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ХТО КРЕСЛИВ ПЕРШІ ПЛАНИ ЄЛИСАВЕТГРАДА 

 

Місто, яке сьогодні носить ім'я Кропивницького, бере свій початок від фортеці Святої 

Єлисавети, 265-ту річницю з дня початку будівництва якої ми святкували у червні. Здається, хто 

тільки не досліджував та не писав про історію фортеці, але «білих плям» у ній ще досить багато. 

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 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, внутрішню частину якої 

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

 

 
 

Припускаємо, що першим загальним планом будівництва фортеці Святої Єлисавети був 

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

(на фото). У радянські часи кіровоградський архітектор А.Губенко зробив фотокопії фонду 

фортеці Святої Єлисавети у московському архіві. Частина цих фотокопій нині знаходяться у 

ДАКО - Державному архіві Кіровоградської області. 

Цей план має назву «Проектъ к построению крепости Святыя Елисаветы по указу 

Правителствующаго Сената 1753 года апреля 20 дня». У правому нижньому куті підпис «минеръ 

подпорутчикъ Александръ Вейсъ». Отож, Олександра Вейса можна вважати кресляром одного з 

перших загальних планів фортеці Святої Єлисавети. А датований цей проект 20 квітня 1753 року. 

Збереглося ще кілька десятків як загальних, так і деталізованих та спеціалізованих планів 

фортеці Святої Єлисавети, що були складені за її 50-річну історію. Нагадаємо, що фортеця була 

закладена за церковним обрядом 12 червня 1754 року, а повне скасування статусу фортеці 

відбулося 15 березня 1805 року. 



 

 
 

План фортеці Святої Єлисавети, датований 16 травня 1754 року. «Оной план против оригиналу 

которой за рукою инженер капитана Фон Витвера в копиях послан, за ветхостию перекопировал, а в 

сходстве сверял… квартермистр Петр Морозов». 



 
 

«Планъ крепости Святыя Елисаветы с показаниемъ работъ прошлого 758 году что сделано 

значитъ густою деревянною красъкою под литера/м/ъ красною "А" а что еще к достроике подлежитъ 

значитъ желътыми линеями сочиненъ .1759. году генваря _ дня. Копировал Канъдукторъ Феодор 

Протасовъ». 

 

 
 

Креслення фортеці Святої Єлисавети, датоване 12 листопада 1798 року. 

 

 

 



Військовий інженер Менцеліус 

 

Деякі історики називають першим виконробом на спорудженні фортеці інженер-

підполковника Йогана 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 році. ««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 Менцеліус перебував на будівництві з його перших днів. 

Сьогодні можна зустріти твердження, що проект фортеці Святої 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] (об'єднане субрегіональне командування, спр. 402; за описом Александрова 

№57». Але, як бачимо, це не проект фортеці Святої Єлисавети, і приписувати його геодезисту та 

прапорщику Гур'єву недоречно. 

Якщо Указ про створення фортеці Святої Єлисавети підписаний імператрицею Єлизаветою 

11 січня 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) через кілька днів відбулися і світські урочистості з цього приводу. 

Керувала фортифікаційними роботами команда з чотирьох інженерів і дев'яти кондукторів. 

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. А наприкінці 1757 року завершувати 

будівництво доручають Менцеліусу. 2 жовтня йому присвоюють звання інженер-полковника і 

відряджають у Нову Сербію. А 5 листопада видають ямські підводи для проїзду із Санкт-

Петербурга до фортеці Святої Єлисавети. 

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 Святої Єлисавети "за своїм 

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

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

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

спорудженні фортеці Святої Єлисавети – важко сказати. На службі він перебував з 1731 року. У 

1732-му склав і підписав план реконструкції Уфімської фортеці. Проте цей проект не був 

забезпечений грішми, тож нова фортеця залишилася на папері. Згідно з Формулярноим 

списком, Менцеліус не був тоді відряджений в Уфу, а служив у чині інженер-прапорщика у 

фортеці Святої Анни, яка знаходилася неподалік станиці Старочеркаська, що на території 

нинішньої Ростовської області. 

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

колезького радника. Та уже 2 жовтня 1757 року з'являється документ «за поданням сенатора 

графа Шувалова про перейменування колезького радника Йогана Людвіга Менцеліуса інженер-

полковником і про буття йому у Новій Сербії за випробуваним штатом». 

До фортеці Святої Єлисавети 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. (На кістках похованих при цій церкві зараз 

знаходитьсяприміщення міськвиконкому). У журналі реєстрації вхідних документів 

Переяславсько-Бориспільської консисторії за 1757-1758 роки з відомостями щодо вирішення 

церковних справ у протопопіях Нової Сербії та фортеці Святої Єлисавети знаходимо «доношення 



від протопопії фортеці Святої Єлисавети Іоана Орловського з поданням, що померлу в 

лютеранській вірі підполковника Івана Івановича 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. 

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 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». 

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; зао описом Александрова №557». Підписали її бригадир фортеці Святої 

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

У травні 1763 року інженер-полковника Менцеліуса відправляють з фортеці Святої 

Єлисавети у Запоріжжя. У 1764 році Сенат приймає рішення про «пренесення укріплення 

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

огляду». 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: "Інженеръ полковникъ Менцелиус" (ім'я написано нерозбірливо – прим. авт.). За рамкою 

вмiщено пiдпис кресляра: "Копировалъ кандуктор первого класа Михайла 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». 

 

Місце для фортеці обирав генерал Іван Глєбов 

 

 
 

Частина плану фортеці Святої Єлисавети та експлікація до нього, 1764 рік, підписані інженер-

полковником І.Менцеліусом. 

 

На плані фортеці Святої 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. 

Іван Федорович Глєбов (20 лютого 1707 - 13 червень 1774) - російський воєначальник, 

генерал-аншеф (1762 рік), сенатор (1766 рік), київський генерал-губернатор (1762-1766 роки), 

генерал-губернатор Санкт-Петербурга (лютий - грудень 1767 року). Представник старовинного 

роду Глібових. Здобувши хорошу домашню освіту, у 1721 році зарахований сержантом в 

артилерію. 1731 року присвоєно чин капітана. У 1738 році призначений асесором канцелярії 

Головного артилерійського управління, а через два роки став радником. 1743-

го Глєбову присвоєно чин бригадир, а в 1749-му - генерал-майор. 

4 січня 1751 І.Глєбову було доручено розселення і облаштування в Росії переселенців із 

Сербії, для гусарських і Пандурського полків, на чолі з полковником І. Хорватом в військово-

адміністративній одиниці - Нова Сербія, а також зведення військового міста, названого фортецею 

Святої Єлисавети, та інших шанців майбутньої Новоросії. 

У 1755 році генерал-поручику Глєбову доручено командування польовою і обложною 

артилерією у Санкт-Петербурзі, Ризі, Виборзі, Новгороді, Пскові, Великих Луках, Смоленську і 

Остзейському краї. Під час Семирічної війни з 1757 по 1762 рік І. Глєбов служить у діючій армії. 

За бій при Цорндорфі (1758), коли відзначилися гренадерські частини і артилерія під його 

командуванням, нагороджений орденом Святого Олександра Невського. 

У лютому 1762-го отримує чин генерал-аншефа і призначається генерал-губернатором у 

Києві та займає цю посаду до 1766 року, коли призначений сенатором. 

Із лютого по грудень 1767 року І. Глєбов виконує обов'язки градоначальника у Санкт-

Петербурзі. У 1770-му йде у відставку за станом здоров'я. Помер 13 червня 1774 року і похований 

у Старицькому Успенському монастирі. 

 

 
 

Екпликация. На плане и профилях 

Желтые линии значут прожект бывшаго артиллерии Господина Генерал-Майора, что ныне Генерал-

Аншеф, кавалер и Киевской Генерал-Губернатор, Ивана Федоровича Глебова. 

Красные линии значут, по мнению моему, как должно быть по ситуации, о чем в комиссию о разсмотрении 

прожектов в 764
м
 году апреля м-ца и представлено. 

Покрыто зеленою значит лицовку наружных крутостей дерном и черною землею, произведением в 764 

году. А с яткою тушью значит, сколко вынуто изо рвов и снято з гор земли. Земляною краскою значит, где 



та вынятая земля положена. 

А. Прожектированные казармы на два полка Господином Генерал Порутчиком и кавалером Алексеем 

Петровичем Мелгуновым. 

Инженеръ-полковникъ И. Менцелиусъ. 

  

Кам'яну церкву не починали будувати 

 

 
 

Пам'ятний хрест на честь першого міського православного храму 

 

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

Синод прийняв рішення «о зделании в крепости Святой Елисаветы походной церкви». Та лише у 

1755 році на площі посеред фортеці з'явилася церква в ім'я Святої Живоначальної Трійці - Свято-

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

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 «велеть учинить здесь 

архитектуру Висту чертеж той церкви каменной настоящей с двумя приделами, со 

изображением фасада и внутреннего украшения; а сколько на то строение потребно каких 

материалов и припасов и что надобно мастеровых и работных людей, о том ему ж, Висту, 

учинить обстоятельную смету и с тем чертежом подать в Сенат немедленно». 

Архітектор Олександр Віст, очевидно, виконав проект кам'яної трипрестольної Свято-

Троїцької церкви для побудови у фортеці Святої Єлисавети замість дерев'яної, однак цей проект 

був відхилений, оскільки 8 серпня 1756 року Синод приймає рішення: «о учинении назначения в 

крепости Святой Елисаветы соборной церкви вновь чертеж». 

Однак кам'яну церкву за проектом Віста так і не почали будувати. Ось що з цього приводу 

зазначено в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда»: «Правлячий Синод наказав одному з 

архітекторів петербурзьких Вісту скласти креслення з викладом внутрішніх прикрас церкви, а 

також кошторис. Наказано було все зробити негайно і представити в Синод, але чомусь наказ 

цей не було виконано. Між іншим зі справи фортеці св. Єлисавети від 11-го лютого 1804 р видно, 

що на побудову у фортеці нової кам'яної церкви за велінням імператриці Катерини II було 

відпущено 10 000 рублів, але сума ця залишилася не витрачена через те, що будівництво нової 

кам'яної церкви було припинене аж до особливої резолюції указом, отриманим з Новоросійської 

губернської канцелярії у 1766 році». 



Разом з тим Н.Полонська-Василенко у своїй книзі «Заселення Південної України в 

половині ХVІІІ ст. (1734-1775)» пише про те, що кам'яну церкву на території фортеці Святої 

Єлисавети усе ж таки розпочали будувати, але за проектом іншого архітектора: «Від 1755 р. була 

розпочата будівля великого собору за планом київського архітектора Баста, але вона не була 

закінчена, і в фортеці за тих часів була одна маленька дерев'яна церква». Припускаємо, що це не 

відповідає дійсності, оскільки кам'яну церкву на території фортеці не починали будувати, та 

й «київський архітектор Баст» ніде не зустрічається у документах, можливо, так помилково було 

написано прізвище Віста. 

