні це один з корпусів загальноосвітньої школи № 2 

.  

План Соколівського народного училища, на будівництві якого був виконробом 
К. Шостовський. ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – Спр. 1094 
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Як зазначив у переліку своїх робіт  Костянтин Ерастович, він 
спорудив у Думському провулку  трубний сарай, що був покритий залізом, та 
два нових цегляних сараї.  Провулок, який відділяв квартал з  будівлями 
міської думи від міського бульвару, і з’єднував вулиці Дворцову і  
Московську, називався Думським. А сараї, які назвав К. Шостовський, 
знаходилися у кварталі будівель міської думи. 

 

Міська Дума і Міський бульвар. Поштова листівка. Видання Д. П. Єфимова. 
1904 рік. 

 

Міська управа. Бульвар. Поштова листівка. Видання Ф.М. Сановича. 
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К. Шостовський писав, що побудував в Єлисаветграді будівлю для 
асенізаційного обозу. Але де знаходилася ця будівля – невідомо, тож 
невідомо і чи збереглася вона. 

Також технік побудував на Міському бульварі три кіоски. На 
наступних поштових листівках зображені Міський бульвар та кіоски на 
ньому. Очевидно, котрийсь з них, а може й усі,  будував К. Шостовський. 
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У дитячому притулку імені Імператриці Марії Федорівни Костянтин 
Ерастович зводив літній барак. В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», 
який вийшов друком у 1897 році, згадується літній барак біля 
Олександрівського дитячого притулку на Ковалівці. 

Займався К. Шостовський і перебудовою московських лавок під 
казарми, спорудив там кухню у півтора поверхи. 

Збудував казарми зі службами за залізницею на Новомиколаївці для 
обозного батальйону. В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» сказано, що у 
1889 році були побудовані п’ять корпусів дерев’яних із залізним дахом (дві 
казарми, конюшня, обозний сарай та кузня). 

Окрім будівельних робіт Костянтин Ерастович деякий час, до вступу 
на посаду міським головою Г. Й. Волохіна, безкоштовно завідував міськими 
землемірними роботами, нарізав ділянки під забудову на Соколівських 
хуторах, Кущівці та Завадівці. 
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Керував також К. Шостовський і «замощенням та перемощенням 
майже усіх вулиць міста, за виключенням останнього перемощення (на 1916 
рік) Великої Перспективної, Чигиринської, частини Вигонної, Грязної, Гоголя 
та частини Верхньої Биковської вулиць». 

 

 
Дворцова вулиця. Поштова листівка. Акц. Т-во Гранберга у Стокгольмі. 
 

У 1902 – 1908 роках Костянтин Ерастович займався ремонтом та 
розширенням Успенського собору – були добудовані два бокові приділи до 
трапезної частини храму. 

 

Собор. Поштова листівка. 
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Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 3 грудня 1911 року, 
того дня мав відбутися технічний огляд підйомної машини місцевого 
агентства Міжнародного банку у будинку Соловйова на розі вулиць Великої 
Перспективної і Московської. Членами комісії були міський архітектор 
Федоровський, технік Шостовський, міський інженер Тамм та його помічник 
Етьєн. 

У 1890 році інженер О. Жарневич  склав проєкт будівель повітової 
земської лікарні. Але через дороговизну  кошторису не могли знайти 
підрядників на будівництво. Тоді земська управа відрядила О. Жарневича та 
земського інженера К. Шостовського до Петербурга, щоб вони там оглянули 
кілька лікарень, які були побудовані «за сучасними вимогами науки», і 
зробили новий  проєкт земської лікарні у Єлисаветграді. 

Спочатку збиралися споруджувати лікарню на території 
домоволодіння Саргані на Биковому. Та це місце визнали незручним, і 
повітова управа попросила у міста виділити їй землю під будівництво 
неподалік  Знам’янської церкви. Згодом і це місце забракували. Для нагляду 
за будівництвом лікарні створили комісію у складі І.І. Макеєва, Л.Ф. 
Долинського, Г.М. Цицеришина та К.В. Соколова-Бородкіна. Нарешті, 3 
вересня 1894 року, земські збори визнали, що місце, яке місто виділило за 
вулицею Береславського, між Олександрівською (Тарковського) та 
Михайлівською вулицями, є зручним для будівництва. Споруджувати 
лікарню розпочали у травні 1895 року. До її комплексу входило п’ять 
будівель.   

Сьогодні будівлі земської лікарні зруйновані, за виключенням 
корпусу, який знаходився на червоній лінії вулиці Береславської. У ньому 
була поліклініка земської лікарні, а зараз квартирує міграційна служба.  

 
Одна з будівель земської лікарні10. 

