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ХТО КРЕСЛИВ ПЕРШІ ПЛАНИ ФОРТЕЦІ СВЯТОЇ ЄЛИСАВЕТИ 

 

 Місто, яке сьогодні носить ім’я Марка Кропивницького, бере свій початок від 

фортеці св. Єлисавети, тож розповідь про його будівничих розпочинаємо з тих, хто 

споруджував це фортифікаційне укріплення. 

Указ про заснування фортеці виданий 11 січня 1752 року. Місце для неї було обране 

на пагорбі на правому березі Інгулу, на відстані близько 200 сажнів  (1 сажень – 1,828 метра) 

від річки,  інженерною командою під керівництвом генерала І. Глєбова, який 5 лютого 1752 

року отримав на це особливу інструкцію. Серед переваг цього місця називали близькість до 

широкої річки, наявність лісу, каменю для фундаментів і хорошої глини для випалювання 

цегли. Фортеця повинна була являти собою шестикутник та зайняти територію площею 

близько 70 десятин (1 десятина - 10 925 квадратних метра), внутрішню частину якої 

розділили на 36 дрібних кварталів, розташованих навколо великої квадратної площі. 

Припускаємо, що першим загальним планом будівництва фортеці св. Єлисавети був  

план, який сьогодні зберігається у фондах Російського Державного військово-історичного 

архіву (на знімку)1.  У радянські часи  кіровоградський архітектор А. Губенко зробив 

фотокопії частини фонду фортеці св. Єлисавети у московському архіві. Сьогодні ці 

фотокопії знаходяться у Державному архіві Кіровоградської області (далі – ДАКірО).  

 

 
 

Цей план має назву «Проект будівництва фортеці Святої Єлисавети за указом 

Урядового  Сенату 1753 року квітня 20 дня».  У правому нижньому куті  підпис «мінер 

підпоручик Олександр Вейс».  

Отож, О. Вейса можна вважати кресляром одного з перших загальних планів фортеці 

св. Єлисавети. А датований цей проект 20 квітня 1753 року. 

 
1 Російський Державний військово-історичний архів (далі -  РДВІА). - Ф.349. – Оп.12. -  Спр. 5676.   
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Збереглося ще кілька десятків як загальних, так і деталізованих та спеціальних планів 

фортеці св. Єлисавети, що були складені  за  50-річну історію її функціонування. Нагадаємо, 

що фортеця була закладена за церковним обрядом 12 червня 1754 року, а повне скасування 

статусу фортеці відбулося 15 березня 1805 року. 

 

 

 

   
 

План фортеці св. Єлисавети, датований 16 травня 1754 року. «Цей план згідно 

оригіналу рукою інженер капітана Фон Вітвера в копіях, за поганим станом, скопійований, 

а схожість звіряв… квартермістр Петро Морозов».  РДВІА. – Ф.349. – Оп.12. – Спр. 56 78. 
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План фортеці Святої Єлисавети із позначенням робіт минулого 1758 року, що 

зроблено – густою  дерев'яною фарбою під літерами  червоною "А", а що ще добудувати 

треба - жовтими лініями, складений 1759 року січня _ дня. Копіював Кондуктор Феодор 

Протасов. РДВІА.- Ф. 349. – Оп.12. – Спр. 5688. 

 

 

 
 

Креслення профілів і фасадів валів 5-го і 6-го полігонів фортеці св. Єлисавети станом 

на січень 1759 року. 

. 
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План фортеці св. Єлисавети, датований 12 листопада 1798 року. РДВІА. – Ф.349. – 

Оп.12. – Спр. 5625. 

 

     

 
 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНЖЕНЕР ІОГАН МЕНЦЕЛІУС 

 

Деякі  історики називають першим виконробом на спорудженні фортеці св. 

Єлисавети інженер-підполковника Іогана Людвіга Менцеліуса. При цьому вони 

посилаються на «Історичний нарис м. Єлисаветграда», видавцем-упорядником  якого був 

багаторічний міський голова О. Пашутін, і який вийшов друком у 1897 році2. «Для 

будівництва фортеці Святої  Єлисавети, яке проводилося під головним керівництвом 

інженер-підполковника Менцеліуса, вислані були робітники з малоросійських полків», - 

читаємо у цій книзі. Проте поки що не знайдено документів, які б підтверджували те, що  І. 

Менцеліус перебував на будівництві фортеці з його перших днів. 

Сьогодні можна зустрітити твердження, що проект фортеці св. Єлисавети «був 

розроблений прапорщиком геодезії Омеляном Гур'євим, учнями Київських гарнізонних полків 

сержантом Семеном Леонтьєвим і солдатом Іваном Федоровим». У Рукописному відділі 

Бібліотеки Російської Академії наук у Санкт-Петербурзі зберігається карта, датована 1752 

роком, у назві якої знаходимо вищезгадані прізвища: «Карта Нової Сербії, зроблена  по 

надісланій з Урядового Сенату спеціальній карті, призначеній у Нову Сербію Заднепрскім 

місцям, повірена і знята акуратно у цьому 1752 році.  

Описував і складав геодезії прапорщик Емеліан Гур'єв і при ньому учні Київських 

гарнізонних полків: сержант Семен Леонтьєв, солдат Іван Федоров. Надіслана при рапорті 

від артилерії генерал-майора Глібова від 21 вересня 1752 року. М: 10 верст в дм [87 × 181] 

 
2 Історичний  нарис м.Єлисаветграда. Уклав і видав О.М. Пашутін. – Єлисаветград, Літо-Друкарня Братів Шполянських, 

1897. 
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(об'єднане субрегіональне командування, спр. 402; за описом Александрова №57».3 Але, як 

бачимо, це не проект фортеці св. Єлисавети, і приписувати його геодезисту прапорщику                                 

О. Гур’єву недоречно. 

Якщо Указ про створення фортеці св. Єлисавети підписаний імператрицею Єлизаветою 

II у січні 1752 року, то сам проект  фортеці був затверджений 30 липня того року.  

Затверджував  місце майбутньої фортеці  Сенат на засіданнях  21 березня та 1 квітня 1753 

року. Указ про будівництво вийшов 3 березня 1754 року. Після закладання фортеці за 

церковним чином 12 червня 1754 року (за старим стилем), відбулися  світські урочистості з 

цього приводу.  

Керувала фортифікаційними роботами команда з чотирьох інженерів і дев’яти 

кондукторів4 . Планували звести фортецю за 120 днів. Та оскільки грошей виділили удвічі 

менше від кошторису,   будівництво  затягнулося, а у середині жовтня 1754 року 

фортифікаційні роботи узагалі призупинили. На той час  оборонні вали були уже насипані, 

хоча й не на повну висоту.  

У 1756 році фортифікаційні роботи поновили. Наприкінці 1757 року завершувати  

будівництво доручають І. Менцеліусу. 2 жовтня йому присвоюють звання  інженер-

полковника  і відряджають у Нову Сербію5. А 5 листопада видають ямські підводи для 

проїзду із Санкт-Петербурга до фортеці св. Єлисавети6.   

Через деякий час добудова фортеці та її озброєння по штату були призупинені до 1763 

року, а після того деякі роботи  тривали ще кілька років, але так і не були закінчені. 

  Рескриптом імператриці Катерини ІІ від 10 лютого 1784 року на ім'я генерал-

фельдмаршала князя Г. Потьомкіна було повідомлено, що фортеця св. Єлисавети "за своїм 

становищем в середині держави, фортецею вважатися не могла і була перетворена на 

внутрішнє місто". Повне скасування фортеці св. Єлисавети відбулося 15 березня 1805 року. 

Яка роль Іогана Людвіга Менцеліуса, або як його називали – Івана Івановича, у 

спорудженні фортеці св. Єлисавети, – важко сказати.  На службі він перебував з 1731 року7. 

У 1732 році склав і підписав план реконструкції Уфимської фортеці8.  Проте цей проект не 

був забезпечений грішми, тож нова фортеця залишилася на папері. Згідно Формулярного 

списку, І. Менцеліус не був тоді відряджений в  Уфу, а служив у чині інженер-прапорщика у 

фортеці св. Анни, яка знаходилася неподалік станиці Старочеркаська, що на території 

нинішньої Ростовської області. 

У 1756 році І. Менцеліус  у чині інженер-майора призначений до межевих справ зі 

званням колезького радника9. Та уже 2 жовтня 1757 року появляється документ  «за 

поданням сенатора графа Шувалова про перейменування колезького радника Іогана Людвіга 

Менцеліуса інженер-полковником і про перебування його у Новій Сербії за випробуваним 

штатом»10.  

До фортеці св. Єлисавети І. Менцеліус  приїхав з дружиною та двома синами  - 

Данилом і Федором.  У січні 1758 року  дружина померла і чоловік поховав її, лютеранку, 

біля Успенської церкви, чим викликав гнів у православного священика.  

У журналі реєстрації вхідних документів Переяславсько-Бориспільської консисторії за 

1757-1758 роки з відомостями щодо вирішення церковних справ у протопопіях Нової Сербії 

та фортеці св. Єлисавети знаходимо «доношення від протопопії фортеці Святої Єлисавети 

Іоана Орловського з поданням, що померлу в лютеранській вірі підполковника  Івана Івановича 
 

3  Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ 

імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних 

зібраннях) / упор.: А.В.Пивовар – К.: Академперіодика, 2012. – 668 с. 
4 Військове звання,  яке присвоювали креслярам і художникам окружних та польових інженерних управлінь. 
5 Російський державний архів давніх актів (далі – РДАДА). -Ф. 248. -  Спр.3100. -  Арк. 23. 
6 РДАДА. – Ф.248. – Спр.3101. – Арк. 80. 
7 Військовий Календар на 1765 рік з додатком Генералітетських і Штабских списків. – В Санкт-Петербурзі при 

Державній Військовій колегії.  – 80 + 65-72 с. – С. 36 
8 РДВІА. – Ф.349. -  Оп.40. – Спр.1060. 
9 РДВІА. – Ф.826. -  Спр. 122. - Арк.76-77. 
10 РДВІА. – Ф.826. -  Спр. 122. -  Арк. 90. 
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Манцеліуса  дружину біля церкви Предградської міщанської Успіння Богоматері за вириттям 

ями його підполковника служителями без повідомлення  команди  духовної поховали і з 

долученням тієї слободи від священика  Лук'яна в духовне протопопське правління рапорт»11. 