Без посилань на архівні документи ще один відомий історик називає 

архітектора Віста будівничим церкви у фортеці Святої 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 каплицю для винесення померлих у міській лікарні небіжчиків. 

 

 
 

ЯКИЙ БУДИНОК У КРОПИВНИЦЬКОМУ НАЙСТАРІШИЙ 

 

Це питання неодноразово 

піднімалося місцевими краєзнавцями. Та 

відповідь на нього навряд чи хто знає та 

зможе надати документальне підтвердження 

своєму припущенню. 

Дехто з краєзнавців не погоджується 

із загальноприйнятим твердженням, що 

наше місто бере початок від фортеці Святої 

Єлисавети, а доказом своєї правоти називає 

страхову дошку, яка була прикріплена на 

стіні будинку №29 по вулиці Харківській, 

оскільки на ній викарбована дата „1753". А 

отже, спершу було місто, а потім 

побудували фортецю. Ця теза лише 

викликає іронічну посмішку. 

  Коли була виготовлена перша 

російська страхова дошка - не відомо. 

Безперечно, це було після 1827 року, адже 

цього року засноване «Перше російське 

страхове товариство». Але коли воно 

почало видавати клієнтам страхові дошки - відомостей немає. А от «Друге російське товариство 

страхування від вогню» відразу після свого створення у 1835 році видавало страхові дошки. Проте 

дати на цих дошках – це не рік їх виготовлення та не рік спорудження застрахованої будівлі. 

Статут «Общества взаимного страхования отъ огня имущества въ г.Елисаветградъ» був 

затверджений міністром внутрішніх справ, сенатором Готовцевим 3 червня 1882 року. Цей статут 

зараз зберігається у Російській Державній бібліотеці у Москві. З 15 вересня того року товариство 

розпочало страхування нерухомого майна, а рухомого – з 1886 року. 

У Державному архіві Кіровоградської області є поліс Єлисаветградського страхового 

товариства. На ньому читається рукописний текст: «Страховая доска, 60 коп». 



 
 

На цих дошках зображений герб міста Єлисаветград, який був затверджений 6 серпня 1845 

року. Щоправда, виконаний він вельми довільно і містить помилку у даті – замість «1754» на гербі 

міста чомусь стоїть «1753». Хто і чому написав цю дату - не встановлено. 

До речі, якщо уважно роздивитися старі фотографії будинку Єлисаветградської міської 

управи (нині будинок облдержадміністрації), то можна побачити посередині фасаду, під каланчею, 

велике, розміром з вікно, зображення страхової дошки «Общества взаимного страхования отъ 

огня имущества въ г.Елисаветградъ», а під цією страховою дошкою - велику вивіску товариства. 

Будівництво фортеці Святої Єлисавети регламентувалося Сенатським указом від 31 

березня 1754 року, а її закладання відбулося 12 червня 1754 року. Цю дату (з урахуванням старого 

календарного стилю) і треба вважати днем заснування міста Єлисаветграда. Але у літературі 

трапляються й інші датування - 1752 і 1753 роки. Наприклад, у матеріалах перших переписів і 

ревізій так званих Задніпрських місць у ХVІІІ ст. роком заснування поселення фортеці Святої 

Єлисавети зазначений 1752 рік. Але він визначався за принципом дати декларативного документу, 

а не самого розпорядження про початок будівництва. 1753 рік іноді називається роком заснування 

тому, що саме тоді остаточно було затверджене місце розташування фортеці. Можливо, з цих 

міркувань і виходили автори макету страхової дошки Єлисаветграда. 

Не виключено, що й досі на стінах деяких дореволюційних будинків нашого міста 

збереглися під шаром вапна чи фарби страхові дошки. На сайтах колекціонери продають їх 

приблизно за 100 доларів. 

Відому найбільшу колекцію єлисаветградських страхових дощок зібрав Віктор Петраков. 

Це великі та малі дошки двох різновидів - на одних лінія відділяє герб Російської імперії від плану 

фортеці Святої Єлисавети, а на інших лінія відсутня. Та де сьогодні ця колекція, також невідомо. 

Одну з єлисаветградських страхових дощок можна побачити у картинній галереї 

«Єлисаветград», що по вулиці Пашутінській. 

Один із місцевих істориків стверджує, що перший цегляний будинок у нашому місті - це 

приміщення школи №14, що по вулиці Вокзальній. До 1917 року у цьому будинку було духовне 

училище. 

             В "Історичному нарисі м. Єлисаветграда», який вийшов друком у 1897 році, 

зазначено: «Духовне училище недавно відсвяткувало 75-

річчя свого існування. Воно засноване настоятелем єлисаветградського Успенського 

собору протоієреєм Павловським. Розміщається у власному кам'яному двоповерховому будинку, 

при ньому прибудинкова церква». Тож можна припустити, що духовне училище було відкрите у 

1820-1822 роках. Проте, де воно спочатку базувалося, і коли зведений його будинок по вулиці 

Вокзальній – поки що невідомо. 

 

 

  



 
 

У 1956 році у "Держбудвидаві" у Києві вийшла книга "Пам'ятники архітектури УРСР, що 

перебувають під державною охороною". У книзі будинок на розі вулиць Преображенської та 

Тарковського у Кіровограді був датований 1800 роком, і зазначено, що це – «пам'ятник єдиної 

житлової будови початку ХІХ століття, яка збереглася на Кіровоградщині». 

          Це ж написано і у Постанові Ради Міністрів УРСР "Про впорядкування справи обліку та 

охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР" (1963 рік) та у книзі "Пам'ятники 

містобудування та архітектури УРСР", яка вийшла у видавництві "Будівельник" у 1985 році. 

Зокрема, що це житловий будинок початку ХІХ століття, цегляний, двоповерховий, у плані 

літерою "г", з чотирискатним дахом. Зі сторони подвір'я - галерея, відкрита на першому і частково 

закрита на другому поверсі. Вуличний фасад розділений по горизонталі пояском, а по вертикалі — 

двома ярусами пілястр на високому цоколі, опоясаний розкріпленим карнизом. 

 

 
 



 
 

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» читаємо, що пожежа, яка розпочалася 15 липня 

1834 року, тривала кілька днів, і згоріли усі будинки, за «винятком декількох кам'яних, як-то 

будинків: генерала Екельна, на Перспективній вулиці, нині жіноча гімназія, Фундуклея, там же 

Шігарцева, Макєєва, Мєснікова, на розі Олександрівської (нині Тарковського - прим. авт.) і 

Преображенської вул., що належить нині спадкоємцям Головіної, Лагунова, там же, належить 

тепер Арєшнікову і деяких інших, і то будівництво таких може бути віднесене лише до початку 

поточного століття». 

Не виключено, що будинок на розі вулиць Тарковського та Преображенскої, по діагоналі 

від Преображенської церкви, один з двох будинків, які згадує Пашутін – будинок Месникова-

Головіних чи будинок Лагунова-Арешникова. 

Далі читаємо у вищезгаданій книзі: «До спорудження штабних будівель, на Ковалівці і 

влаштування у них приміщення для приїзду Государя Імператора, найвищої особи під час відвідин 

своїх м.Єлисаветграда зупинялися у приватних будинках і звичайно в тих же, в яких квартирували 

корпусні командири, а саме: Государ Імператор Олександр Павлович зупинявся в будинку 

Мєснікова, нині Головіної, проти Преображенської церкви і в будинку Лагунова, нині Арешнікова 

там же». 

Кому належав будинок на розі Тарковського та Преображенської, коли він побудований, і 

чи справді це «пам'ятник єдиної житлової будови початку ХІХ століття, яка збереглася на 

Кіровоградщині» - можливо, вдасться встановити комусь з краєзнавців. 

Разом з тим, напевне ж були якісь архівні документи в істориків, чи якісь інші вагомі 

підстави, щоб твердити так ще 60 років тому. Ось і у «Державному реєстрі національного 

культурного надбання: пам'ятки містобудування і архітектури України" за 1999 рік цей будинок 

значиться як пам'ятник архітектури та історії державного значення. А таких об'єктів на 

Кіровоградщині небагато. 

 

 
 

 НА ЯКИХ АВТОМОБІЛЯХ РОЗЇЖДЖАЛИ ЄЛИСАВЕТГРАДЦІ 

 

У якому році вулицями Єлисаветграда уперше проїхав автомобіль та хто був його 

власником, поки що не встановлено. У місцевих газетах про автомобілі згадуэться з 1905 року. Та, 

очевидно, цей засіб пересування у Єлисаветграді з'явився значно раніше. 

  

Рубль за кінську силу 

 



 
 

Vauxhall Prince Henry з 4-літровим двигуном, розвивав швидкість 129 км/год, відомий як перший 

справжній спортивний англійський автомобіль. 

 

Міська управа щороку затверджувала податок для власників автомобілів. Так, за 1909 рік 

автовласники платили 1 рубль за кінську силу потужності двигуна. Та не усі це робили 

добровільно. 

«Автомобилисты до сих пор еще не внесли в городскую управу налоги с автомобилей за 

прошлый год. Городская управа обратилась в полицию с просьбой принудить их уплатить налог 

за истекший год», - повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 14 березня 1910 року. 

Скільки було автомобілів у нашому місті у 1913 році, кому вони належали та що це були за 

транспортні засоби, дізнаємося зі справи про збір податків з користувачів автомобілів та 

велосипедів за цей рік, яка зберігається у фондах Державного архіву Кіровоградської області. 

У списку, який завірив поліцмейстер Федір Веришко, значаться 14 

прізвищ: А.Серединський, С.Келеповський, П.Сербінов, Д.Шехтер, В.Гавриленко, 

Р.Венгловський, Е.Ільшенко, штаб-ротмістр В.Загута, В.Віхляєв, Ю.Коган, Х.Еннер, І.Бабакін, 

відставний штаб-ротмістр Ф.Кіреєвський та Є.Трофименко. Дехто, як Сергій 

Келеповський та Федір Кіреєвський, - мали по два автомобілі. 

Та навіть головний поліцейський міста не знав, у кого на той час були автомобілі! Про це 

свідчать листи, які міська управа надсилала автомобілістам з проханням сплатити податок за 

минулий рік. 

Також міська управа просила автомобілістів узяти номери для своїх транспортних засобів. 

У цих листах читаємо прізвища В.Лук'янова, спадкоємців Ф.Єсипова, міського 

архітектора Л.Пєщанського, міського голови Г.Волохіна, М.Чикаревського, М.Бракера, власників 

машинобудівних заводів Е.Бургардта і Р.Ельворті, М.Макеєва та інших. 

Із відповіді Роберта Ельворті дізнаємося, шо він мав автомобіль англійської фабрики 

«Воксхолл» з потужністю двигуна 20 кінських сил. Роберт Едуардович просив: у разі, якщо номер 

12 ще ніхто не взяв, надати його йому. 

     Петро Сербінов відповів на лист управи, що автомобіль він купував не для того, щоб 

«роз'їжджати» ним по місту, а виключно для поїздок у свою економію, тож він сплатив податок у 

земську управу. Такого ж змісту була і відповідь Сергія Келеповського. 