                                                           

10
 http://medlib.kr.ua/vistav/OZKIA.pdf 
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Кілька рішень земських зборів щодо будівництва земської лікарні11: 
2191. По вопросу о постройкѣ земской больницы въ Елисаветградѣ 

Собраніе постановило: утвердить предложеніе общей коммисіи слѣдующаго 
содержанія; Уже много лѣтъ Земское Собраніе занимается 
разсмотрѣніемъ настоящаго вопроса, много было выработано проектовъ 
зданій больницы, но всякій разъ представлявшіеся Управою проекты 
Собраніе находило почему либо неудовлегворительными и предлагало ихъ 
передѣлывать. 

Послѣдній проектъ, составленный инженеромъ Жарнѣвичемъ, 
Собраніе нашло удовлетворительнымъ и поручило Управѣ приступить къ 
постройкѣ больницы для чего и ассигновано 31,000 руб. 

Но подрядчиковъ на постройку этого зданія въ предѣлахъ 
ассигнованной суммы не нашлось, а хозяйственнымъ способомъ строить 
Управа не рѣшилась, какъ по неудовлетворительности составленной 
смѣты, такъ и самаго проекта зданія, почему къ постройкѣ больницы 
совершенно небыло приступлено. 

Въ прошломъ году, на основаніи предложеній годовой ревизіонной и 
медицинской коммисій, Собраніе поручило Управѣ вновь составить смѣту 
на постройку новаго зданія больницы и выработать новый проектъ. 
Уѣздная Управа, сознавая недостатки прежняго проекта, составленнаго г. 
Жарнѣвичемъ, поручила своему инженеру составить новый. Земскій 
инженеръ г. Шостовскій, желая ознакомиться съ существующими у насъ въ 
Россіи этого рода зданіями, отправился на свой счетъ въ Петербургъ и, 
осмотрѣвши нѣсколько больницъ, построенныхъ согласно современнымъ 
требованіямъ науки, выработалъ проектъ такого зданія для 
Елисаветградской земской больницы, каковой Управа и представила 
настоящему Собранію. 

По докладу Управы и смѣтѣ оказывается во 1-хъ, что 
проектируемое зданіе нельзя устроить на томъ мѣстѣ, которое осталось 
изъ двора д. Саргани, послѣ отвода участка подъ постройку зданія 
арестнаго помѣщенія, а во 2-хъ, что стоимость его по смѣтѣ далеко 
превышаетъ ассигнованную для этой надобности сумму. При разсмотрѣніи 
проекта зданія и смѣты, коммисія нашла необходимымъ для выясненія 
этого вопроса въ техническомъ отношеніи пригласить Елисаветградскаго 
городскаго техника К. Э. Шостовскаго и просить его разсмотрѣть 

                                                                                                                                                    

 

11 Систематический Свод Постановлений Елисаветградских Уездных 
Земских собраний за 1865-1895 года. Составитель Е. Борисов. Издание 
Елисаветградского Уездного Земства. Елисаветград, Типография Гольденберга, 
1895. 
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представленный проектъ зданія и высказать свои соображенія; въ виду 
высказанныхъ соображеній, по мнѣнію городскаго техника, стоимость 
предположеннаго зданія не превыситъ тридцати одной тысячи и даже онъ 
готовъ взяться строить больницу съ подряда. Коммисія находитъ 
предложенныя городскимъ техникомъ сокращенія и упрощенія зданія 
возможными и желательными и единогласно соглашается съ ними, почему 
имѣетъ честь рекомендовать Собранію: поручить Управѣ передѣлать въ 
высказанномъ смыслѣ представленный ею проектъ и смѣту, которыя, по 
переработкѣ, отправить въ Губернскую Управу для разсмотрѣнія ихъ 
губернскимъ инженеромъ, а по полученіи обратно съ будущей весны, не 
ожидая Собранія, приступить къ постройкѣ и лучше, по мнѣнію коммисіи, 
подряднымъ способомъ. Коммисія по краткости времени не могла исполнить 
порученія Собранія – войти съ городомъ въ соглашеніе относительно 
уступки земли не менѣе 1/2 десятины подъ постройку больницы, поговорила 
съ нѣкоторыми изъ гг. гласныхъ Елисаветградской городской думы, 
которые положительно утверждаютъ, что, навѣрное, дума не откажетъ 
въ отводѣ необходимаго количества земли и, по всему вѣроятію, 
безвозмездно. Относительно мѣста, гдѣ слѣдуетъ построить больницу, 
Коммисія находитъ, что самымъ удобнымъ будетъ построить больницу 
немного выше и правѣе Быковской церкви на окраинѣ города: мѣсто 
возвышенное, ровное, вдали отъ проѣзжихъ дорогъ, недалеко имѣются 
колодцы съ хорошею водою и изъ города можно проѣхать по мостовой къ 
самой больницѣ. Коммисія полагаетъ поручить Управѣ войти въ соглашеніе 
съ городомъ относительно уступки земли въ сказанномъ мѣстѣ, для чего 
уполномочить Управу на совершеніе акта отчужденія, снабдивъ ее для этой 
надобности особымъ постановленіемъ. (П. С. 18 мая 1890 г. стр . 59 – 60 и 
251 – 255). 