Що стосується синів, то обидва вони були військовими, дослужилися до полковників.  

Федір командував Алексопольським мушкетерним полком, який  базувався у місті 

Вознесенськ, тепер Миколаївська область, а також був кавалером Святого Георгія 4-го класу 

(1789).  

У березні 1759 року інженер-підполковник І. Менцеліус, який на той час керував 

будівництвом Єлисаветинської фортеці, звітував новому коменданту фортеці Ф. Юсту про 

хід її будівництва і укріплення. У звіті він згадав столярів і людей різних «художеств»12. 

 

 

 
 

 
11 Центральний державний історичний архів України, м.Київ  (далі - ЦДІАК України). - Ф. 990. - Оп.1.- Спр. 293.- Арк. 1-35.     
12 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУ). - Ф.9. - Оп. 1. - Спр. 701. 
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Частина плану фортеці св. Єлисавети та експлікація до нього, 1764 рік, підписаний 

план інженер-полковником  І. Менцеліусом. РДВІА. – Ф.347. – Оп.12. – Спр.5963. 
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Є п п і к а ц і я 

На плані та профілях 

       Жовті лінії означають прожект колишнього артилерії Пана Генерал-Майора, 

що нині Генерал-Аншеф, кавалер та Київський Генерал-Губернатор, Івана Федоровича 

Глібова. 

       Червоні лінії означають, на мою думку, як має бути за ситуацією, про що в 

комісію про розгляд прожектів у 764-му році квітня і представлено. 

        Покрито зеленою означає лицьовку зовнішніх крутостей дерном та чорною 

землею, зроблено у 764 році. 

       А з яткою тушшю виходить, скілько вийнято з ровів і знято з гір землі. 

       Земляною фарбою означає, де та витягнута земля покладена. 

        А. Прожектовані казарми на два полки Паном Генералом Порутчиком та 

кавалером Олексієм Петровичем Мелгуновим. 

Інженер-полковник І. Менцеліус. 

 

 

Збереглася "Карта спеціальна для комерції з частками володінь, що межують до 

Малоросії, до Нової Сербії і Слобідського тутешнього новопоселяємого полку.Написана у 

фортеці Святої Єлисавети 1759 року. М: 45 верст в дм [63 × 70] (об'єднане субрегіональне 

командування, спр. 650; за описом Александрова №557)»13 Підписали її бригадир фортеці св. 

Єлисавети комендант     М. Муравйов та інженер-підполковник І. Менцеліус. 

У травні 1763 року інженер-полковника І. Менцеліуса відправляють з фортеці св. 

Єлисавети у Запоріжжя14. У 1764 році Сенат приймає рішення про «перенесення укріплення 

Запорізької Січі на нове місце і про призначення інженер-полковника Менцеліуса для його 

огляду»15.  Збереглися три  листи  кошового отамана  П. Калнишевського до І. Менцеліуса, 

які датовані липнем 1763 року. Проект мурованої церкви для Запорізької Січі підписаний 15 

січня 1764 року: “Інженер полковник  Менцеліус” (ім’я написано нерозбірливо – прим. 

авт.)16. За рамкою вмiщено пiдпис кресляра: “Копіював кандуктор першого класу Михайло 

Ратнов”. Та переселення Січі так і не відбулося.   

У 1765 році  інженер-полковник І. Менцеліус подає рапорт про відставку і 26 жовтня 

того року Військова колегія задовольняє цей рапорт з призначенням  «повної по оному чину 

до смерті платні»17.  

На плані фортеці св. Єлисавети за 1764 рік стоїть підпис інженер-полковника І. 

Менцеліуса. В експлікації І. Менцеліус вказує на те, що жовті лінії на плані зроблені за 

вказівкою генерала І. Глєбова. Ця людина не лише вибрала місце для фортеці на правому 

березі Інгулу, а й керувала інженерною бригадою, яка складала загальні та спеціалізовані 

проекти побудови фортеці, представляла ці проекти під час затвердження у столиці.  

 

 
13 Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ 

імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних 

зібраннях) / упор.: А.В.Пивовар – К.: Академперіодика, 2012. – 668 с. 
14 РДАДА. - Ф.248. - Оп.137. - Спр. 3086. - Арк.616-618. 
15 РДАДА. - Ф.248. - Оп.113. - Спр.526. – Арк. 65. 
16 РДАДА. – Ф.248. – Оп. 67. – Спр. 5995. Арк. 798-800. 
17 РДАДА. – Ф.248. Витяг з описів журналів і протоколів департаментів Сенату за 1764-1784 роки.  
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АРХІТЕКТОР ОЛЕКСАНДР ВІСТ 

 

Ще за півроку до початку будівництва фортеці св. Єлисавети, 15 грудня 1753 року, 

Синод прийняв рішення «про похідну церкву  у фортеці Святої Єлисавети». Та лише у 1755 

році на площі посеред фортеці з’явилася церква в ім’я Святої Живоначальної Трійці - Свято-

Троїцька. Вона стала першою на теренах  міста. Призначалася для потреб гарнізону і 

жителів форштадту, і набула статусу соборної, тобто головної у місті. Будівля була 

дерев’яною, одноярусною і мала вигляд невеликого прямокутного будинку з двома 

маленькими банями на даху. Церква мала один престол і дерев’яну дзвіницю.  

Відомо, що 12 січня 1756 року Синод клопотав про виготовлення нового дзвону для 

цієї церкви. А уже через два місяці, 4 березня, у  постанові Синоду  зазначалося «скласти  

архітектору Вісту креслення тієї церкви кам’яної справжньої з двома престолами,  із 

зображенням фасаду і внутрішніх прикрас; а скільки на ту будівлю  потрібно яких 

матеріалів і припасів і скільки  потрібно майстрів та робітників, про те йому, Вісту, 

учинити додатковий кошторис і з тим кресленням подати у  Сенат негайно»18. 

Архітектор О. Віст, очевидно, виконав проект кам’яної трипрестольної Свято-

Троїцької церкви для побудови у фортеці св. Єлисавети замість дерев’яної, однак цей проект 

був відхилений, бо 8 серпня 1756 року Синод приймає рішення: «про призначення у фортеці 

Святої Єлисавети  соборної церкви за кресленнями». 

Однак, кам’яну церкву за проектом 

О. Віста так і не почали будувати. Ось що 

з цього приводу зазначено в «Історичному 

нарисі м.Єлисаветграда»: «Правлячий 

Синод наказав одному з архітекторів 

петербурзьких Вісту скласти креслення з 

викладом внутрішніх прикрас церкви, а 

також кошторис. Наказано було все 

зробити негайно і представити в Синод, 

але чомусь наказ цей не було виконано. 

Між іншим зі справи фортеці св. 

Єлисавети від 11 лютого 1804 року видно, 

що на побудову у фортеці нової кам'яної 

церкви за велінням імператриці Катерини 

II було відпущено 10 000 рублів, але сума 

ця залишилася не витрачена через те, що 

будівництво нової кам'яної церкви було 

припинене аж до особливої резолюції 

указом, отриманим з Новоросійської 

губернської канцелярії у 1766 році»19. 

 Разом з тим Н. Полонська-

Василенко у своїй книзі «Заселення 

Південної України в половині ХVІІІ ст. 

(1734-1775)» пише про те, що кам’яну 

церкву на території фортеці св. Єлисавети 

усе ж таки розпочали будувати, але за 

 
18 Постанова Синоду №1467 від 4 березня 1756 року. ПСПРПИ, Т. ІV (1753-28 июня 1762 гг.). –  Спб., 1912, с.189-190. 
19 Історичний  нарис м.Єлисаветграда. Уклав і видав О.М. Пашутін. – Єлисаветград, Літо-Друкарня Братів Шполянських, 

1897. 
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проектом іншого архітектора: «Від 1755 р. була розпочата будівля великого собору за 

планом київського архітектора Баста, але вона не була закінчена, і в фортеці за тих часів 

була одна маленька дерев’яна церква20.  

Припускаємо, що це не відповідає дійсності, оскільки кам’яну церкву на території 

фортеці не починали будувати, та й «київський архітектор Баст»  ніде не зустрічається у 

документах, можливо так помилково було написано прізвище Віста. 

Без посилань на архівні документи, ще один відомий  історик називає архітектора О. 

Віста будівничим  церкви у фортеці св. Єлисавети, хоча як бачимо, це не так. 

У 1800 році відбулося освячення нової будівлі єлисаветградської церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці, а у  наступному році вона  стала соборною.  У 1813 році церква на 

території фортеці через цілковиту руйнацію була закрита. У 1816–1817 роках її розібрали і 

перенесли у містечко Рівне (нині Новоукраїнський район), де використали при будівництві 

Миколаївської церкви. Деякий час на місці колишньої церкви зберігався її престол. Біля 

нього у 1889 році побудовали кам’яну каплиця для винесення померлих у міській лікарні 

небіжчиків.  

Що стосується петербурзького архітектора Олександра Францовича Віста (10 травня 

1722, Санкт-Петербург - 1794), то його називають "архітектурним невдахою усіх часів і 

народів".  Батько – німець Франц Віст, вихідець з Шлезвіга, у 1704 році прибув до Санкт-

Петербурга, був службовцем Військової колегії, працював секретарем у князя Олександра 

Меншикова. Архітектурну освіту отримував у І. Бланка, М. Земцова та П. Трезіні. З 1743 

року проходив стажування в Італії. 1755 року  призначається головним архітектором Сенату. 

Спільно з Антоніо Рінальді бере участь у створенні Вознесенської церкви (1755 - 1769), яка 

була знищена у  1935 році. 

1762 року за проектом О. Віста розпочато будівництво Ботного будинку. А по його 

завершенню з'ясувалося, що в отвір  дверей будинку не проходить бот – невеликий човен 

Петра І. Довелося розбирати стіну, щоб затягнути човен усередину, чим була надзвичайно 

незадоволена Катерина ІІ. 