      Дехто з єлисаветградців став власником автомобіля у 1913 році. Зокрема, це були Аркадій 

Середенський та Єфрем Трофименко. Перший придбав 22-сильний «Форд», а другий «Максвелл». 

       А от Іван Бабакін, який тримав магазин церковних предметів, відповів, що він випадково став 

власником автомобіля, купив його, щоб перепродати. Зараз автомобіль стоїть і він ним не 

користується. 



      5 вересня 1913 року поліція отримала заяву від Елюкіля Когона, що він продав свій автомобіль 

з потужністю двигуна 18 кінських сил Сейдеру Рождественському з міста Бобринець, і поки що 

цей автомобіль перебуває у ремонті. 

       Мала службовий автомобіль і земська управа - Російсько-Балтійського заводу з потужністю 

двигуна 24 кінські сили. Щоправда, у липні 1914 року земська управа купила ще два чотиримісні 

автомобілі легкого типу марки «Гупмобіль» (американська фірма), заплативши за два автомобілі 

6300 рублів. 

Архітектор Леонід Пещанський мав автомобіль французької фабрики «Берліє» з двигуном 

у 10 кінських сил. Міщанин Олександр Еннер просив видати йому свідоцтво на 

чотирициліндровий автомобіль-торпеду системи «Опель» з потужністю двигуна у 14 кінських сил. 

Також з цієї архівної справи ми дізнаємося, що у 1913 році журнал «Автомобіліст» 

придбав старший писар міської управи Іван Шепітько. 

У 1913 році представником автомобільної фірми «Форд» в Єлисаветграді був 

нотаріус Володимир Шевченко, який проживав на розі вулиці Гоголя та провулку Поліцейського. 

 

Не швидше 12 верств на годину 

 

У вересні 1910 року Херсонський губернатор наказав усім земським і міським управам 

підготувати проекти обов'язкових постанов про автомобільне сполучення у містах по шосейних і 

грунтових дорогах. У жовтні наступного року міська управа Єлисаветграда розробила свій проект 

правил для автомобільного руху по місту. 

Газета «Голос Юга» у номері за 22 березня 1912 року повідомляла: «Правила езды на 

автомобилях. Господин Херсонский губернатор утвердил, выработанные елисаветградской 

городской думой, объязательные постановления о езде на автомобилях. В связи с этим, управа 

доводит до сведения владельцев о необходимости внести в кассу управы установленный сбор за 

право пользования автомобилем и содержание его». 

 
  

 

У вересні 1913 року гласний міської думи І.Заславський звернувся до міської управи з 

заявою про необхідність прийняти нові правила для автомобілістів: «В настоящее время, 

благодаря увеличенному числу автомобилей, как в самом городе, так и в уезде, по улицам города 

носятся десятки автомобилей, развивая колоссальную скорость, в особенности по Большой 

Перспективной и Дворцовой улицам, имеющих хорошую мостовую. Движение далеко не 

безопасно. Ввиду этого предлагаем выработать общие постановления для езды на автомобилях, 

с ограничением скорости – не более 10-12 верст в час». І у тому ж році такий документ з'явився за 

підписом міського голови Григорія Волохіна. 

         А тим часом з'являються перші рейси з Єлисаветграда у Новомиргород і Бобринець. 

Так, у номері за 27 червня 1908 року газета «Голос Юга» повідомила: «Вчера в 6 часов вечера 

открылось автомобильное сообщение между Елисаветградом, Новомиргородом и Бобринцем. 

Автомобиль отошел вчера пробным „рейсом" в Новомиргород и будет обратно сегодня в 8 часов 

утра. После двухчасовой остановки, то есть в 10 часов утра, автомобиль отойдет в Бобринец и 

прибудет обратно в субботу утром. С этого дня начнется регулярное сообщение по следующему 

расписанию: отход автомобиля в Новомиргород в 10 часов утра, в Бобринец в 4 ½ часов по 

полудни ежедневно». Відомо, що автоперевізником, який організував ці рейси, був 

підприємець Гіршберг. 



         Були у Єлисаветграді і приватні превезення. Наприклад, утримувач Московського 

готелю Міхель Кричевський придбав автомобіль «Форд» з потужністю двигуна 22 кінські сили. 

Комісія оглянула автомобіль і дала свідоцтво на їзду по місту та перевезення 

пасажирів. Кричевський збирався перевозити цим автомобілем своїх клієнтів із залізничного 

вокзалу до готелю. У свідоцтві було вказано, що автомобіль має два гальма і задній хід. 

Також Кричевський зазначав, що він найняв досвідченого водія, який має стаж роботи три роки. 

         Щодо вантажних автомобільних перевезень, 1905 року газета «Голос Юга» надрукувала 

наступну замітку: «Новый конкурент извозчикам. Мещанин Альпин ходатайствовал пред думой об 

определении размера налога в пользу города на автомобиль, приобретенный им для биржевого 

промысла. По докладу управы налог установлен в размере 10 рублей в год». 

        Ось ще два повідомлення про вантажні автоперевезення в Єлисаветграді, які надрукувала 

місцева газета. 

        «Грузовое автомобильное движение. Полученный несколько дней тому назад Ф.А.Гольстом 

грузовой автомобиль фирмы Дежулье в июне начинает мало по малу производить перевозку 

грузов. Произведенные пробы увенчались успехом и если были какие-либо недочеты, то их следует 

приписать плохому состоянию дорог. Груз, взятый автомобилем на бумажной фабрике Браккера, 

доставлен в Елисаветград благополучно, и только на ремонтируемой в настоящее время дамбе 

машина застряла. Как мы слышали, предприниматель входит в соглашение с некоторыми 

заводами для доставки грузов с вокзала и на вокзал. Извозопромышленники, видя в автомобиле 

серьезную конкуренцию, чинят разные пакости: они не хотят понять, что подобные грузовики, с 

течением времени, вытеснят примитивный способ перевозки тяжестей, подобно тому, как 

железная дорога вытеснила поездки «на долгих». 

 

Продаю автомобіль і ... папугу Юру 

 

Щономера місцеві газети друкували оголошення про продаж автобільної техніки. 

           «По случаю выезда продается автомобиль пятиместный 2- цилиндровый, офицерское 

седло и говорящий серый попугай Юра». («Голос Юга», 17 липня 1909 року). 

« Бобринецкое товарищество автомобильного сообщения продает за очень выгодную цену 

свой автомобиль-омнибус с полным комплектом принадлежностей, запасных частей и всей 

организации сообщения. Об условиях узнать в Елисаветграде у Э.В.Новаковского по Петровской 

улице, дом Макеева и в Бобринце у И.В, Барыбина». («Голос Юга», 19 листопада 1909 року). 

«По случаю выезда выгодно продается автомобиль 4-х местный вполне исправный. 

Видеть можно его в гостинице «Пассаж», спросить можно в технической конторе Тригера, дом 

Кулаковского, и у содержателя гостиницы «Пассаж» Красновского, а окончательная продажа с 

Э.Когоном по Б.Пермской, дом Залепиной». («Голос Юга», 15 серпня 1910 року). 

«Продается по случаю малоподержанный автомобиль 24-х сил, 5-местный. Узнать в 

конторе «ГЮ». («Голос Юга», 26 липня 1911 року). 

«Дешево продается автомобиль. Бульварная улица, дом Ярузельского, спросить у 

дворника». («Голос Юга», 26 серпня 1911 року). 

«Автомобиль. 22 силы, совсем новый, первоклассной немецкой фабрики, по случаю очень 

выгодно продается. Угол Большой Перспективной и Петровской, дом бывший Остроухова, 

квартира А.Венгловской». («Голос Юга», 22 серпня 1913 року). 

«Продается автомобиль, новый, швейцарская работа. Пашутинская улица, дом Ледерера, 

№75». («Голос Юга», 3 березня 1914 року). 

«Продается автомобиль «Бенць», 30 сил, малоезженный, в великолепном состоянии, за 

полцены. Московская ул., 28. Телефон №72». («Голос Юга», 9 березня 1914 року). 

 

Лише пом'ятий кузов 

 

            Чим більше на дорогах ставало автомобілей, тим частіше вони потрапляли у дорожньо-

транспортні пригоди. 

«К катастрофе с земским автомобилем. Состояние здоровья члена земской управы, 

пострадавшего во время катастрофы за городом с земским автомобилем, улучшилось, 

вследствие чего третьего дня он выписался из городской больницы, и будет пользоваться 

домашним лечением. Земский шофер, пострадавший при катастрофе, уже настолько 

поправился, что также выписался из больницы». («Голос Юга», 3 жовтня 1910 року).  



«Вчера около 5 часов пополудни на Большой Перспективной улице против 

государственного банка автомобиль наскочил на мальчика. Мальчик отправлен в 

больницу». («Голос Юга», 8 вересня 1913 року). 

«Вчера в 6 часов утра на Большой Перспективной, вблизи собора, автомобиль, в котором 

находился В.Т.Варун-Секрет, наехал на телегу А.Литвинова, жителя г.Бобринца, и разбил ее 

вдребезги. При этом получили повреждения телега и ее лошадь. Помят кузов 

автомобиля». («Голос Юга», 1 жовтня 1913 року). 

«Владелец автомобиля, о столкновении которого с пролеткой сообщалось в №68 нашей 

газеты, просит нас отметить, что причиной испуга лошади был не автомобиль, как это 

написано в заметке, а шедший в это же время трамвай, и что автомобиль шел очень тихо, 

доказательством чему служит быстрая остановка его, предотвратившая столкновение, чего не 

могло бы быть при быстрой езде автомобиля». («Голос Юга», 4 березня 1914 року). 

«Жертва неосторожной езды. Вчера в два часа дня по Большой Перспективной улице, 

возле Государственного банка, большой военный автомбиль наехал на мальчика. В 

бессознательном состоянии мальчик был извлечен из под автомобиля и отправлен в городскую 

больницу, где сконачлся. Мальчику 10 лет». («Голос Юга», 10 жовтня 1917 року). 

«Столкновение автомобилей. На возвратном пути из Херсона в Елисаветград, вблизи села 

Копани, автомобиль М.А.Чикаревского, управляемый владельцем, столкнулся с шедшим 

навстречу автомобилем г.Рустановича, управлявшимся водителем». («Голос Юга», 10 серпня 

1914 року). 

А траплялися і такі хуліганські вчинки, як у цій замітці у газеті «Голос Юга» у номері за 19 

липня 1909 року: «Третьего дня проезжал на автомобиле один из директоров завода Эльворти. В 

предместье Чечора автомобиль был окружен мальчишками, которые стали бросать в него 

камнями. В результате автомобиль получил повреждения». 

Не виключено, що першим водієм, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у нашому 

місті, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, був Федір Петренко. Про це повідомляла газета 

«Голос Юга» у номері за 7 травня 1914 року. 

Тоді його справу без участі присяжних слухали в окружному суді, звинувачували за двома 

статтями статуту про покарання – 123 та 128, тобто за необережну їзду у стані алкогольного 

сп'яніння, наслідком чого стали «поранення та ушкодження в здоров'ї». 