2197. Собраніе постановило: 1) признать мѣсто, отведенное 
городомъ подъ постройку больницы, находящееся между Александровской и 
Михайловской улицами, вполнѣ удобнымъ для устройства земской больницы; 
2) въ виду настоятельной необходимости въ постройкѣ новаго зданія 
больницы въ г. Елисаветградѣ просить городское управленіе, не возлагая на 
земство обязательства скупать на счетъ земства прилегающія къ 
отводимому мѣсту постройки частныхъ лицъ и не стѣсняя земство 
заботами по устройству и равненію улицъ, разрѣшить Уѣздной Управѣ 
немедленно приступить къ постройкѣ зданія больницы на отведенномъ 
городомъ мѣстѣ, съ уменьшеніемъ занимаемаго подъ больницу участка съ 
такимъ расчетомъ, чтобы постройки частныхъ лицъ, препятствующія въ 
настоящее время занять все уступаемое городомъ мѣсто, остались-бы внѣ 
черты занятаго подъ больницу мѣста и съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ 
возможнаго затѣмъ сноса указанныхъ построекъ и очистки находящихся 
подъ этими постройками мѣстъ, Уѣздная Управа могла-бы 
безпрепятственно занять подъ больницу все отводимое нынѣ городомъ 
мѣсто. (П. С. 3 сентября 1894 года стр. ХVI – ХVІІ). Къ постройкѣ 
больницы приступлено въ маѣ 1895 года. 
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Слід згадати і про ще одну роботу К. Шостовського на посаді земського 
інженера – ремонт та добудову будівлі Єлисаветградського земського 
реального училища. ’У 1889 році в південно-західній частині головного 
фасаду будівлі з’явилися тріщини. Земський інженер К. Шостовський, після 
огляду будинку, дав вказівки розібрати кладку і покласти в її товщу кілька 
залізних тяг зі штирями, а розібрану кладку поновити на цементному розчині. 
Усі вказівки інженера було виконано, про що свідчать металеві тяги у 
південній та західній частинах головного фасаду. А у 1893 році К. 
Шостовський отримав завдання  скласти проєкт та кошторис будівлі 
пансіону. Наступного року Одеському відділенню імператорського 
російського технічного товариства були представлені плани й кошторис 
будівництва пансіону на 100 осіб. Проте спорудження прибудови для 
пансіону було відкладено до 1898 року. 

 

У фондах Кіровоградського обласного краєзнавчого музею є аркуш 
паперу, на якому намальований фасад двоповерхового будинку по вулиці 
Московській (Чміленка). Справа унизу підпис автора – К. Шостовський. Хто 
був замовником цього проекту, де він будувався по вулиці Московській, і чи 
взагалі будувався, – невідомо. Сьогодні такої будівлі по цій вулиці немає. 
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Працюючи міським техніком, К. Шостовському доводилося 
розглядати різні питання. Нижче подані кілька планів, складених і 
підписаних ним. 

 

План місцевості в районі нинішнього стадіону «Зірка», де збиралися 
будувати церкву Таганрозького полка. ДАКО. – Ф. 78. - Оп. 1. – Спр. 220. – Арк. 7. 



 

26 

 

         План 2-ї частини міста Єлисаветграда із зазначенням існуючих і уже 
неіснуючих будинків. 1908 рік. ДАКО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1111. – Арк. 31 

 

 

           План міста в районі Преображенської вулиці та Банної площі. . ДАКО. – Ф.78. 
– Оп. 1. – Спр. 1111. – Арк. 74 
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План дворового місця Мойші Беренштейна на Биковому. ДАКО. – Ф.78. – Оп. 1. – 

Спр. 1111. – Арк. 220 

 

 
ДАКО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1111. – Арк. 210 
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       План частини міста Єлисаветграда, на якому позначена ділянка землі для 

будівництва 4-класного міського училища. ДАКО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 209. – Арк. 
8а. 
 

 
 
         План прирізання землі до домоволодіння Клігермана по вулиці Олександрівській, 

у кварталі між вулицями Московською та Верхньою Донською. ДАКО. – Ф.78. – Оп. 
1. – Спр. 209. – Арк. 67. 
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18 березня 1916 року виконуючий обов’язки міського архітектора К. 
Шостовський звернувся до міської управи з проханням. Він просив 
збільшити йому заробітну платну з 1 січня 1916 року. Аргументував це тим, 
що виконує обов’язки відразу трьох – техніка, архітектора і землеміра. Та 
Шостовському відмовили. Унизу прохання довідка діловода: «Міський 
технік К. Шостовський перебуває на міській службі з 23 листопада 1906 
року із платнею 1000 рублів та 400 рублів в рік роз’їздних згідно кошторису». 
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Усі свої справи технік К. Шостовський передав П. Віньковському, 
останньому міському архітектору Єлисаветграда до 1917 року. 
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