О. Віст  брав участь в конкурсі на будівництво Троїцького собору Олександро-

Невської лаври. Проте цей його проект, як і всі інші, не був схвалений Катериною II.  

У 1763-1766 роках О.Віст зводив пакгаузи на Василівському острові, створивши для 

них загальний, вирішений по єдиному архітектурному принципу фасад, що послужив 

основою при подальшій забудові кварталу. Займався також плануванням площі біля будівлі 

петербурзької Академії мистецтв. Брав участь в будівництві Ісаакіївської та Успенської 

церков.  За дорученням військового відомства проектував будівлі для нових фортець на 

Півдні Росії.  

Найбільшою  будовою О. Віста є Андріївський собор на Василівському острові, 

спорудження якого було розпочато у 1764 році. Під час будівництва деякі конструкції 

будівлі обвалилися, через що О. Віст був втягнутий у судовий розгляд, проте виправданий, 

оскільки слідство дійшло висновку, що до аварії призвела низька якість цегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Полонська-Василенко. Заселення південної України в половині ХVIII ст. (1734-1775). – Мюнхен: Український Вільний 

Університет, 1960. 
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ПЛАНИ МІСТА ЄЛИСАВЕТГРАДА 

 

За розпорядженням князя  Г. Потьомкіна у березні 1783 року архітектор Матвій 

Казаков разом з учнями був відряджений на південь України для проектування й забудови 

міст. За короткий термін команда М. Казакова  виконала генеральні плани ряду міст, 

зокрема Олександрії та  Єлисаветграда. Відповідно до розробленого М. Казаковим проекту 

розвитку Єлисаветграда, розміри міста повинні були подвоїтися і досягти 450 десятин.    

 

 
     

 Матвій Федорович Казаков (1738 – 26 жовтня 1812) відомий як автор ряду  споруд у 

Москві (Сенату у Кремлі, Голіцинської лікарні, Петрівського палацу, особняків і палаців), а 

також у Калузі та у кількох населених пунктах Підмосков'я. Він був одним з провідних 

майстрів стилю класицизму.  

 Планом міста 1787 року намічалося майже удвічі збільшити площу форштадта, 

влаштувати на Подолі новий ретраншемент, розпланувати нові квартали.  

Плани міста були виконані  у 1793, 1798 і 1799 роках. 

 У 1764-1775 роках, коли фортеця св. Єлисавети була адміністративним центром 

Новоросійської губернії, архітекторами в ній були Бургард та Петро Васильович Нейолов. 
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 В особистому архіві відомого кіровоградського архітектора А. Губенко, який сьогодні 

зберігається в Державному архіві Кіровоградської області, є кілька фотокопій креслень 

будівель на території фортеці св. Єлисавети, які датовані 1801 роком. Підписані вони  

інженер-підпоручиком Свиридовим. Одне креслення датоване 23 квітня 1801 року, на ньому 

квартал дерев’яних будівель для проживання артилерійської команди. Будував їх за 

підрядом дворянин Масляников. На іншому кресленні, яке підписане Свиридовим 31 грудня 

1801 року, плани та фасади кам’яних цивільних споруд. 

У 1815 році був виданий новий межовий план.  

У 1829 році Єлисаветград стає центром військових поселень півдня України. У зв'язку 

з цим у 1833 році розробляється новий проект міста21. За цим проектом територія міста 

збільшувалася майже удвічі. 

У 1836 році, у зв’язку з переходом до військового відомства, будівельна частина міста 

перейшла у завідування будівельного комітету, який знаходився у підпорядкуванні  міської 

думи. При комітеті були інженер і міський архітектор. До обов'язків будівельного комітету 

входили видача позичок жителям, попередній розгляд планів і фасадів приватних будівель у 

місті, а також нове міське будівництво та ремонт. План міста, складений того року інженер-

поручиком Михайловим, ідентичний плану 1833 року. 

План міста 1842 року в основному повторює плани 1833 та 1838 років22. 

У 1843 році генеральний план Єлизаветграда з показом розташування нових споруд 

виконав архітектор Іван Черник23. Необхідність цього плану була пов’язана з посиленням 

ролі міста у системі військових поселень. План міста був затверджений 10 квітня 1843 року 

військовим міністерством, і цікавий він тим, що показує поспішність вирішення 

містобудівних завдань на випадок приїзду царя.  

Архітектор Іван Денисович Черник (1811 - 1874) професійну освіту отримував у 1829 - 

1834 pоках у Петербурзькій Академії мистецтв. 1835 року за проект отаманського замку 

отримав звання академіка, 1842 року за проект імператорського палацу - професора 

архітектури. В основному  працював у Петербурзі. 

 

 

 
21 План міста Єлисаветграда з  вигонною землею [межування 1794 року]. Підписав херсонський губернський землемір і 

кавалер Сущевський. М:500 саж. в дм. РДАДА. - Ф. 1356. - Оп. 1. – Спр. 6576, тоже без вигонної землі – Спр. 6577. 
22 РДВІА. – Ф.349. – Оп.12. – Спр. 5755 та 5766. 
23 РДВІА. – Ф.349. – Оп.12. – Спр. 5777. 
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План міста Єлисаветграда, 30 квітня 1838 року, РДВІА. – Ф.349. – Оп.12. – Спр.5755. У 

правому нижньому куті прізвища трьох авторів плану – інженер-підполковник (прізвище не 

читається), інженер капітан Павловський та інженер поручик Михайлов. 

План міста 1845 року був одним з найбільш значущих містобудівних документів в 

історії Єлисаветграда24. Саме за ним відбувалося планування міста, що зберігається до 

наших днів. Виконав цей генеральний план архітектор Панас Фарапонтьєв (1799 - ?). 

Відомо, що професійну освіту він отримував у Петербурзькій Академії мистецтв у 1809 - 

1820 pоках. Працював в Україні у стильових формах пізнього ампіру і неоренесансу.  

Збереглися два плани Єлисаветграда з будівлями, які датовані 1848 роком25, та 

викопіровка з плану міста за  1855 рік26.  

У 1869 році був складений генеральний план будівель Єлисаветградського палацу27, а 

у 1871 році – генеральний план частини міста Єлисаветграда із будівлями юнкерського 

кавалерійського училища.28   

1890 роком датований генеральний план з будівлями інженерного відомства, а 1892 

роком - генеральний план «частини старої фортеці з продовольчими магазинами  № 218 та 

№ 233».29 

У 1903 році вийшов детальний схематичний план станції Єлисаветграда південно-

західної залізниці30, а у 1905 році – генеральний план Єлисаветграда з будівлями 

генерального відомства кварталами31. 

 
  

      План частини передмістя Ковалівка м. Єлисаветграда, архітектор 

Фарапонтьєв, 1856 рік. РДВІА. – Ф. 349. – Оп.12. – Спр.5860. 

 
24 РДВІА. – Ф.349. – Оп.12. – Спр.5780. 
25 РДВІА. – Ф.349. – Оп.12. – Спр.5813  та 5818. 

26 РДІА, м.Санкт-Петербург. - Ф.350. - Оп. 64. – Спр. 470. 
27 РДВІА. – Ф.340. – Оп.12. – Спр.5898. 
28 РДВІА. – Ф.340. – Оп.12. – Спр.5915. 
29 РДВІА. – Ф.340. – Оп.12. – Спр. 6007 та 6005. 
30 РДВІА. – Ф.340. – Оп.12. – Спр. 6013. 
31РДВІА. – Ф.340. – Оп.12. – Спр. 6014. 
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ПОВІТОВЕ УЧИЛИЩЕ (1811-1879) 

 
Повітові училища — школи другої ланки початкової освіти в дореволюційній Росії, які 

створювалися  на основі статутів Міністерства народної освіти 1804 і 1828 років. Відкривалися у 

повітових та губернських містах для дітей купців, міщан, ремісників, дрібних службовців. Спершу їх 

метою була підготовка до вступу в гімназію. До дворічного курсу навчання входили: закон божий, 

граматика, загальна і російська історія, географія, арифметика, початкова геометрія, фізика, 

природознавство, малювання, правопис. З 1833 році згідно із статутом 1828 року вводився трирічний 

курс навчання.  

Відкрили повітове училище в Єлисаветграді у 1811 році, на що було витрачено 990 

рублів. Першим наглядачем училища був титулярний радник Стефанович-Властіанович. Він 

просив міську думу відпустити 300 рублів на утримання училища, а також на ремонт 

приміщення для нього. Згодом сума допомоги від міста на утримання училища була 

збільшена до 2100 рублів на рік. 

 

 
 
 
План загального розташування повітового училища. Затверджений 8 січня 1838 

року. РДВІА. –Ф.349. – Оп. 12. – Спр. 5753. 

 

При училищі діяла бібліотека, що нараховувала 1127 книжок, 62 естампи, 20 

креслень, 54 географічні карти, два глобуси та інше навчальне обладнання. 
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Як зазначено в «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», повітове училище дало 

місту багато «корисних громадян на всіх теренах, як службової, так і приватної 

діяльності». 

За клопотанням громади міста, 21 лютого 1879 року в Єлисаветграді заснували 

чотирикласну чоловічу прогімназію. Згідно з розпорядженням Міністерства народної освіти, 

Єлисаветградське повітове училище з початку 1879-1880 навчального року було закрито, а 

його бібліотека і рухоме майно були передані до відкритої у тому ж році прогімназії. 

У 1830-х роках для приміщення повітового училища і квартири його наглядача 

були збудовані дві дерев'яні будівлі по Успенській вулиці, де потім знаходилося 5-те 

міське народне училище (нині по вулиці Гоголя, у кварталі між вулицями Пашутінською та 

Тарковського, по парній стороні вулиці). 

Викладання іноземних мов у повітовому училищі було введено у 1839 році, проте 

припинено у 1852 році через відсутність бажаючих вчитися, і відновлено лише у 1858 

році. 

 

 

 
 

План і фасад дерев'яного на кам’яному фундаменті будинку для міського училища. 