Ця перша п'яна ДТП сталася у ніч на 17 квітня 1913 року. Федір Петренко керував 

автомобілем, в якому були пасажири. Водій не включив передні ліхтарі і, розвинувши швидкість 

до 40 верст на годину (1 верста - 1 066,7 км), автомобіль біля сільськогосподарської виставки збив 

з ніг та переїхав дружину помічника справника Євдокію Альбіцьку. Лікарі діагностували у 

потерпілої ушиби рук та ніг і перелом ноги. Євдокія Альбіцька пред'явила цивільний позов на 

3000 рублів. 

Під час процесу підозрюваний 

не визнав своєї провини. Пояснив, що 

ніч була місячна, і тому він погасив 

ліхтарі. Свідки пригоди стверджували, 

що водій був п'яний і їхав, не 

рахуючись з обов'язковими 

постановами. Окружний суд призначив 

Федору Петренку місячний арешт та 

повністю задовольнив цивільний позов. 

 

 

Водійське посвідчення, 1915 рік 

 

 

 

 

Автопробіг поганими дорогами Єлисаветградщини 

 

З 27 серпня по 1 вересня 1913 року через Єлисаветград проходив круговий автопробіг за 

маршрутом Одеса – Єлисаветград – Єкатеринослав – Мелітополь – Херсон – Одеса. За шість днів 

32 автомобілі подолали шлях довжиною у 1160 верст. До фінішу прийшли 26 машин, 16 з яких – 



без пошкоджень та штрафних балів. Це були автомобілі марок «Віндгоф», «Бенц», «Опель», 

«Приамус», «Мерседес», «Титан», «Гупмобіль» (на знімку), «Діксі», «Хорх», «Делано-Бельвіль», 

«Кейс», «Берліє» та «Лоррен –Дітріх». Вони були розподілені на чотири групи за потужністю 

двигуна. У перший день пробігу колона мала прибути до Єлисаветграда і ночувати у місті. 

Дивним є те, що місцева газета «Голос Юга» чомусь жодним словом не згадала про це. 

А от про відвідування міста учасниками автопробігу у травні наступного року газета 

повідомляла. У номері за 8 травня 1914 року «Голос Юга» надрукував інтерв'ю з В.Анатрою, 

командиром автомобільного пробігу, який напередодні прибув до Єлисаветграда. До міста заїхало 

12 автомобілів, які слідували за маршрутом довжиною у 1100 верст: Одеса – Кишинів - Криве 

Озеро – Ольвіополь - Лиса Гора – Злинка – Олександрівка – Єлисаветград – Бобринець – Миколаїв 

- Одеса. Цей автопробіг також був організований Одеським автомобільним товариством, а його 

головна мета, за словами В.Анатри, - показати виносливість машин. 

6 травня з Одеси виїхало 13 автомобілів. Проте один з них, за кермом якого 

сидів Скарлатто, з невідомих для Анатри причин повернувся до Одеси. 7 травня учасники 

автопробігу виїхали з міста Ананьєва на Єлисаветград. Збиралися прибути о другій годині дня, та 

цьому завадив поганий стан доріг. Тож під'їхали до Єлисаветграда лише о шостій годині вечора. 

На околиці міста автоколону зустрів комісар В.Лартер. З дозволу генерала начальника 

Єлисаветградського кавалерійського училища Володимира Петерса автомобілі розмістили у 

новому манежі юнкерського училища. Переночувавши, о сьомій годині ранку 8 травня автоколона 

вирушила у напрямку Бобринця, а далі - на Миколаїв та Одесу. 

Газета «Голос Юга» у номері за 24 травня 1914 року розмістила на першій сторінці 

оголошення, яке потім кілька разів повторила у наступних номерах. У ньому запрошували 

єлисаветградців оглянути «Гупмобіль», який знаходився у будинку А.Фальца по вулиці 

Олександрівській в Єлисаветграді. Цей автомобіль у Бесарабському автопробізі отримав приз 

Одеського автомобільного товариства. 

У вересні 1910 року Херсонський губернатор наказав усім земським і міським управам 

підготувати проекти обов'язкових постанов про автомобільне сполучення у містах по шосейних і 

грунтових дорогах. У жовтні наступного року міська управа Єлисаветграда розробила свій проект 

правил для автомобільного руху по місту. 

Газета «Голос Юга» у номері за 22 березня 1912 року повідомляла: «Правила езды на 

автомобилях. Господин Херсонский губернатор утвердил, выработанные елисаветградской 

городской думой, объязательные постановления о езде на автомобилях. В связи с этим, управа 

доводит до сведения владельцев о необходимости внести в кассу управы установленный сбор за 

право пользования автомобилем и содержание его». 

 

 
 

ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА ВУЛИЦЯ: ВІД ПЛОЩІ ФОРТЕЧНОЇ ДО 

ЯРМАРКОВОЇ 

 

Це була одна з перших вулиць нашого міста, яке розросталося біля валів фортеці святої 

Єлисавети. Хто дав їй таку назву – невідомо. Є припущення, що влада бачила у вулиці майбутній 

розвиток Єлисаветграда. А можливо, тому, що вулиця проглядалася з кінця у кінець. Вона являла 

собою хребет міста, до якого ребрами прив'язувалися інші вулиці: на правому березі ріки Інгул - 

Пермського та Биковського мікрорайонів, а на лівому березі – історичного Подолу. 

Вулицю не обминула негативна традиція нашого міста щодо багаторазового 

перейменування. Так при складанні межового плану наприкінці ХVІІІ ст. її називали 

Московською-Перспективною, а під час перебування Єлисаветграда в управлінні військових 

поселень - Миколаївським проспектом. Після повернення міста до цивільного управління, з 1860 

року, вулицю назвали Великою Перспективною. За радянської влади їй дали ім'я Карла Маркса. А 

з 27 жовтня 2011 року вона знову Велика Перспективна. 

На початку вулиці (якщо брати до уваги нумерацію будинків на ній) до 250-річчя міста 

встановили гранітну колону зі скульптурним зображенням Ангела-охоронця. Але ми почнемо 

опис Великої Перспективної вулиці з іншого кінця, який, власне, і був історичним її початком, та 

початком нашого міста.  

 

Від Фортечної площі через Сінну до Інгулу 



 

Починалася вулиця від Фортечної площі, і майже по прямій лінії через Великий міст на 

Інгулі тягнулася до Ярмаркової площі за вулицею Бериславською (нині Єгорова). 

На стіні будинку по вулиці Ровенській пам'ятна дошка, що тут з 1909 по 1919 рік проживав 

письменник Юрій Яновський. Автори цієї дошки допустили помилки. По-перше, поки що не 

встановлено, з якого року Юрій 

Іванович проживав у цьому будинку, а 

по-друге, навчатися до Києва він поїхав 

наприкінці травня 1922 року. У ті роки 

вікна будинку виходили на Фортечну 

площу. 

Через дорогу від 

будинку Яновського, на розі провулків 

Чечорного (Сухумський) та Плетеного, - 

приміщення колишнього Биковського 

народного училища ім.Жуковського. У 

цьому училищі здобував початкову 

освіту Володимир Винниченко. Вступив 

до училища він у 1887 році і навчався тут 

три роки. 

 

 

 
Проект одноповерхового кам'яного 

будинку з мезоніном ректора 

Єлисаветградського духовного училища 

Михайла Скворцова. Архітектор Шилін. 

Проект затверджений 18 жовтня 1860 року. 

Знаходився будинок у районі нинішнього кафе 

«Українські страви» по вулиці Соборній. 

 

 

Неподалік знаходився і будинок, вікна якого також виходили на Фортечну площу, і в 

якому збиралися у 1921 році члени «Комітету по боротьбі з більшовизмом». До цього «Комітету» 

входив і Михайло Драч (майбутній білоруський письменник Ригор Кобець). 

 
 

У цьому будинку по вулиці Ровенській жив письменник Юрій Яновський 

 

На розі з вулицею Верхньою Биковською був будинок пересильної в'язниці, у якому кілька 

днів сидів розбійник Григорій Котовський під час його етапування з Кишинева на каторгу. На 

місці в'язниці у 1911 році технік Григорій Зусман збудував двоповерховий будинок. 



У кварталі між вулицями Верхньою та Нижньою Биківськими був заїжджий двір Феодосія 

Зеленщенка. На його місці сьогодні висотна споруда «Кіровоградобленерго». Зберігся документ, 

який свідчить, що у 1894 році заїжджий двір уже функціонував, і належав він бобринецькому 

міщанину Мошку Лінецькому. Потім його придбав Феодосій Зеленщенко. А після його смерті 

удова Варвара зробила добудови на подвір'ї. Це був двоповерховий будинок, який від вулиці 

Нижньої Биківської мав напівпідвальний третій поверх. 

 

 
 

Приміщення колишнього Биковського народного училища ім.Жуковського 

 
Збудував технік Г.Зусман 



 
На фото з колекції С.Невесьолова заїжджий двір Ф.Зеленщенка 

 

Вище заїжджого двору Зеленщенка, на розі з Верхньою Биковською вулицею, був 

одноповерховий будинок з напівпідвальним поверхом (на знімку він без вікон та дверей). Кому 

належав цей будинок, і що у ньому було – невідомо. Люди старшого покоління, які пам'ятають 

його, кажуть, що у напівпідвальному поверсі була велика зала без стелі на рівні першого поверху, 

а перший поверх над нею - балкон. 

У 1812 році «иждевением и трудами» церковного старости Караманенка була збудована 

Володимирська церква. Нижче церкви був Василівський провулок, а між провулком та Інгулом 

стояв двоповерховий будинок, у якому був заїжджий двір Збара. 

Нижче Фортечної площі по правій стороні вулиці був Сінний ринок. У 1957 році тут 

збудували двоповерхове приміщення школи-десятирічки (зараз лікарня «Ацинус»). 

 
 

Фрагмент газети «Кіровоградська правда» з фотографією школи. 

 

На розі з Великою Пермською вулицею - будівля Окружного суду. Цей будинок 

належав Соколовим-Бородкіним, а з 1 липня 1874 року у ньому розміщується окружний суд. 

Дехто з краєзнавців стверджує, що проектував цей будинок архітектор Андрій Достоєвський, хоча 

документальних підтверджень цьому не надає. 



 
 

Окружний суд. Поштова листівка. 

 

Ще нижче до річки - базарна площа та Османський бульвар. На базарній площі збудували 

приміщення спортивної школи. Про історію Османського бульвару ми уже розповідали. Нижче 

спортшколи - пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, відкритий у 1995 році (архітектори О. 

Смуріков, А. Оболенський; скульптори І. Банін, Остап Ребманн). 