Затверджений 1 грудня 1834 року. РДВІА. – Ф. 349. – Оп.12. Спр. 5751. 
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ВЕЛИКИЙ МІСТ 

 

 
 

Перший дерев’яний міст через Інгул розпочали будувати у 1756 році. Його план 

зберігається в архівній установі сусідньої країни. Цей план має наступний заголовок: «План 

і профілі мосту при фортеці Святої Єлисавети через річку Інгул з показами робіт 1756 року 

складений 1757 року січня __  дня…». Також на плані читаємо, що його «посвідчив інженер 

поручик Григорій фон Гриндаль», «зі справжнім звірив кондуктор (кресляр військових 

комунікацій – прим. авт.) Сергій Суков», а «копіював сержант Іван…» (далі край паперу 

відірваний – прим. авт.).  

Тобто, цей план був скопійований з виготовленого раніше, з внесенням змін до нього, 

пов'язаних з будівництвом мосту у 1756 році. Отож, перший міст через Інгул в 

Єлисаветграді був дерев’яний, і знаходився він приблизно на тому ж місці, де сьогодні міст 

по вулиці Великій Перспективній.  
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CТАРШИЙ АРХІТЕКТОР МИХАЙЛОВ 

 

Будинок генерала Екельна знаходився в Єлисаветграді на розі вулиць Великої 

Перспективної та Нижньої Донської (Карпи).  До його будівництва причетний старший 

архітектор Михайлов. 

 

 
 

Фасади та плани кам’яного обгорілого будинку генерал-лейтенанта Екельна, для 

перебудови під приміщення чиновників міської поліції, з прибудовами до нього. Креслив 

старший архітектор Максимов. 26 березня 1847 року. Унизу плану прізвища тих, хто його 

складав: інженер-підполковник (прізвище нерозбірливе), інженер-капітан Павловський та 

інженер-поручик Михайлов. 

 

 
 

БУДІВЛІ ПРИСУТНІХ МІСЦЬ 

 

Історія «присутніх місць» у ХІХ столітті, та історія місця, на якому знаходиться 

нинішня площа Героїв Майдану, описані в «Історичному нарисі м. Єлисаветграда». Земля ця 

належала купцю 1-ї гільдії Івану Юрійовичу Фундуклею, який був міським головою 

Єлисаветграда у 1818-1819 роках. На місці нинішньої площі та приміщення ОДА були 

кам’яні будівлі з великими підвалами. Та вони згоріли під час пожежі 16 червня 1834 року. 

У 1835 році Іван Юрійович Фундуклей  помер, а у 1839 році його син – сенатор Іван 

Іванович Фундуклей, подарував цю землю місту. 
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У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа обсягом у 556 

сторінок під назвою «Про побудову присутніх місць у м. Єлисаветграді, 1845-1847 роки». У 

цій справі багато цікавих документів, які пояснюють хід спорудження будівель присутніх 

місць.  

У 1848 році міська влада розпочала роботи зі спорудження цегляної двоповерхової 

будівлі з каланчею, а поряд - двох цегляних одноповерхових будівель. На будівництво, яке 

завершили у 1850 році, витратили 50 тисяч рублів. У двоповерховій споруді розмістили 

міську управу, сирітський суд, поліцейське управління, громадський банк та правління 

взаємного страхового товариства. У двох сусідніх одноповерхових будівлях були казарма 

пожежної команди, квартира брандмейстера, цейхгауз, комори та архів.  

У 1888 році зробили двоповерхову прибудову для розширення приміщення міського 

банку та для зали засідань міської думи. На це витратили 13 900 рублів. Наступного року за 

184 рублі настелили паркетну підлогу у кабінеті міського голови. А у 1894 році добудували 

кухню до квартири брандмейстера, на що витратили 1084 рублі 94 копійки. У середині 1960-

х років влада вирішила, що їй уже замало місця і стала добудовувати ще два поверхи – 

третій та четвертий. Тож таким, як сьогодні, приміщення ОДА стало у 1968 році.  
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Текст угорі плану: «По проекту будівництва будівель для присутніх місць в м. 

Єлисаветграді». Плани верхнього та нижнього поверхів двоповерхової будівлі. Унизу 

сторінки підпис архітектора Ферапонтьєва. Фотокопія плану з особистого архіву А. 

Губенка, який зберігається у Державному архіві Кіровоградської області. 

 

 

 

 

 Текст над кресленням: «По проекту 

влаштування будівель для присутніх місць в 

м. Єлисаветграді». Унизу підпис військового 

інженер-підполковника Ширяєва. З архіву А. 

Губенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 План другого поверху головного корпусу присутніх місць в м. Єлисаветграді. Автор 

креслення – інженер-підполковник Ширяєв. Креслення зберігається у фондах обласного 

краєзнавчого музею.  



 22 

 
 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ НА ТЕРИТОРІЇ ФОРТЕЦІ СВЯТОЇ ЄЛИСАВЕТИ 

 

Перша міська лікарня бере свій початок від військового шпиталю, який діяв при 

фортеці св. Єлисавети з 1777 року. А 17 січня 1823 року цей шпиталь передали міському 

самоврядуванню. 

 В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» серед будівель, які належать місту, 

зазначені: «Вісім кам’яних і дві дерев’яні одноповерхові будівлі, які займає міська лікарня і 

при них дерев’яний літній барак для хворих, зі службами, знаходяться у фортеці Св. 

Єлисавети. Передані казною місту у 1823 році у поганому стані. Літній барак для хворих 

побудований у 1846 році, на що витрачено 1700 руб. У 1883 і 1884 роках збудований новий 

корпус для чоловічого відділення, який обійшовся у 13 980 руб. У 1889 році збудована кам’яна 

каплиця для виносу покійників, вартістю у 2072 руб. У 1891 році збудовано нову дерев’яну 

будівлю під залізним дахом, для жіночого відділення. Згаданий літній барак у 1892 році був 

замінений новим, будівництво обійшлося у 2835 руб. 59 коп. Будівля для заразних хворих 

дерев’яна, покрита залізом, побудована у 1893 році, обійшлася у 9322 руб».  

Збереглося більше двох десятків креслень будівель, які у різні роки споруджували на 

території фортеці св. Єлисавети, і які входили до комплексу міської лікарні.  

Нині із будівель, які були споруджені до 1917 року, на території нинішньої лікарні 

лише чотири. Адміністративний корпус знаходиться зліва при вході на територію лікарні, 

розміщений перпендикулярно вулиці  Святослвав Хороброго. Лабораторно-рентгенівський 

корпус довшою стороною уздовж червоної лінії вулиці Святослава Хороброго. За 

адміністративним корпусом знаходиться корпус № 1, який зараз перебуває у стадії 

очікування своєї долі – або капітального ремонту, або ж демонтажу. А навпроти нього - 

харчоблок.  

 

 
 

 Генеральний план лікарні, 1916 рік. ДАКірО. – Ф.78. – Оп.2. – Спр.804. - Арк. 9.  

 

Креслення кількох будівель міської лікарні, які виконані у 1840-1850 роках, нині 

зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. На наш погляд, серед них є плани капітальної 

перебудови нинішніх адміністративного, лабораторно-рентгенівського корпусів та корпусу 

№ 1. 
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  Це креслення має назву «Фасад і план 

кам’яного корпусу міської лікарні, який 

пропонується до капітальної перебудови». 

Очевидно, якась будівля уже існувала на той 

час, і її збиралися перебудувати. Унизу 

нерозбірливий підпис військового інженера. 

Уверху зліва дата затвердження плану. Вона 

також нерозбірлива. Припускаємо, що це 1842 

рік. Сьогодні у цій будівлі корпус № 1.  

Якщо на плані цього будинку за 1842 

рік бачимо повздовжній коридор, з якого двері 

ведуть до палат, то пізніше була зроблена 

прибудова на усю довжину будівлі з іншого 

боку коридору, і там, де з коридору були вікна 

на вулицю, стали двері до палат.  

 Наступне креслення має заголовок 

«Фасад і план кам’яного флігеля міської 

лікарні в м. Єлисаветграді, який пропонується 

до капітального виправлення». Знову ж таки, 

якась будівля уже існувала на час складення 

цього плану, тобто, на 7 березня 1842 року. 

Підписав креслення генералад’ютант граф 

Клейнміхель. Прізвище архітектора відсутнє 

на кресленні. Граф Клейнміхель з 1835 року 

був директором департаменту військових 

поселень і завідував інспекторським 

департаментом Військового міністерства. На 

початку 1842 року він виконував обов’язки 

військового міністра.  Сьогодні у цій будівлі 

адміністративний корпус лікарні. Він також зазнав внутрішніх перепланувань 
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План будівлі, у якій сьогодні лабораторно-рентгенний корпус, що справа при вході на 

територію лікарні, також був затверджений 7 березня 1842 року графом Клейнміхелем. 

Унизу креслення підпис військового інженера Желязєвича. На плані написано, що це 

«капітальне виправлення».  

Отож, усі три будівлі зазнали капітальних перебудов та виправлень у 1840-ві роки. У 

які ж роки відбувалися інші добудови до них та внутрішнє перепланування будівель – поки 

що невідомо. 
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АРХІТЕКТОР РУДОЛЬФ ЖЕЛЯЗЕВИЧ 

 

У фондах обласного краєзнавчого музею зберігаються два плани будівель міської 

лікарні на території фортеці св. Єлисавети, які підписані старшим архітектором 

Желязевичем. Ці креслення кам’яного корпуса та  кам’яного флігеля лікарні були 

затверджені 7 березня 1842 року  генерал-ад’ютантом графом П.А. Клейнміхелем.  

 

 
 

План кам’яного корпусу міської лікарні Єлисаветграда, старший архітектор 

Желязевич, 7 березня 1842 року. З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. 

 

Не виключено, що автор цих проектів  Рудольф Андрійович Желязевич (1811-1874) - 

архітектор польського походження, фахівець з будівельних конструкцій, академік і 

професор Імператорської Академії мистецтв. 

Відомо, що Рудольф Желязевич навчався за кордоном. У 1842 році Академія 

мистецтв  присвоїла йому звання академіка, а у 1845-му - звання професора 2-го ступеня. 

Розквіт творчості архітектора доводиться на 40-60 роки ХІХ століття. У своїх будівлях він 

вдало використовува мотиви Ренесансу, тому за європейськими мірками його стиль 

називався флорентійсько-відродженським. Крім того, будівлі Желязєвича є одними з 

перших прикладів «цегляного стилю». 

З 1832 по 1854 рік  Рудольф Желязевич служив старшим архітектором департаменту 

залізниць у Головному управлінні шляхів сполучення і публічних будівель. У 1849 році 

призначений викладачем теорії будівельного мистецтва в Академії мистецтв. Брав участь у 

проектуванні і будівництві казарм, корпусу Павлівського інституту,  першого універмагу 

Росії - "Пасажу" на Невському проспекті, кількох прибуткових будинків.  

Але особливе місце у творчості  Рудольфа Андрійовича - старшого архітектора 

департаменту залізниць - займає будівництво залізниці між Петербургом і Москвою. Він 

став автором проектів станційних будівель і інспектором будівництва Миколаївської 

залізниці.  
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Під його безпосереднім керівництвом йшло будівництво Миколаївського вокзалу 

(архітектор К.Тон). Вокзали I і II класу, спроектовані безпосередньо Желязевичем, 

побудовані у Твері, Клину, Малій Вішері та Бологоє. У 1849 році побудував Кругле депо - 

перше паровозне депо Москви.  А загалом уздовж Миколаївської залізниці існувало 10 

будівель подібних депо. 

 

 
 

План кам’яного флігеля міської лікарні Єлисаветграда, старший архітектор 

Желязевич, 7 березня 1842 року. З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. 
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У фондах обласного краєзнавчого музею є ще кілька планів будівель міської лікарні 

на території фортеці Святої Єлисавети, які  Клейнміхель також завізував 7 березня 1842 

року. Але на цих кресленнях відсутні підписи архітекторів.  Проте не виключено, що ці 

плани також належали Желязевичу.  

Клейнміхель був  директором Департаменту військових поселень, а наприкінці 1842 

року очолив Головне управління шляхів сполучення та публічних будівель, в якому служив 

Желязевич. Вочевидь, це управління займалося будівництвом і на військових поселеннях, 

тому Рудольф Андрійович проектував і для Єлисаветграда. 

 

 
 

       Підпис архітектора Желязевича на кресленні флігеля міської лікарні 

Єлисаветграда. З фондів Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. 

 

 
 

АРХІТЕКТОР АНДРЕЄВ 

 

У 1787 році коштом прихожан Успенського Собору міста Єлисаветграда та жителів 

району Ковалівки на Бульварній вулиці (нині Олефіренка) побудували дерев'яний 

однопрестольний православний храм. 19 жовтня 1790 року настоятель Успенського Собору 

Дмитро Смолодович освятив його на честь Покрова Пресвятої Богородиці.  

У 1824 році купець Петро Щедрін виділив гроші на будівництво кам'яного храму. 

Будівництво було завершене у 1849 році, уже після смерті Щедріна, за рахунок міського 

бюджету. При церкві також були влаштовані кам'яна караульня для сторожа і лавка для 

продажу свічок.  

У документі за 30 квітня 1843 року читаємо: «План і  фасад церкви складені відомим 

Архітектором Тоном, відповідно до креслень церкви, поданих ним під №8. Церква будується 

під наглядом  командира 2-го Резервного Кавалерійського Корпусу Генерал-лейтенанта 

Барона Остен-Сакена».32 Що стосується архітектора Тона, то він зокрема  був автором 

Великого Кремлівського палацу і храму Христа Спасителя у Москві.  

 

 
 

32 РДВІА. – Ф.797. – Оп.10. – Спр. 2696. 
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Будівництвом Покровського храму в Єлисаветграді займався архітектор Андрєєв.  
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      Проекти фасаду і плану церкви (перше креслення)  та її іконостасу (друге 

креслення), затверджені 25 січня 1846 року, і підписані архітектором Андреєвим та його 

помічником Єгоровим. РДВІА. – Ф.797. – Оп.10. – Спр. 5793 та 5791. 
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        Будівля церкви цегляна, квадратна у плані, з напівкруглою апсидою і невеликою 

дзвіницею над західним входом. Побудована в еклектичному стилі з елементом 

візантійського стилю. Інтер'єр був розписаний відомим художником Феодосієм 

Козачинським, засновником образотворчого мистецтва в м Єлисаветграді (над північним і 

південним входами у храм до цих пір збереглися фрагменти розпису Козачинського). У 1902 

році архітектурний комплекс Свято-Покровського храму був доповнений двоповерховою 

будівлею у стилі класицизму, в якій старанням настоятеля священика Сорокіна була 

відкрита однокласна церковна школа.  
 Інформації про архітектора Андреєва обмаль. У книзі В.Тимофієнка знаходимо, що він 

«працював у першій половині XIX ст. на Півдні України. 1832 р. розробив генеральний план 

Бобринця, що став повітовим містом Херсонської губернії»33. 

 
 

АРХІТЕКТОР ФЕДІР ШОХІН  

Вулиця Дворцова (сьогодні Театральна) починається з будівлі, яка споруджувалася у 

середині ХІХ століття для тимчасового розміщення російських імператорів із свитою під час 

їхніх приїздів в Єлисаветград на військові маневри. Через це вона отримала назву «палац», а 

вулицю стали називати Дворцовою.  

Точні роки спорудження палацу та прізвище архітектора – документально не 

встановлені.  Існує кілька припущень з цього приводу. В “Історичному нарисі 

м.Єлисаветграда” написано, що почали зводити палац навесні 1848 року.  

Поет А.Фет, який проходив військову службу на території нашого краю, зокрема і в 

Єлисаветграді, писав у своїх мемуарах, що 1847 року цар заклав палац між центральними 

кварталами міста та Ковалівським передмістям.  

У другій частині своїх спогадів «Ранні роки мого життя», в яких описана перша 

частина життя А.Фета, і які вийшли друком у 1893 році, уже після його смерті, Фет 

розповідає про неймовірну і малоочевидну історію з будівництва палацу:  

 
33 Тимофієнко В. Зодчі України кінця ХУІІІ-початку ХХ століть. – К.: НДІТІАМ, 1999. – 478 с. 
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Єлисаветград. №3. Миколаївський палац і Дворцова.  Вид. Контрагентства 

О.С.Суворіна і Ко. 1917 р. Фототипія Шерер, Набгольц і Ко, Москва. Поштова листівка з 

колекції Ю.Тютюшкіна. 

 

«Справжнє не завжди ймовірне. Справедливість цього вислову ще раз підтвердилася 

під час будівництва палацу в Єлисаветграді, про яку я вже говорив раніше. На цій 

величезній споруді, яка вимагала кілька разів нових асигнувань з боку скарбниці, незважаючи 

на зведення її домашніми засобами поселення, зосереджено всі турботи невтомного 

начальника штабу В.О. фон-дер-Лауніца. 

Головним будівельником був надвірний радник цивільний інженер Шохін, і крім нього 

для спостереження за роботами прибув із Петербурга полковник Мельцер, про якого я вже 

говорив. Світлорусого Шохіна, людину середнього віку, яка обов'язково з'являлася при наших 

офіційних зустрічах у начальника штабу і у корпусного командира, - я не міг не знати, хоча 

на квартирі в нього жодного разу не був. А невелика білява з рудуватим відливом дружина 

його дуже рідко з'являлася на балах у зібранні. 

Пам'ятається, будівлю було зведено на три поверхи. І тому що матеріал подавався 

на будівництво з усіх кінців по риштуваннях, прилаштованих у великі вікна, - зрозуміло, що 

всі ревізори, у тому числі й начальник штабу, входили до будівлі з риштувань. Але хтось 

повірить, що одного разу при новому огляді фасаду виявилося, що у величезному палаці 

немає ніде дверей. Розповідала мені Сливицька, яка добре знала Шохіну, що коли бідний 

Шохін дізнався про свій недогляд, то повернувшись додому, схопив себе за голову і почав 

вигукувати: «Дверей немає! не розумію! голова тріщить, мозок витікає!». Жодні зусилля 

дружини не могли його відволікти від цієї фатальної думки, і до вечора він збожеволів, а 

через два дні помер». 

Після раптової смерті Шохіна, його місце  у будівельній комісії зайняв  голландський 

підданий В.П. Верлоп. 

Федір Олександрович Шохін - старший брат відомих московських архітекторів 

Миколи та Дмитра Шохіних. Дата та місце смерті - невідомі. А народився він у 1812 році. 

Закінчив архітектурну школу при експедиції Кремлівського будівництва та Московське 

двірцеве архітектурне училище. 1835 року отримав звання архітектора-помічника третього 

класу. У 1838-1846 роках був помічником архітектора на спорудженні Великого 

Кремлівського палацу. Очевидно, через це його й призначили головним будівничим палацу 

для царів в Єлисаветграді.  
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Важко повірити, що саме так і було, як про те писав А.Фет. Очевидно, поет 

помилився, довірившись розповіді знайомої. Адже первісно будівля мала сім входів-виходів, 

три з них - з головного фасаду, що виходив на вулицю Дворцову.  Пізніше входи на 

головному фасаді замурували і зробили вікна.  

До речі, вищезгадані спогади про ранній період життя А.Фета були перевидані лише 

через сто років, у 1992-му. Та й взагалі, за радянської влади А.Фета вперше видали аж у 

1982 році. Один з упорядників творів поета вказує на те, що поет нерідко змінював тексти 

свого листування з І. Тургенєвим, Л.Толстим та іншими письменниками, і робив це «заради 

своєї мети». Зокрема, Л.Толстой писав А.Фету щодо його мемуарів: «Я дуже хочу 

прочитати, але страшно боюсь, що ви багато чого значного упустили і зхопились багато 

чим мізерним».  

На думку історика С.Шевченка, закінчили будувати палац у 1851-1852 роках.  У 

вищезгаданому “Історичному нарисі м.Єлисаветграда” сказано, що після закладення 

палацово-штабних приміщень восени 1847 року наступний приїзд царя Миколи І до міста 

відбувся 1852 року. У спогадах же “старого солдата” в “Русской старине” (1892) вказується, 

що 1851 року (цей рік згадує поет А. Фет) цар в’їхав на колясці через заставу, зупинився на 

головній вулиці і піднявся східцями до палацу. Головною ж вулицею тоді вважалася Велика 

Перспективна, на якій Микола І зупинявся, зокрема, у будинку Дружиніна. 