 

Великий міст 

 

 
  

Перший дерев'яний міст через Інгул у місті розпочали будувати у 1756 році. План мосту 

має наступний заголовок: «Планъ и профили мосту при крепости Святыя Елисаветы чрезъ реку 



Ингулъ с показанием работъ 1756 году сочиненъ 1757 году генваря дня…». Також на плані 

читаємо, що його «сосвидетельствовалъ инженер-порутчикъ Григорей фон Гриндаль», «с 

подлинным свидетельствовалъ кандуктор (кресляр військових комунікацій – прим.авт.) Сергей 

Суков», а «копировалъ сержант Иван…» (далі край паперу відірваний – прим.авт.). Тобто план 

був скопійований з виготовленого раніше, з внесенням змін до нього, які були пов'язані 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. 

Припускаємо, що за наступні 90 років, поки збудували перший кам'яний міст через Інгул, 

його кілька разів ремонтували. 

А от коли з'явився цей кам'яний міст, дізнаємося з «Исторического очерка г. 

Елисаветграда»: «Большой мост чрез реку Ингул на гранитных устоях. Построен в 1845 году 

подрядчиком кременчугским купцом Слюнковым, постройка обошлась в 35831 руб. В 1879 году 

сделано капитальное исправление на 1980 руб. В 1885 году устройство подпорной стены 

обошлось в 1310 руб. В 1891 году произведен капитальный ремонт моста, который обошелся 

7520 руб. 53 коп.». 

 

 
 

Великий міст, поштова картка, 1917 рік 

 
Фото мосту у повоєнні часи, приблизно 1960-ті роки. Як бачимо, цей міст за конструкцією уже 

відрізняється від дореволюційного. 



 
  

Під час останньої реконструкції міст змінився. Він став ширшим і довшим. Замість двох рядів 

опор - один. Було розширене русло ріки. Береги узяли у бетон. Навіть спершу по святах включали фонтани 

на річці, та коли це було востаннє - важко й пригадати. 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА: ВІД ВЕЛИКОГО МОСТУ ДО ПОШТАМТУ 

 

 

  Супермаркет Заславського 

 

 
 

Будинок Заславського 

 

Одним із найвідоміших та овіяних легендами будинків нашого міста, безсумнівно, був 

будинок, який належав єлисаветградському купцю Нахману Заславському і знаходився на березі 

Інгулу, біля центрального базару. На цьому місці сьогодні пам'ятник ліквідаторам аварії на 

Чорнобильській АЕС. 



Будівля мала три поверхи. Унизу - магазини і торгові склади. Говорили, що там можна 

було купити усе, чого душа забажає, - ікру, птицю, мандарини, французькі вина і коньяки, – і це 

навіть у дефіцитні радянські часи. До «Заславського» ходили не тільки за покупками, але і людей 

побачити, себе показати, дізнатися 

останні міські новини. 

На першому поверсі були 

також майстерні ремісників. Другий 

поверх віддали під готельні номери. 

Третій займали житлові кімнати 

господарів, а за радянської влади – 

контори різних держустанов. 

         До 1919 року на фасаді будинку 

була вивіска: «Торговий дім 

Н.І.Заславський і X.Р.Гіршберг». 

 

 
Реклама 

торгового дому Заславського-Гіршберга у 

щорічному додатку до газети «Голос 

Юга» «Весь Єлисаветград» за 1913 рік 

 

У газеті «Голос Юга» за 15 

березня 1908 року знаходимо оголошення: «Н.Заславский и Х.Гиршберг», Елисаветград, Большая 

Перспективная у Большого моста (обойный отдел). Получен громадный выбор обоев. Цены и 

скидки фабричные». 

Побудований майже на старому руслі Інгулу, на плавуні, будинок стояв на палях з 

модрини, як це робили у Венеції. Будівля мала прекрасну гідроізоляцію: від фундаменту стіни 

відділялися свинцевою прокладкою у 2-3 міліметри, а від даху - карнизом з білого каменя. 

Архітектор, а він поки що не встановлений, прикрасив пілястри будівлі ліпними рострами 

доричного ордера, а здвоєні вікна - зображеннями голови лева (цих тварин вважали охоронцями 

сімейного благополуччя). 

У 1900 році Айзик Заславський просив дозволу у міської управи на цементування кам'яної 

зовнішньої стіни будинку, яка виходила до Інгулу, а також на проведення стічних труб з підвалу 

будинку у ріку для відведення води з льодовиків та на випадок паводку. 

Будинок був П-образної форми, «ніжки» літери виходили до Інгулу. Після Другої світової 

війни на другому та третьому поверхах влаштували малогабаритні та комунальні квартири на 

кілька сімей. А на першому поверсі, починаючи від Інгулу, йшли спершу кооперативний 

продуктовий, потім рибний магазин «Океан», далі овочевий та меблевий магазини. 

Стіни будинку Заславського були настільки міцними, що його довелося підривати 

фахівцям гранкар'єру, коли у 1976 році розпочали споруджувати Універсальне торгове об'єднання 

"Кіровоград". Хто віддав наказ знести будинок, адже він особливо і не заважав будівництву УТО, 

залишається загадкою.  

Від будинку Заславського по цій же стороні вулиці розпочинався ряд одноповерхових 

лавок, який тягнувся до двоповерхового будинку, у якому у радянські часи був магазин «Турист» 

(цей будинок зберігся до наших днів). 

А далі, на розі з вулицею Преображенською, був один з будинків міського 

голови Олександра Пашутіна. У 60-ті роки минулого століття на його місці звели п'ятиповерховий 

житловий будинок. Лавки знесли, коли почали будувати УТО. 

По інший бік вулиці від будинку Заславського, від річки були два одноповерхових будинки 

та три двоповерхових. З них зберігся лише двоповерховий будинок біля 

пасажу Шполянського (художнього музею). 

На планах міста, складених землеміром П.Рябковим, між пасажем та річкою позначені два 

готелі - «Московські номери» та «Європейський». 



 
       За кілька хвилин до вибуху. Упізнаєте, хто радіє тому, що він причетний до знищення будинку? 

 
Момент вибуху. Знімок з вулиці Яна Томпа (Велика Пермська), справа на знімку - спортшкола 

 

 
 

Пасаж Шполянського 



 
 

Схема усіх будівель пасажу 

Шполянського, складена у 1955 році 

 

 

 

 

У другій половині XIX 

століття магазини, які були 

розташовані ярусами по боках 

широкого проходу із заскленим 

перекриттям, називали пасажами. 

Були такі магазини і в 

Єлисаветграді. Найбільш відомий 

– пасаж Шполянського. У цьому 

будинку з 1992 року обласний 

художній музей. 

Дехто з краєзнавців 

припускає, що автором проекту 

будинку був архітектор Олександр 

Лишневський, а будинок 

споруджували на межі ХІХ і ХХ 

століть. Та поки що документально 

не встановлені фундатор, 

архітектор та роки побудови. З 

рекламних повідомлень ми 

дізнаємося, що на початку минулого століття власником будинку був Шполянський. 

Центральний, чотирьохповерховий на підвалі, об'єм будівлі використовували під 

торговельні цілі, а збудовані з тильного боку два триповерхові бокові крила у глибину двору були 

номерами готелю „Пасаж". 

Композиційним центром фасаду є трапецієвидний у плані заглиблений об'єм з 

півциркульним завершенням. По його боках ризаліти, оздоблені декоративними балконами 

округлого та трикутного абрису у плані. Висота ярусів різна, але відсутність поверхових пасків 

візуально створює відчуття цілісності малюнку головного фасаду. Він прорізаний серією віконних 

отворів - прямокутних, з лучковим, багатоцентровим і арочним завершеннями. Декоративне 

вбрання у вигляді віконної лиштви, нависаючих лизунів на рівні четвертого поверху, балконних 

кронштейнів у вигляді звіриних лап. Міжвіконний простір заповнений канелюрами та кнопками. 

Первісне оздоблення інтер'єрів не збереглося. 

Під час Другої світової війни будівля зазнала руйнувань. У 50-ті роки між першим і другим 

ярусом влаштували залізобетонне перекриття. Коли набережну Інгулу забудовували 9-

поверхівками у 80-ті роки, знесли три- та двоповерхові будинки, які належали до комплексу 

пасажу Шполянського, і знаходилися за ним у дворі (див. схему 1955 року). Також у 1998 році 

забудували арочний наскрізний проїзд у пасаж, зробивши там магазин. 

 

Пасаж Пашутіна 

 

Біля пасажу Шполянського був ще один пасаж. Він належав багаторічному міському 

голові Олександру Пашутіну. Залишилася його головна частина - нині це будинок №15 у провулку 

Декабристів. Дехто з краєзнавців датує споруду 1904 роком. Однак це документально не 

підтверджено. Автор проекту також невідомий. 

Двоповерховий цегляний будинок, на першому поверсі якого були торгові приміщення, а 

другий поверх використовували під житло. 

Після 1917 року у будинку квартирували різні установи, зокрема до 1986 року тут був 

народний суд Ленінського району. Зараз будівлю використовують під офіси - адвокатську контору 

і юридичну консультацію, а також магазини. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F)


У плані пасаж Пашутіна також являв літеру «П». Головний фасад більш декорований 

цегляною кладкою і виходив на Велику Перспективну вулицю. Привертають увагу аттики на двох 

крилах та по центру будівлі і чотирьохгранний купол, покритий металевими «лусками». На 

другому поверсі вікна прикрашені цегляною лиштвою, надвіконними та підвіконними ніжками у 

вигляді кола та конусів. Поділяє площину фасадів міжповерховий карниз, оздоблений цегляним 

поребриком змінної висоти. Пілястри на висоту будівлі підкреслюють кути фасадів та парадні 

сходи. Над фасадами в зрізаних кутах будівлі парапетні стовпці, між якими кована огорожа з 

візерунком, який ідентичний огорожі парадних сходів. По фасадах ряд фігурних аттиків. У 

середині ХХ століття демонтували балкони з головного та бокового фасадів. Під час будівництва 

готелю «Київ» демонтували і одноповерхові добудови, які були подовженням крил будівлі і 

направлені у бік вулиці Великої Перспективної. 

 
Пасаж Пашутіна, фото 1942 року 

  

Кінотеатр «Сивашець» 

 

Читачі, чия молодість припала на повоєнні часи, можуть пригадати, як вони відвідували 

сеанси у кінотеатрі «Сивашець». Цей будинок на розі вулиць двох Карлів –

 Маркса і Лібкнехта (нині Преображенська), був чи не найпопулярнішим місцем для побачень 

закоханих. Усі нові фільми можна було подивитися у місті лише тут. 

В архіві багаторічного головного архітектора і Почесного громадянина міста Віталія 

Кривенка збереглася фотографія, з якої добре видно, де знаходився кінотеатр «Сивашець». У 

правій частині фотографії будівля універмагу, який потім став магазином «Дитячий світ». 

 

 
  



Хто автор проекту та фундатор приміщення, у якому був кінотеатр «Сивашець», та у якому 

році воно побудоване, - поки що не встановлено. Деякі дані про кінотеатр ми дізнаємося з 

публікацій у місцевій пресі. 