 

 
 

Підпис архітектора Шохіна (остання)  «Рапортом тимчасового будівельного 

комітету  командира 2-го резервного кавалерійського корпусуу генералу від кавалерії  

барону Остен Сакену, січень 1847 р., Єлисаветград».  

А.Фет згадував, як, ховаючись від спеки, піднявся дерев’яною кладкою до ще 

недобудованого палацу, щоб перекурити. Того дня на сусідньому плацу мала відбутися 

муштра 

військових перед демонстрацією царю. З цього робимо висновок, що на початку 

1850-х палац ще не був готовим до розміщення приїжджих. Гадаємо, що будівля “палацу”  

зведена не 1848-го, як свідчить про те пам’ятна дошка на її стіні, а не раніше 1851-1852 

років.   Що стосується архітектора Шохіна, то він брав  участь і у будівництві 

присутственних місць. У справі «О будівництво присутніх місць в м. Єлисаветграді, 1845-

1847 роки»34 зібрано листування, рапорти, кошториси та інші документи щодо цього 

будівництва. Під багатьма з них бачимо підпис Шохіна.  

 
 

34 ДАКірО. – Ф.19. – Оп.1. – Спр. 20. 
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ТЕХНІК  МАТВЕЄВ І АРХІТЕКТОР ВЕРЛОП  

   

У фондах обласного краєзнавчого музею  є креслення двоповерхового  будинку, 

фундатором якого була В.П. Соколова-Бородкіна (очевидно, Варвара Петрівна – прим. 

авт.). Проект належить міському техніку Матвеєву,  і був він затверджений 13 травня 1875 

року. Де збиралися будувати цей будинок – на плані не вказано. А цікавий проект підписом 

у нижньому лівому куті бланку, на якому він виконаний: C.Ph. Verloop - Верлоп, і дата - 

1875 рік.  

 

 
 

Проект будинку, замовником якого була В.П. Соколова-Бородкіна. 
 

У книзі В.Тимофієнка «Зодчі України кінця XVIII - початку XX століть. Біографічний 

довідник» про архітектора Верлопа сказано: 

«Працював у Єлизаветграді в середині XIX ст., де спроектував: 

 Присутствені місця (1848 - 1851 pp.),  

 Низку житлових будинків. 

 У творах  проявились нові для того часу тенденції використання у монументальних спорудах 

форм неренесансу і неоросіїїського стильового напрямку.   

Автор значного архітектурного ансамблю "Військового містечка" - комплексу штабних і 

учбових споруд для резервного кавалерійського корпусу, що включав в себе:  

Палацовий корпус (30 - 40-ві роки), 

Військове училище (1847 - 1848 pp.), 

Манеж (1847 - 1848 рр.), 

Штабний корпус (1847 - 1848 pp.), 

Покровська церква (50-ті роки)».  
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В енциклопедії «Мистецтво України» сказано про те, що Вільгельму Верлопу  1848 

року за проект шляхового палацу Петербурзька Академія мистецтв надала звання вільного 

художника. Напевне, невдовзі після цього він прибув до Єлисаветграда, де й завершував 

будівництво палацу після смерті архітектора Федора Шохіна. Також В. Верлоп «брав участь 

у проектуванні і спорудженні штабних будівель для резервного кавалерійського корпусу і 

присутніх місць».  

 

 
 

 

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» зазначається, що В.Верлоп брав участь у 

спорудженні зданого 1875 року приміщення благородного зібрання по Петрівській вулиці.  

Наприкінці 1870-х років у районі Сінної вулиці діяла цегельно-обпалювальна  піч 

Верлопа. За станом на 1880 – 1890-ті роки членом місцевого товариства поширення 

грамотності та ремесел значаться  К.В. (вірогідно, син архітектора, входив до опікунства 

ремісничо-грамотного училища) та В.К. (можливо, внук будівничого палацу) Верлопи. 

Якийсь Верлоп працював бухгалтером земської управи. 1891 року місто придбало у 

голландсько-підданого з таким же прізвищем та ініціалами і спадкоємців ротмістра С.П. 

Потоцького цегельний завод на Озерній Балці. Одним з кращих в Єлисаветграді був 

відкритий 1870 року млин Верлопа і Ко, відзначений срібною медаллю сільгоспвиставки в 

Одесі. 

Та повернемся до підпису на плані будинку, замовником якого була В.П. Соколова-

Бородкіна. Архітектора Верлопа звали Василь (Вільгельм) Карлович, його синів - Корнелій і 

Федір. Ініціал «С» на підпису підходить Корнелію, «Ph» - Федору. Обидва викладали у 

Єлисаветградському кавалерійському училищі, Корнелій - фізику, Федір - німецьку мову. 

Але Федір може бути не сином, а онуком (за віком), тоді у Василя (Вільгельма) Карловича 

повинен бути ще син Василь (Вільгельм). Взагалі-то, «C.Ph» може означати «викладач 

фізики» - так позначалися випускники університетського фізмату: Candidate of Physico-

Mathematical Sciences. Так що напис підходить Корнелію Васильовичу Верлопу, тим більше 

за датою - він уже з 1865 року викладав. 

Але чому прізвище Верлопа з’явилося на проекті міського техніка Матвеєва – 

пояснення одне: очевидно Матвеєв малював план будинку Соколовій-Бородкіній на бланку, 

який був замовлений для себе у друкарні кимось з Верлопів. 

У 1869 році купець Дашевський спорудив будинок по вулиці Дворцовій за проектом 

техніка Матвеєва. Того ж року Громадське зібрання переїхало у цю будівлю.  
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У фондах обласного краєзнавчого музею  зберігається план одноповерхової кам’яної 

лавки при Успенському соборі для продажу свічок і приміщення сторожа,  автором якого 

був технік Матвеєв.   
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Креслення для замощення каменем дороги від залізничного вокзалу до вулиці 

Петрівської. Підписані ці плани 8 травня 1869 року техніком міської думи Матвеєвим.  

 

 

 

АРХІТЕКТОР ОЛЕКСАНДР БРУНІ 

 

 

У біографічних довідках про архітектора Олександра 

Костянтиновича Бруні (1825-1915) вказується, що він у 1844 

році, після закінчення Імператорської Академії 

образотворчого мистецтва у Санкт-Петербурзі з 

кваліфікацією "безкласовий архітектор архітектури", поїхав 

до Єлисаветграда, де брав участь у спорудженні «будівлі 

штабу кавалерійського корпусу». 

 Проектував О. Бруні щось у в Єлисаветграді, чи просто 

виконував роль майстра на будівництві за чужим проектом – 

не встановлено. Та й невідомо, над зведенням якої нині 

існуючої будівлі займався Олександр Костянтинович, 

оскільки на плані міста, датованому 1869 роком, який 

зберігається в обласному краєзнавчому музеї, усе військове 

містечко, де за радянської влади розміщувалася ракетна 

частина, позначене як «штабні будівлі».  
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Як пише Володимир Тимофiєнко у своїй книзі «Зодчі України кінця XVIII - початку 

XX століть. Біографічний довідник», Олександр Бруні проектував для України в другій 

половині XIX століття, зокрема  склав ескізний проект і погодився контролювати 

спорудження пам'ятника Олександру II в Одесі (1891). 

З Єлисаветграда Олександр Бруні повернувся до Санкт-Петербургу,  де в якості 

помічника архітектора М.Ю. Єфимова будував Новий Ермітаж  до 1846 року. Потім, до 1851 

року,  був помічником архітектора М.Л. Бенуа на спорудженні придворних стаєнь у 

Петергофі. З 1851 року - академік архітектури. До 1859 року перебував на службі у 

Департаменті військових поселень. У 1859 році обраний архітектором Санкт-

Петербурзького кредитного інституту. Мав широку широку практику у Санкт-Петербурзі та 

провінції. Склав та здійснив більше 20 різних проектів будинків. За проектами О.Бруні 

зведені будівлі Томського університету (1880-1888). 

Олександр Бруні був племінником знаменитого художника Федора Бруні.  

 

 
 

ВІЙСЬКОВИЙ ІНЖЕНЕР ШИРЯЄВ ТА АРХІТЕКТОР МАКСИМОВ 

 

 
 

У часи, коли місто Єлисаветград належало до військових поселень (1829-1865 роки) 

до спорудження громадських будівель залучалися архітектори з інших міст, зокрема із 

Петербурга та Москви. Цим можна пояснити те, що серед креслень будинків тих часів 

зустрічаються прізвища Ширяєва та Максимова. 

 Петро Аркадійович Ширяєв був інженером-полковником Корпусу інженерів 

військових поселень. В обласному краєзнавчому музеї зберігається кілька планів будинків, 

які підписані ним.  Це план головного корпусу Присутніх місць, тобто міської управи, який 

затверджений 15 листопада 1850 року, та плани кам’яного пакгаузу для провіанту і фуражу і 

ще однієї будівлі у цьому ж кварталі Присутніх місць. Є також креслення кам’яної загорожі 

навколо кварталу Присутніх місць, які також підписані  Ширяєвим. 
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Збереглися і креслення кам’яного флігеля міської лікарні на території фортеці св. 

Єлисавети,  яке затверджене 7 липня 1842 року, та проект кам’яного двоповерхового 

будинку богодільні, який підписаний 24 листопада 1853 року. 
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      Що стосується архітектора Максимова, то збереглося креслення одноповерхової 

будівлі для Присутніх місць, підписане ним. Цей план був затверджений 8 травня 1845 року 

у місті Новогеоргієвську військовим міністром генерал-ад’ютантом князем О.І. 

Чернишовим. Хто був цей Максимов, невідомо. Не виключено, що його нащадками були 

відомі архітектори Олекса́ндр Па́влович Макси́мов (1857 - 20 февраля 1917) та Олекса́ндр 

Алекса́ндрович Макси́мов (15 июля 1876, Санкт-Петербург - 5 января 1936). 