У вересні 1910 року Матільда Трестер просила міську управу Єлисаветграда дозволити їй 

на власному подвір'ї «покрыть железной крышей пространство между двумя стенами А и Б». З 

креслення, яке додала до заяви Матільда Адамівна, бачимо, що її нерухомість знаходилася на розі 

вулиць Преображенської та Великої Перспективної. Стіна А - будинок на розі вулиць, який 

орендував під магазин Державець. Стіна Б – це уже інший, паралельний, будинок на відстані 

кількох метрів, який орендував під магазин Манзон. 

У номері газети «Голос Юга» за 15 липня 1911 року читаємо: «Третий пассаж. Местный 

купец М.Соловьев приобрел дворовое место Трестера на углу Б.Перспективной и 

Преображенской улиц и решил также устроить пассаж». 

Але ці наміри не знайшли втілення. Як повідомляла та ж газета, у липні 1915 

року Соловйов продав колишній будинок Трестера Торговому дому «Шполянський і сім'я» за 150 

тисяч рублів. 

 
 

Як повідомляла місцева газета «Соціялістичний наступ», 15 лютого 1932 року у 

Зінов'ївську відкрився «заново» звуковий кінотеатр. «Зінов'ївщина збагатиться ще одним 

важливим огнищем культури» - писала газета. До 1 травня 1935 року відкрили «літнє кіно на 

свіжому повітрі». У подальшому місцеві газети щономера анонсували показ фільмів у «Сивашці». 

А 17 жовтня 1935 року «Кіровська правда» надрукувала наступну замітку: «Шедеври» 

кінореклами. Вже кілька днів поспіль біля кіно «Сивашець» красується написана величезними 

літерами об'ява. Наводимо її повнотою, зберігаючи стиль: «согласно телефонограммы г.Одесса 

картина Петер задержана в виду болшого успеха у нас пойдет с 17-го октября. Билеты 

действительны. Обмениваются места в кассе». Кіно щодня одвідують сотні учнів – і ось їхні 

знання з російської мови підкріплюються таким «шедевром». «Пе т
е

р

» - музична комедія 

угорського режисера Германа Костерліца, випущена на екрани у 1934 році. 

У роки Другої світової війни у «Сивашці», який німці перейменували на «Вікторію», 

показували фільми для усіх бажаючих. Газета «Українські вісті», орган міського комісаріату 

Кіровограда, у номері за 23 травня 1942 року повідомляла: «З 14 травня в кіно «Вікторія» (бувший 

«Сивашець») розпочали демонструвати німецькі фільми». 

"У 50-ті роки я частенько дивився фільми у «Сивашці», - говорить пенсіонер з обласного 

центру Валентин Жердієв. – У товариша дядько там працював. Пропускав нас «зайцями» через 

«чорний хід». Місце зустрічі з товаришем – на трубі біля фасаду швейної фабрики, яка була на 

місці магазину «Дитячий світ». Пам'ятаю, красиве фойє, на підвищенні грав оркестр, співали. У 

дворі, від провулку, був літній зал". 

"На денні сеанси білети продавали без зазначення місць, - пригадує Віталій Кривенко. –

 Купивши білети, ми сиділи і чекали, поки відкриють двері. А потім старалися першими забігти 

до зали і всістися на козирні місця - у першому ряду, або ще краще - на підлозі перед ним".  

           У 1971 році завершено спорудження готелю «Київ» та ресторану з такою ж назвою. 

Останній спорудили на місці «Сивашця». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8


101-й кілометр архітектора Леоніда Дворця 

 

 
Як бачимо із цього знімку, будівля поштамту знаходилася по вулиці Гоголя метрів за 

двадцять від вулиці Карла Маркса (Великої Перспективної). 

На місці зруйнованого Успенського собору по вулиці Великій Перспективній у 1954 році 

збудували приміщення обкому Компартії України. У ньому сьогодні апарат міської ради. Одним із 

авторів проекту будинку був архітектор Леонід Дворець. Цікаву версію того, як талановитий 

московський архітектор змушений був перебратися із столиці у провінційне містечко, повідав 

багаторічний його головний архітектор Віталій Кривенко. 

"Як розповідав кіровоградським колегам Леонід Федорович, у нього було хобі, яке у 

радянські часи не заохочувалося. Він любив грати у преферанс. Сідав за стіл з двома 

перевіреними, як вважав, колегами на квартирі одного з них. Підбивали підсумки гри далеко за 

північ. Остання така гра закінчилася о третій годині ночі. Більше години Дворець добирався 

додому в інший кінець Москви. Та лише роздягнувся і ліг подрімати кілька годин перед роботою, 

як у двері постукали. На порозі стояли люди у шкірянках. Нічого не пояснюючи, вони вивели 

архітектора на вулицю, посадили у «чорний воронок» і повезли у ДПУ. Там Дворець зрозумів, що 

один з двох колег написав заяву, що він за столом під час гри розповів гострий політичний 

анекдот. Не виключено, що автор доносу вирішив таким чином позбутися від більш 

талановитого конкурента по кар'єрній драбині. І за цей анекдот, якого, можливо, й не було, 

архітектора відправили на десять років до в'язниці і заборонили потім жити у столиці пять 

років. Відбувши термін покарання, Дворець змушений був їхати за «101-й кілометр». Так у ті часи 

називали спосіб обмеження у правах для окремих категорій громадян. Їм забороняли селитися у 

межах 100-кілометрової зони навколо Москви, Ленінграда, столиць союзних республік, інши 

великих та «закритих» міст. Тож Дворець і оселився у Кіровограді, оскільки неподалік міста 

проживали родичі дружини". 

Це був чудовий фахівець, пригадує Віталій Єфремович, освічена та інтелігентна людина. 

Окрім приміщення обкому партії, Леонід Дворець брав участь у проектуванні ще кількох знакових 

для Кіровограда будинків. Зокрема, добудовував корпус поштамту до рогу з вулицею Карла 

Маркса. 

            Будівлю поштамту дехто датує 1893 роком. За даними 1913 року, власником будинку 

був Заславський. А от ім'я фундатора, автора проекту та роки побудови - документально поки що 

не встановлено. Яким же було до добудови це місце, та що добудував Леонід Дворець, - свідчать 

архівні фото. 

 



 
 

Приміщення швейної фабрики по вулиці Карла Маркса, на розі з вулицею Карла Лібкнехта 

 

А от Віталію Єфремовичу довелося займатися реставрацією поштамту. Ним органічно була 

вписана у загальне рішення надбудова третього поверху, встановлені група «Ангели-провісники» 

та годинник. Відновили і вхід до головної зали з вулиці Великої Перспективної, як це було ще у 

проекті Леоніда Дворця. Відреставроване приміщення головпоштамту урочисто відкрили у 

передостанній день 2000 року. Слід додати, що дана реконструкція отримала другу відзнаку 

Держкомітету України з будівництва та архітектури серед адміністративних об'єктів. 

На місці нинішнього торгового центру «Depo`t» у повоєнні часи була швейна фабрика (на 

знімку), а потім її зруйнували і збудували універмаг «Кіровоград», який згодом став магазином 

«Дитячий світ». 

  

Від будинку купця Барського залишився підвал 

 

На розі вулиць Успенської (Гоголя) та Великої Перспективної був будинок купця Давида 

Барського. Від нього залишився лише підвал, до якого періодично навідуються рятувальники. 

Єлисаветградський купець Давид Барський у 1890 році заповів своє нерухоме майно 

єврейській громаді міста. Після смерті Давида Гершковича 28 червня 1894 року був затверджений 

цей заповіт. Але у ньому помилково вказали місцезнаходження будинків та дворового місця – не 

на розі вулиць Великої Перспективної і Успенської, а на розі з вулицею Преображенською. Тож 20 

жовтня того року міська управа Єлисаветграда просила суд виправити цю помилку у документі. 

У фондах Держархіву області збереглося креслення двоповерхового цегляного будинку, 

який мали збудувати на розі Успенської та Великої Перспективної вулиць. На цьому кресленні 

стоїть віза міського архітектора Олександра Лишневського. 28 травня 1899 року міська управа 

дала довзіл на спорудження даного будинку. А 4 липня того року у міську управу надійшло 

прохання від Абрама Барського, який був головою управління майном, що заповів місту його 

батько Давид. Він просив дозволу на використання тротуару для складання будівельних матеріалів 

під час спорудження будинку. 

28 серпня 1907 року Абрам Барський загинув від кулі анархіста Лейби Яріна. З 1929 року у 

його будинку по вулиці Верхній Донській (нині Архітектора Паученка) базується обласний 

краєзнавчий музей. 

Після смерті Абрама завідувати майном батька, яке він заповів місту, став інший син –

 Саул, він же Шевель. 24 червня 1908 року Саул Барський просив міську управу видати дозвіл на 

влаштування кам'яної дворницької біля воріт, замінити старий паркан цегляним, встановити 

залізні ковані ворота та загородити тротуар дошками біля будинку на розі Великої Песпективної 

та Успенської вулиць. 

https://dozor.kr.ua/post/tsentr-elisavetgrada-taemnitsi-kvartalu-barskogo-2141.html
https://dozor.kr.ua/post/tsentr-elisavetgrada-taemnitsi-kvartalu-barskogo-2141.html


Барським належав також і будинок, у якому нині казначейство на площі Героїв Майдану. У 

ньому до Жовтневого перевороту був готель «Північний». 

У 1913 році, після ремонту, в іншому будинку Барських, який вони придбали у 

купця Межеровського, відкрили «Європейский готель», що утримував Ракітін. Як повідомляла 

газета «Голос Юга», в готелі були електричне освітлення, телефон та зразкова конюшня. Згідно 

плану П.Рябкова за 1914 рік, «Європейський готель» знаходився по вулиці Великій Перспективній 

на березі Інгулу, де зараз бетонна піраміда, що була вилита за часів правління Віктора Ющенка. 

Відомо також, що Шевель Барський володів будинком по Великій Перспективній вулиці, який 

здавав під пошту, а потім під гімназію Єфімовської. Зараз у цьому будинку квартирують 

поліцейські підрозділи. 

Що стосується будинку на розі Великої Перспективної та Успенської вулиць, то його 

знесли у 70-х роках минулого століття. 

 

 

 
 

 
 

 

   
 



«СОЛОДКІ» НАЗВИ НА КАРТІ ЄЛИСАВЕТГРАДА: ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ 

 

Одночасно з будівництвом фортеці Святої Єлисавети навколо неї формувалися вулиці за 

лінійним принципом. Вони отримували назви за найменуванням фортечних бастіонів та равелінів: 

вулиця Олександрівська (Володарського, Тарковського) – від назви бастіону святого Олександра 

Невського, вулиця Михайлівська (Кірова) – від назви бастіону святого Архистратига Михайла, 

вулиця Іванівська – (Луначарського, Чорновола) - від назви равеліну святого Іоанна Хрестителя. 

Таке ж походження назв мають вулиці Петрівська (Шевченка), Олексіївська (Гагаріна) та 

Андріївська. 

            Мікрорайон Бикове та вулиці Нижня і Верхня Биковські названі на честь капітана Бикова, 

який займався розміщенням тут перших жителів міста. Цей мікрорайон розкинувся на правому 

березі Інгулу від вулиці Великої Перспективної аж до нинішньої вулиці Вокзальної. Дехто 

помилково називає його Чечорою, хоча, якщо подивитися на карту Єлисаветграда, складену у 

1913 році П.Рябковим, то Чечора – це Балка по нинішній вулиці Глінки до річки. 

Мікрорайон Пермське і вулиці Верхня та Нижня Пермські, Карабінерна та Верхня і Нижня 

Донські названі на честь полків, які дислокувалися у місті. До речі, до побудови царського палацу 

на початку нинішньої вулиці Дворцової, і до того, як її назвали Дворцовою, уся вулиця називалася 

Верхньою Донською. 

Це загальновідомі речі. Та на карті нашого міста є чимало об'єктів, походження назв яких 

для більшості залишається таємницею, а деякі назви не можуть пояснити і краєзнавці.  

  

У криницях Солодкої Балки була солодка вода 

 

Деякі краєзнавці пояснюють назву «Солодка Балка» тим, що тут злодії викидали із 

залізничних вагонів мішки з цукром, ті падали, рвалися, цукор розсипався і уся земля була від 

нього біла. 

А ось інша версія. 28 серпня 1915 року міська управа Єлисаветграда доручила 

землеміру Павлу Рябкову зробити «проект урегулювання» Солодкої Балки. У доповідній записці 

від 19 вересня того ж року Павло Захарович так пояснював назву балки: «Назва ця пішла, 

ймовірно, тому, що на балці є хороша солодка грунтова вода, яку брали з криниць». 

 

 
 

Була левада Пісецького, стали дачі Пісецького 

 

Дачами Пісецького називають садовий кооператив заводу «Червона зірка». Пояснення цієї 

назви знаходимо у «Систематичному збірнику постанов Єлисаветградської міської думи за 1871-

1903 роки», укладеному Л.К.Брейєром, і виданому у 1905 році в єлисаветградській 

друкарні М.А.Гольденберга. Зокрема, у повідомленні, датованому 5 травня 1893 року, йдеться про 

те, що «міська дума відмовила у клопотанні міщанина М.Пісецького про передачу йому у 



власність міського місця, що знаходиться під його левадою, і постановила залишити це місце за 

Пісецьким у тимчасове користування з існуючою платою». 

Та уже через рік міська дума задовольнила клопотання М.Пісецького про купівлю 

орендованої ним левади. 13 червня 1894 року на засіданні думи було «повідомлено прохання 

міщанина М.Пісецького про відступлення йому у власність міської землі в кількості 2212 

квадратних сажнів ( 9.6 га - прим. авт.), що знаходиться під його левадою на Балці, неподалік 

полотна Харківсько-Миколаївської залізниці, за плату 200 рублів. Міська дума, беручи до уваги, 

що ця ділянка землі абсолютно замкнута, перерізана проваллям, має доступ з боку міста тільки 

через леваду прохача, постановила віддати цю ділянку міщанина М.Пісецькому за плату 200 

рублів, уповноваживши міську управу на вчинення встановленого кріпосного документа ». 

Коли ж за радянської влади на місці колишньої левади Пісецького створили садовий 

кооператив і роздали ділянки робітникам заводу «Червона зірка», у місті стали називати цей 

кооператив дачами Пісецького. 

  

Cалганні піски 

 

За даними «Історичної та статистичної записки про військове місто 

Єлисаветград» Г.Соколова, станом на 1848 рік в Єлисаветграді було 12 салотопних 

заводів. «Сало, що добувають на єлисаветградських «салганах» (так називають салотопні у 

Новоросії) славиться у всьому краї: його продають в Одесі для відправки за кордон від 3 до 3 р. 50 

к. пуд і цьому салу віддають перевагу перед салом, яке отримують на заводах: Миколаївських, 

Крилівських і Херсонських», - писав Соколов. 

У "Матеріалах для географії і статистики Росії, зібраних офіцерами генерального 

штабу» за 1863 рік знаходимо наступне: «Пермські табори тягнуться у кілька вулиць, на відстані 

більше версти уздовж Миколаївської поштової дороги і складаються з ряду мішаних будиночків 

заміської архітектури… Головна вулиця, обсаджена деревами, а вздовж Інгулу видніються садки 

і городи. Тут же зустрічається кілька казенних купецьких будинків, острог, а над Інгулом 

знаходяться Салгани, шкіряні і свічносальні заводи». 

 

 
  

Очевидно, сучасна назва вулиці Салганні Піски, яка проходить біля поліклініки 

рудоуправління, пішла від того, що тут, на околиці міста з піщаними грунтами, знаходився 

салотопний завод. Там же знаходиться і урочище «Салганні Піски». Є у місті і Салганний 

провулок на Катрановці. 

 

Місток кондитера Кіркерупа 

 

Пояснення походження ще однієї назви – Кіркерупівського мосту знаходимо у фондах 

Державного архіву Кіровоградської області. 



Береги Інгулу в Єлисаветграді з’єднували кілька мостів та кладок. Насамперед, це так 

званий Великий міст по вулиці Великій Перспективній. Вище нього були Острівський місток 

(сьогодні це міст по вулиці Острівській), Миргородська кладка (з’єднувала Миргородську вулицю 

з Биковим), Піковський (біля заводу Піковського, у 1908 році були намагання зробити його 

бетонним) та Кіркерупівський мости (з’єднував Ковалівку з Биковим, і знаходився нижче 

нинішнього мосту по вулиці Вокзальній), Грязна кладка (в районі вулиці Грязної, яка з’єднувала 

Ковалівку з Озерною Балкою), два містки біля дач Бошняка та Юзефовича на Балашівку (у районі 

вулиці Київської). 

У Держархіві області (Фонд 18 Опис 1 Справа 459) зберігається прохання Фрідріха 

Вільгельмовича Кіркерупа, датоване 5 вересня 1858 року. Колишній громадянин Данії, який набув 

російського підданства, просив записати його до єлисаветградських купців. На той час він мав 

справу у місті Вознесенськ. А в Єлисаветграді проживала його дружина, яка мала свій 

торговельний заклад. На цій заяві хтось пізніше написав синім олівцем – «його іменем названий 

місток через Інгул на Ковалівці». 

З іншого архівного документу – «Алфавітний список обивателів за 1866 рік» дізнаємося, 

що 44-річний купець 2-ї гільдії Вільгельм Кіркеруп нещодавно поселився в Єлисаветграді, має 

дружину Марію та двох дітей – 11-річного Еміля та 13-річного Едуарда, а також проживає у 

будинку на Ковалівці, і що він – кондитер. Очевидно, біля будинку Вільгельма Кіркерупа був 

побуваний дерев'яний місток через Інгул. 

 

Сахарівський місток 

 

 
  

Існує кілька версій походження назви цього мосту. За однією, автором якої є відомий 

місцевий краєзнавець, тут, на берегах річок Сугаклеї та Коноплянки, купець Маслєнніков збудував 

цукровий завод. За іншою, яка належить не менш відомому історику, тут у повоєнні роки сталася 

аварія - з'їхав з мосту і перекинувся автомобіль, який перевозив мішки з цукром. За третьою 

версією, тут були землі купця Сахарова. 

Перша версія відразу відпадає, оскільки купець Маслєнніков мав цукровий завод не у 

Єлисаветграді, а в іншому місті. Відпадає й друге припущення, оскільки згадки про Сахарівський 

місток зустрічаються ще у документах кінця ХІХ століття. 

Відповідь знаходимо у книзі «Список населених місць Херсонської губернії та статистичні 

дані про кожне поселення», яка була видана у Херсоні у 1896 році губернським статистичним 

комітетом. Під номером 1792 читаємо інформацію про хутір Сахарова з одного домоволодіння, на 

якому проживали четверо чоловіків і одна жінка. Знаходився він при селі Іванівка Ганнинської 

волості. У цій же книзі про Іванівку (Нотбекова) сказано, що село знаходиться на річці Коноплянці 

за 12 верст від Єлисаветграда. Очевидно, що через землі цього Сахарова проходила дорога на 

містечко Рівне (нині у Новоукраїнському районі), і за гроші земства збудуваний через річку 

Сугаклею місток. 



 
  

Оскільки невідомо, як звали цього Сахарова, можемо лише пропускати хто це був. Таке 

прізвище кілька разів згадується в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» за 1897 рік, видавцем 

якого був О.М.Пашутін. Зокрема, що міським головою Єлисаветграда у 1848-1851 роках був 

купець Петро Єгорович Сахаров, який мав будинок на розі Невської (Пашутінської) та 

Преображенської вулиць. 23 квітня 1865 року Петро Сахаров заповів місту 1000 рублів. Як відомо 

із вищезгаданої книги, цей Сахаров займався замощенням вулиць Єлисаветграда. 

Був ще й купець Харитон Сахаров. Під час пожежі 10 липня 1798 року він зазнав збитків 

на 4000 рублів і отримав кредит на відбудову 500 рублів. Харитон Сахаров був одним з тих, хто 

клопотав про заснування в Єлисаветграді християнської богадільні. 

Слід згадати і про Ульяну Василівну Сахарову, яка проживала по Нижній Донській 

(Карпи) вулиці у кварталі між Іванівською (Чорновола) та Великою Перспективною вулицями. 

Цей двоповерховий будинок зберігся (на знімку) і на його фасаді над воротами прикріплена 

мармурова дошка, яка вказує на те, кому належала дана нерухомість. Чи були 

ці Сахарови родичами та ким їм доводився власник хутора Сахаров, – поки що не встановлено. 

 

 
 

ЯК ДУРИЛИ ЄЛИСАВЕТГРАДЦІВ 

 

Сьогодні у людей ті ж ахіллесові місця, що й на початку минулого століття. Тож і 

шахрайства ті ж самі, що сто років тому. Гортаючи єлисаветградські газети, ми знайшли на 

їхніх сторінках чимало схожого до того, про що сьогодні повідомляють засоби масової інформації. 

Здається, життя за цей час зовсім не змінилося - шахраї продовжують успішно ревізувати наші 

гаманці, експлуатуючи довіру та легковажність людей. 

Єлисаветградський торговий дім Й.Фіша замовив у Самарканді 101 пуд ізюму. На початку 

листопада 1907 року 25 мішків солодощів прийшли на залізничну станцію у Черкаси. До 

Єлисаветграда відправили поштою накладну. 

Про товар дізнався 16-річний юнак на прізвище Бродський і забрав із замовних листів 

чотири накладні, розписавшись за них у відомості прізвищем Шварц. Ці 

документи Бродський передав своєму товаришу Красновському. А той поїхав з ними до міста 

Сміла, де звернувся до купця Мелового, що займався торгівлею на залізниці, і попросив у нього 

позичити 100 рублів, щоб викупити ізюм. Меловий погодився. 31 грудня вони разом поїхали до 

Черкас, викупили вантаж і привезли його до Сміли. 

Коли Фіш зрозумів, що хтось отримав за нього на пошті накладні на ізюм, то 

зателеграфував начальнику станції Черкаси з проханням нікому не видавати вантаж. Та було уже 

пізно. Тоді Фіш звернувся до прокурора Київського окружного суду з проханням розшукати злодія 

і вантаж. І поліція згодом затримала Бродського, Мелового та Красновського... 