 

 

 

 

 
 

АРХІТЕКТОР АНДРІЙ ДОСТОЄВСЬКИЙ 

 

Досі не встановлено жодного об’єкта у місті, до якого був би причетний Андрій 

Достоєвський. Проте цьому архітектору присвячено не менше публікацій, ніж  Якову 

Паученку чи Олександру Лишневському. Пояснення просте – він брат знаменитого 

письменника Федора Достоєвського. А ще він залишив книгу спогадів, один з розділів якої 

присвятив своїй дев’ятирічній роботі головним архітектором Єлисаветграда  - з 21 жовтня  

1849 року по 15 липня 1858 року.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Дехто з краєзнавців приписує Андрію Достоєвському три будинки Соколових-

Бородкіних в Єлисаветграді. Однак відсутні документальні підтвердження того, що саме 

Андрій Михайлович проектував їх.   

Оскільки Єлисаветград у часи 

перебування у ньому Андрія 

Достоєвського був центром військових 

поселень на півдні України, то у 

службові обов’язки архітектора входило, 

насамперед, проектування та 

будівництво військових об’єктів. Та що 

він тут набудував за дев’ять років – поки 

що невідомо. Знаємо лише про креслення  

бані (на знімку далі) міської лікарні на 

території фортеці св. Єлисавети, 

підписане Андрієм Достоєвським, а 

також про кілька своїх  будинків 

архітектор написав у своїх спогадах. 

Креслення бані зберігається у фондах 

обласного краєзнавчого музею.  

Достоєвський згадує  про 

співпрацю з приватними замовниками - 

бароном Дмитром Єрофійовичем Остен-

Сакеном, Кирилом Васильовичем 

Соколовим-Бородкіним, поміщиком 

Головіним та ще з кількома 

землевласниками, прізвища яких він 

забув на час написання своїх мемуарів.  
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У перші роки перебування в Єлисаветграді Андрій Михайлович отримав доручення 

від Остен-Сакена скласти малюнок чавунної решітки перед алтарем у церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці на Ковалівці,  яку незадовго до цього побудували. «Раз-два робив я 

малюнки, але не міг догодити йому, нарешті він сказав, що він хоче щось у візантійському 

стилі. Тоді я  зробив креслення і вималював його у великому розмірі, майже у  справжню 

величину. Побачивши цей малюнок, ретельно вимальований, він був у захваті. «Ось тепер ви 

зрозуміли мою думку! Відмінно, добре, незрівнянно,  красиво»35, - пригадував Андрій 

Михайлович. 

У подальшому, коли Остен-Сакен поселився у своєму маєтку Приют, що за 70 верст 

від Єлисаветграда (нині  Миколаївська область), і у 1857 році почав там будувати невелику 

кам’яну церкву, то запросив Достоєвського наглядати за будівництвом, і Андрій 

Михайлович їздив  кілька разів у Приют.  

 

 
 

Що стосується Кирила Васильовича Соколова-Бородкіна, то ось як Андрій 

Достоєвський згадує про співпрацю з ним: «Третій дуже багатий поміщик (Бородкін) 

замовляє мені проект солідного кам'яного будинку в селі. Над проектом та кошторисом на 

цю споруду я пропрацював до двох місяців; неодноразово їздив до поміщика і до міської 

квартири, і навіть до садиби. І ось, нарешті, виготовив проект на кількох аркушах та 

докладний кошторис. Везу замовнику. Треба сказати, що я мав дурість не зговоритися в 

ціні, та й знайомі не радили мені згадувати про це, говорячи, що це така людина, що може 

образитися! Проект та кошторис замовник отримав, наговорив купу компліментів, засунув 

у руку запечатаний конверт і відправив мене на своїх конях додому. Передчуваючи щось 

недобре, я, під'їхавши до будинку, велів кучерові чекати. Увійшовши в квартиру, я зараз же 

розірвав пакет і в ньому, жах! - Десять рублевих кредиток! Тут, звичайно, я найбільше 

звинувачував себе, що не зробив умовляння... Але, незважаючи на це, справу не можна було 

залишити так... Обдумавши, я зараз же написав записку пану Бородкіну, в якій, 

вибачаючись у своїй помилці, заявляв, що я працював над його проектом і кошторисом 

більше 1,5 місяця, і що я оцінюю працю як мінімум у сто рублів, а тому повертаючи йому 

 
35 Спогади Андрія Михайловича Достоєвьского / Ред. і вступ. ст. О.О. Достоєвського. Л.: Вид. письменників у Ленінграді, 

1930. 426 с. 
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вручені мені десять рублів, я покірніше прошу або надіслати мені сто рублів, або повернути 

проект, який може скласти кілька цінних аркушів у складеному мною архітектурному 

альбомі... У відповідь на це я наступного  дня отримав сто рублів з ввічливою заявою, що 

він, Бородкін, ніяк не припускав таких праць, і що оцінив його нарівні з гравюрами, яких на 

десять рублів можна придбати скільки завгодно! Шкода дуже, що записка ця втрачена 

мною. Вона булла б тепер дуже цінним документом дурості панів херсонських поміщиків». 

 Точна дата початку спорудження будинку Соколових-Бородкіних у селі 

Червоновершка (колишній Компаніївський район) невідома. Будинок являє собою 

двоповерхову цегляну споруду на бутовому фундаменті, яка симетрична відносно 

центральної осі з головного фасаду і виконана у стилі еклектики. На другий поверх ведуть 

сходи, а на третій, у задній частині будинку у вигляді бельведеру, можна дістатися лише по 

драбині. Будинок у більшій частині зберіг свій первісний вигляд. За радянських часів та 

сьогодні у ньому школа. 

Згадує архітектор і про замовлення поміщика Головіна: «Після звичайних 

рекомендацій він заявляє, що йому хочеться збудувати будинок, при цьому виймає записочку 

і по ній викладає, що будинок повинен бути довжиною в стільки то аршин і шириною в 

стільки, що в ньому мають бути такі кімнати: передня, зала , вітальня, кабінет, диванна, 

їдальня, буфет, дві-три дитячі, більярдна і т. п., причому було позначено, скільки кожна 

кімната повинна була мати в довжину та ширину...  І ось, підрахувавши площі всіх кімнат і 

склавши їх, я переконався, що загальна площа їх більш ніж у півтора рази перевищує площу, 

призначену під будинок. Коли я повідомив Головіну, що це завдання нездійсненне, то він 

дуже серйозно відповів: "Та який же ви архітектор, коли і цього не можете зробити!" 

Нарешті мені вдалося переконати його і, зменшивши кілька розмірів кімнаттаі збільшивши 

площу під будинок, ми дійшли взаємної угоди». 

Очевидно, Андрій Достоєвський мав на увазі ротмістра Михайла Олександровича  

Головіна, якому  належав хутір біля села Созонівка під Єлисаветградом36. Припускаємо, що 

саме туди поміщик  Головін возив Достоєвського, щоб показати місце, де він хотів звести 

будинок.  

Андрій Михайлович Достоєвський (15 березня1825, Москва  - 7 березня 1897, 

Петербург) - інженер-архітектор. У 1842-48 роках навчався в Училищі цивільних інженерів 

у Санкт-Петербурзі. Після закінчення  був призначений в Департамент проектів та 

кошторисів Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель в Петербурзі. У 

квітні 1848 року був арештований у справі петрашевців і 13 днів просидів у 

Петропавлівській фортеці. Позбавлений можливості працювати в столиці, служив 

архітектором в  Єлисаветграді (1849-58), Сімферополі (1858-60), Катеринославі (1860-65) та 

Ярославлі(1865-1890). Був одружений на Домініці Іванівні Федорченко, вінчання відбулося 

в Єлисаветграді. У них народилися семеро дітей, четверо з них в Єлисаветграді - Євгенія 

(1852), Марія (1854), Олександр (1857) та Варвара (1858). У 1883 році нагороджений 

орденом Святої Анни II ступеня. У Ярославлі почав писати свої «Спогади», які вважаються 

одним з найбільш достовірних джерел про дитячі та юнацькі роки Ф.М. Достоєвського. 11 

грудня 1890 року звільнений у відставку через хворобу, прослуживши у галузі будівництва 

та архітектури 42 роки. У 1896 році переїхав до Петербурга до доньки Євгенії. Помер 7 

березня 1897 року.  

 

 

 

 

 
 

36 Земельні банки Новоросійського краю. Додатки. Відомості про плани земельних ділянок в архівно-

історичній колекції Кіровоградського краєзнавчого музею. Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В. 
 

https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/SouthUkrBanks.html
https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/SouthUkrBanks/Appendices.html
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ІНЖЕНЕР ЖАРНЕВИЧ 

 

По вулиці Береславській (Єгорова) в Єлисаветграді знаходилася земська повітова 

лікарня. З «Систематичного зведення постанов Єлисаветградських Земських Зборів за 1865-

1895 роки» дізнаємося про історію її будівництва.  

У 1890 році інженер О.С. Жарневич  склав проект будівель медичного закладу. Але 

через дороговизну кошторису не могли знайти підрядників на будівництво. Тоді земська 

управа відрядила Жарневича та земського інженера Шостовського до Петербурга, щоб вони 

там оглянули кілька лікарень, які побудовані «за сучасними вимогами науки», і зробили 

проект 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  Знаменської 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 між Олександрівською (Тарковського) та 

Михайлівською вулицями є зручним для будівництва.  

Споруджувати лікарню розпочали у травні 1895 року. До її комплексу входило п’ять 

будівель. З щорічного додатку до газети «Голос Юга» за 1913 рік дізнаємося, що 

амбулаторія земської лікарні була відкрита щодня (крім суботи) з 9 до 12 години ранку. Ліки 

видавали безкоштовно, лише брали плату за посуд. У лікарні були три палати – хірургічна, 

терапевтична та для інфекційних хворих. Усього було 51 ліжко, з них шість ліжок для 

місцевих жителів. Лікування – безкоштовне. 

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.  

Що стосується інженера О.С. Жарневича, то відомо, що під його безпосереднім 

наглядом йшло будівництво млина на Південному Бузі.  
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ІНЖЕНЕР-КАПІТАН РУДЬКОВСЬКИЙ 

 

 

У фондах Державного 

архіву  Кіровоградської 

області є кілька креслень 

будинків, які виконані 

інженер-капітаном                         

К. Рудьковським.  

Це проекти будинків 

священика Яригіна, який він 

склав у вересні 1899 року, та 

Люби Гугель по Нижній 

Донській вулиці. 

 

 

 

 

 

 
 

КОНДУКТОР ЦВЄТКОВ 

 

 
 

 

Проект будинку міщанина Лейзера 

Булгачева на розі Театрального провулку 

та Нижньої Донської вулиці креслив у 

липні 1890 року кондуктор Г. Цвєтков. 
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РОЗБУДОВОЮ ЄЛИСАВЕТГРАДА ЗАЙМАЛИСЯ КУПЕЦЬКЕ ПРАВЛІННЯ, 

БУДІВЕЛЬНИЙ КОМІТЕТ ТА  МІСЬКА УПРАВА 

 

До переходу міста Єлисаветграда до військового відомства, а також до заснування 

міської думи, будівельною та господарською частиною міського поселення відало купецьке 

правління.   

Так, наприклад, указом з Новоросійської губернської канцелярії від 3 серпня 1773 

року на ім'я коменданта фортеці св. Єлисавети Дувінга йому дали знати, що якщо він визнає 

за потрібне зробити через річку Інгул міст, то про це повинен наказати купецькому 

правлінню37. 

Будівельна частина міста Єлисаветграда з переходом його до військового відомства, 

перебувала у безпосередньому віданні Будівельного комітету, який був заснований на 

підставі Указу №8769  царя Миколи І від 11 січня 1836 року «Височайше затверджене 

Положення про влаштування міста Єлисаветграда»38. 

Згідно цього Указу, членами Будівельного комітету були корпусні інженер та 

архітектор, військовий поліцмейстер, голова міської думи та міський голова. А начальником 

над ними - командир 2-го резервного кавалерійського корпусу.  Комітет мав піклуватися 

«про прикрашення міста  красивими і правильними будівлями» та «про влаштування і 

утримання в справному стані будинків, парканів, мостів, дамб та вулицъ». У своєму 

розпорядженні Комітет мав 150 тисяч рублів на рік: половина цієї суми надходила від 

винного відкупу, ще половина - за видачу купцям свідоцтв на право торгівлі.  

Жодна приватна будівля у місті не могла бути споруджена, або відремонтована стара 

будівля, без відома Комітету. Кожен, хто хотів щось побудувати у місті, повинен був 

просити дозволу на це. Усі дерев’яні будинки, які мали фасади на вулицю, повинні  були 

споруджувати на кам’яних фундаментах. Щоправда, дозволялося робити виключення для 

«малозабезпечених» забудовників, яким дозволяли споруджувати нежилі будівлі на 

дерев’яних «стільцях». 

На спорудження кам’яних будинків відводили п’ять років, дерев’яних – три роки. За 

рік до закінчення цього терміну Комітет під розписку попереджав забудовника -  якщо він за 

відведений час не завершить будівництво, споруда перейде у відання  Комітету. 

Будівельний комітет турбувався про влаштування парканів навколо будинків та 

городів, особливо на центральних вулицях міста.  

Плани будинків креслили кондуктори із економічної частини Корпусного Штабу.             

Комітет видавав  допоміжний  капітал забудовникам. Спочатку позики були терміном 

на 26 років без платежу відсотків, а потім видачу здійснювали на 12 років, причому перші 

п'ять років без платежу відсотків, а інші сім років з платежем по 5% у рік. 

12 травня 1845 року імператор підписав Указ №19004 «Про призначення по одному 

Архітектору в Будівельні Комітети міст Старої Руси, Єлисаветграда  та Умані». Вони 

«повинні понад усе виконувати і усі обов’язки міських Архітекторів». Так була  введена в 

Єлисаветграді посада  міського архітектора. 

З переходом міста у цивільне відомство Будівельний комітет у 1862 році був 

скасований. 

Як зазначено в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда», за 26 років діяльності  

Будівельного комітету у місті споруджено:  

у 1840 році купцем Петром Самокишиним м'ясні ряди;  

 
37  Історичний  нарис м.Єлисаветграда. Уклав і видав О.М.Пашутін. –Єлисаветград, Літо-Друкарня Братів Шполянських, 

1897 
38 Повне зірання законів Російської імперії: Зібрання друге.: (з 12 грудня 1825 року  по 28 лютого 1881 року): (В 55-ти т. с 

указ.). – СПб.:  1830-1885.Т.11: 1836: (В 2-х отд-ниях). – 1837. 
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у 1845 році кременчуцьким купцем Олінковим міст на гранітних підвалинах через 

Інгул по Перспективній вулиці;  

у 1850 році розбиті нові квартали під забудову на передмісті Ковалівка та встановлені 

ліхтарні стовпи на Перспективній, Дворцовій та Пермській вулицях,  видано розпорядження 

про заборону будувати на стовпах, а лише на кам'яних фундаментах і цоколях;   

у 1853 році споруджено кам'яну двоповерхову будівлю для міської християнської 

богадільні на Ковалівці;   

у 1865 році кременчуцький купець  Членов побудовав чотири  кам'яних лавки в 

гостинному ряду на Перспективній вулиці;   

29 квітня 1848 року розпочато будівництво будівлі присутственних місць, а у 1850 

році воно було завершене;  

у 1855 році встановлений на каланчі годинник з боєм;  

у 1857-1862 роках збудовано шість корпусів московських кам'яних крамниць… 

З введенням у Єлисаветграді нового міського положення у 1870 році будівельною 

частиною у місті і спорудженням будівель відала міська управа, а у деяких випадках 

обиралися для цього міською думою виконавчі комісії. 

24-29 листопада 1976 року міська дума затвердила інструкцію громадського 

управління м. Єлисаветграда  і ухвалила ввести її в дію з 1 січня 1877 року39. Один із 

розділів цієї інструкції стосується будівельної справи: 

«В) Будівельна частина.  

§ 37. При дозволі приватних будов дотримується наступний порядок: 

1) особа, яка запитує дозвіл на будівництво або капітальну перебудову фасадної 

будівлі, надає у міську управу до свого прохання план і фасад у двох примірниках та 

документ на дворове місце; 

2) по кожному проханню член управи, спільно з міським техніком, оглядають місце, 

призначене до забудови і, якщо воно відповідає вимогам будівельного статуту і не має 

жодних перешкод до спорудження, щоб під будівництво не була захоплена міська земля; 

3) якщо дозволити спорудження будівлі або перебудову можливо, то міський технік 

розглядає креслення в технічному відношенні і виправляє, або виявляє незначні в планах і 

фасадах недоліки. На планах, що задовольняють своє призначення, міський технік робить 

необхідні згідно  будівельного статуту написи зі своїм підписом; 

4) на схвалених техніком планах і фасадах робиться від міської управи ствердний 

напис, який підписується членом управи, завідувачем будівельної частини, і секретарем, і в 

такому виді справи надаються керівництву управи для затвердження; 

5)затверджені плани та фасади видаються прохачам, а другі екземпляри, з 

перенесеними на них дозвільними написами, завірені секретарем, зберігаються разом з 

проханнями при справах управи; 

6)затвердженням плану фасаду дозволяється будівництво, а тому ніяких інших 

дозвільних паперів не видається; 

7) якщо виникнуть труднощі у дозволі на спорудження будівлі через капітальні 

недоліки в кресленнях, або з інших причин, то перешкоди ці обговорюються з  управою; 

8) на надвірні будівлі і взагалі виправлення у планах і фасадах не обов'язкові; 

вирішуються такі споруди та виправлення дозвільними записками. (114 та 115 ст. Міського 

положення)». 

А ось ще кілька рішень міської влади Єлисаветграда: 

18 листопада 1871 року:  Міська дума вирішила  заснувати посаду міського 

архітектора і запросити на неї вільнопрактикуючого фахівця з грошовим забезпеченням  у 

500 рублів на рік.  

 20 грудня 1872 року: Підготовча комісія визнала, що замість міського техніка 

набагато корисніше було б запросити  архітектора з обов’язками, які визначені Міським  

 
39 Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської думи за  1871- 1903 роки.  (Укл. Л. К .Брейєр. -

 Єлисаветград: Друкарня М. А. Гольденберга.. 
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положенням. Хоча на той часу місті не передбачалося великих будов, разом з тим  навіть 

при одних ремонтних роботах на міських будівлях знань техніка може виявитися 

недостатньо. Та й мешканці міста під час будівництва власних будівель хотіли б 

користуватися порадами міського архітектора, а не техніка;  нині ж вони повинні звертатися 

у таких випадках до приватного архітектора, що пов'язано з великими витратами. Міська 

дума ухвалила: заснувати посаду міського архітектора без права служби, доручивши управі 

викликати через публікацію в газетах досвідченого архітектора і доповісти думі про 

запропоновані йому умови.  

4 березня 1875 року: Комісія з розгляду кошторису пропонувала виключити 200 

рублів на утримання міського архітектора. На думку комісії,  можна обмежитися одним 

техніком, оскільки для громадських потреб архітектор-художник зовсім не потрібен. Міська 

дума постановила: посаду міського архітектора ліквідувати. 

19 лютого 1877 року міська дума виділила 199 рублів для найму техніка для 

складання кошторису на побудову військових казарм та 100 рублів на «екстраординарні 

потреби». 

9 грудня 1888 року: Міська дума про розгляді кошторису  постановила:  доручити 

управі виробити інструкцію про розподіл занять між архітектором і кондуктором.  

20 грудня 1894 року: Міська дума дозволила міському архітектору користуватися 

міським кінним пасажирськими транспортом з відшкодуванням витрат на проїзд, а також 

дозволено користуватися канцелярськими  приладами міської управи.  

1 грудня 1897 року міська дума збільшила зарпалут міському техніку К.пухальському 

з 600 до 720 рублів. 

У листопаді 1900 року міська дума запросила «особливого десятника» за наглядом за 

міськими будівельними роботами та ремонтами. 
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