У червні 1908 року по елисаветградських магазинах ходила пристойно зодягнена жінка, 

яка за два тижні провернула кілька афер. Дама відбирала товар начебто на похорони чоловіка. А 

відклавши солідну купу краму, згадувала, що їй треба купити якусь дрібницю в іншому магазині, і 

тут же бідкалася, що у неї лише крупна купюра, і їй доведеться розміняти її в іншому магазині. 

Продавець, не бажаючи втратити клієнтку, давав з каси гроші у борг, а жінка у вигляді застави під 

них… залишала відібраний товар, потім виходила з магазину і більше не поверталася туди. 

Чутки про ці шахрайства прокотилися містом, і у тих магазинах, де ще не побувала 

шахрайка, були уже готові до її приходу. І коли Марія Лихманова у 

магазині Тульчинського відібрала товар і стала бідкатися, що їй треба зробити дріб'язкову покупку 

в іншій крамниці, продавець послав сина за городовим… 

Схожа історія мала місце в Елисаветграді 16 грудня 1908 року. До магазину 

купця Ш.Шкроба зайшов чоловік років 30-ти, відрекомендувавшись торговцем з села Цвітне. 

Потім він замовив бакалейного товару на 300 рублів і попросив приготувати його на ранок. 

Наступного дня покупець під'їхав до магазину на трьох підводах. Під час їх завантаження 

невідомий попросив Шкроба дати йому 146 рублів, які начебто потрібні, щоб заплатити за товар у 

торговця Константиновського. Покупець мотивував своє прохання тим, що у нього лише одна 

банкнота у 500 рублів, і що ці 146 рублів він заплатить під час загального розрахунку за товар. 

Отримавши гроші, шахрай віддав їх кучеру і наказав відвезти до 

магазину Константиновського. Шкроб, зайнятий іншими покупцями, забув на деякий час про 

невідомого. А той скористався скупченням людей у магазині, вийшов непомітно на вулицю, а 

потім наздогнав відісланого до Константиновського кучера біля готелю «Москва», відібрав у 

нього 144 рублі, залишивши два рублі за роботу, і зник. 

            Наприкінці липня 1908 року Єлисаветград наводнили фальшиві п'ятирублеві монети. 

Невдовзі поліція встановила, що цим займаються приїжджі з Катеринослава. Також стало відомо, 

що вони запропонували місцевому жителю Борисенку купити у них за вигідною ціною 700 

фальшивих монет. Той погодився. 

            Коли увечері фальшивомонетник прийшов на Олексіївську вулицю (нині Гагаріна) до 

будинку Борисенка, пристав Тиновський затримав його там. У кишенях чоловіка знайшли 

фальшиві монети на суму у 3390 рублів. На допиті затриманий назвався Нахманом Сном, 28-ми 

років, і заявив, що до Єлисаветграда приїхав з Нікополя та зупинився у «Купецьких номерах» по 

Іванівській вулиці. 

           Наступного дня поліція за підозрою у розповсюдженні фальшивих монет затримала 

подільника Нахмана - відомого афериста Асіра Пудалова. Було встановлено, що зловмисники 

встигли збути в Єлисаветграді фальшивих монет на суму понад 2000 рублів. 

 

 
  

18 серпня 1907 року до селянина Короткого, який зупинився у «Південних номерах» у 

великого мосту через Інгул, звернувся невідомий, який запропонував пройти з ним до готелю 

«Дагмара». Там до них приєдналося двоє чоловіків, і стали вмовляти Короткого купити у них 



фальшиві паперові гроші. Селянин погодився взяти фальшивих папірців на 1600 рублів за 800 

справжніх. Аферисти, отримавши гроші від покупця, вручили йому невеликий дерев'яний ящик, 

обтягнутий залізними пластинками, усередині якого начебто були фальшиві гроші. І відразу стали 

квапити селянина йти з готелю, лякаючи можливим приходом поліції. Це 

насторожило Короткого і він заглянув до ящика – там були чисті аркуші паперу. Зрозумівши, що 

його дурять, селянин вибіг на вулицю і розповів про усе городовому, який і затримав аферистів. 

У газеті «Голос Юга» за 8 жовтня 1917 року була надрукована наступна 

історія: «Аферисты. В комиссариате заявлено, что в городе появилась средних лет женщина, 

выдающая себя за родственницу редактора газеты «Голос Юга» Д.С.Горшкова. Она заходила в 

дома и рассказывала, что она в бедственном положении и предлагала свои услуги по починке 

белья с тем, чтобы она исполнила у себя дома. Аферистка таким образом набрала изрядное 

количество белья и скрылась». 

У листопаді 1908 року на фабрику Гольфельда та Орлова прийшов чоловік, який 

представився Я.Лернером, і замовив 40 ящиків цукерок. Оскільки у покупця не було при собі 

грошей, то він залишив товар на фабриці, пообіцявши заплатити за нього у відділенні фабрики на 

базарі. 

Через кілька днів Лернер знову прийшов на фабрику і пред'явив безграмотним робітникам 

якийсь папірець, а ті повірили, що то квитанція про сплату і видали незнайомцю товар. 

         У серпні 1908 року до кондитерської Й.Жана зайшов чоловік років 25-ти і попросив плитку 

шоколаду. Дружина Жана, яка стояла за касою, подала йому кілька шматків. Перебираючи їх, 

покупець запитав чи не буде у неї здачі зі 100 рублів. Отримавши відповідь, що буде тільки з 50-

ти, він відібрав шматок шоколаду на 50 копійок і подав банкноту у 50 рублів. 

         Пані Жан, як згодом вона розповідала, відчула, що має справу з аферистом, тож стала 

уважніше придивлятися до нього. Взявши папірець, вона оглянула його і переконалась, що він не 

фальшивий. Потім відрахувала 49 рублів 50 копійок здачі і поклала її на стіл. Молодий чоловік 

разом з тим не став чіпати грошей, заявивши, що йому шоколад не подобається, і попросив назад 

гроші. Жінка дістала з каси банкноту номіналом 50 рублів і поклала її на стіл, забравши здачу. І 

тут молодий чоловік знову заявив, що візьме шоколад, і став відволікати пані Жан розмовами. 

         Отримавши здачу і шоколад, незнайомець швидко залишив магазин. А пані Жан узяла зі 

столу папірець, не помітивши, що то банкнота нового зразка у 3 рублі, і поклала її до каси. 

         Коли прийшов чоловік, дружина поспішила поділитися з ним враженнями про покупця, що 

викликав у неї підозру. Йосип Жан попросив дружину показати папірець і виявив підміну. 

         Влітку 1908 року по ринку в Єлисаветграді ходило кілька чоловіків, які пропонували купити 

у них золоті обручки. Та, як виявилося, то були мідні вироби, пофарбовані під золото. 

        А 18 березня 1910 року у Єлисаветграді сталася ще одна «золота» історія. До магазину 

золотих виробів Кранца зайшло двоє чоловіків, щоб купити обручку. Кранц показав покупцям 

кілька виробів. Та жоден з них не сподобався і вони пішли, нічого не купивши. Через деякий 

час Кранц виявив, що зникла одна масивна золота обручка, замість якої незнайомці залишили 

яскраво пофарбовану мідну з написом «на пам'ять». У поліції Кранцу показали альбом злочинців і 

він упізнав двох небезпечних злодіїв Вільвоського і Донченка. Поліція затримала шахраїв. 

        У березні 1912 року на лаві підсудних сиділа 20-річна єлисаветградка Марія Полякова. Жінка 

зуміла провернути аферу з ліками від хвороб очей. У 1909 році вона відіслала у газети "Нива", 

"Копійка" та низку інших столичних і провінційних видань рекламне оголошення. Повідомляла, 

що їй вдалося винайти чудодійний засіб, який назвала "Світло". Пропонувала хворим флакон 

рідини за 3 рублі. І ця реклама стала двигуном шахрайства. У Єлисаветград на адресу Марії 

Полякової посипалися листи-замовлення з усієї Російської імперії. Шахрайка обіцяла зробити 

сліпих зрячими, вилікувати трахоми, катаракти, золотуху, зняти з очей більмо, позбутися 

близорукості і навпаки - далекозорості. Ті, хто зовсім нічого не бачив, або бачив цей світ, як у 

тумані, вирішили терміново придбати чудодійний засіб з Єлисаветграда. 

         Замовлення надсилали як прості люди, так і купці, священики, полковники. Усі, хто 

надіслав до Єлисаветграда замовлення, оперативно отримували від Полякової флакон чудодійного 

засобу і брошуру. Вона була наповнена листами-подяками від громадян, яким "Світло" дозволило 

зробити світ світлим. І так тривало два роки. За цей час ніхто із клієнтів Полякової не зцілився, а 

от більшість навпаки стала гірше бачити. 

Коли до Єлисаветграда посипалися листи-скарги на цілительку, поліція змушена була 

припинити її бурхливу діяльність. У грудні 1910 року на її квартирі провели обшук. Знайшли 15 

пляшок з каламутною пінливою рідиною жовтого кольору, які були запечатані сургучем. Також 



вилучили наклейки, виготовлені у друкарні, з таким текстом: "Мария Александровна Полякова. В 

Елисаветграде. «Свет» - «Welt». Бойтесь подделок. Перед употреблением взболтать». Був 

у Полякової архів з 30 тисячами листів-замовлень. Дві пачки надрукованих подяк, у кожній з яких 

по 5000 листівок, чекали на відправлення. В алфавітному порядку прізвищ замовників розкладені 

у ящику їх листи. Вела Полякова і книгу відісланого товару, у якій було заповнено 43 сторінки. 

Кілька флаконів "Світла" поліція відіслала до Херсона, де лікарі виявили у рідині сірчано-кислі 

солі міді та цинку. 

           На початку 1914 року у кількох населених пунктах Херсонської губернії були скоєні 

злочини за схожим сценарієм. Поліція дійшла висновку, що це справа рук однієї і тієї ж «шайки 

усыпителей». Обравши жертву, вони знайомилися з нею поближче, входили у довіру, виясняли, 

чим у людини можна поживитися. А потім, обравши слушний момент, пригощали цигаркою. 

Очевидно, у ній була якась сильнодіюча психотропна речовина, адже жертва робила кілька 

затяжок і втрачала свідомість. До тями проходила не раніше, ніж через годину. І виявляла, що у її 

кишенях порожньо. А якщо це відбувалося у помешканні потерпілого, то «шайка усыпителей» 

виносила усе найцінніше.  

Улітку 1909 року майже усі магазини, аптеки, ресторани та склади Єлисаветграда обійшов 

молодий чоловік, який розповідав скрізь однй й ту ж історію. Начебто він випадково підслухав у 

пивній «Гамбрінус» по вулиці Верхній Донській (нині Паученка) розмову, і за те, що передасть її 

зміст, просив винагороду.  

В обідню пору до рибного магазину Кричевського по вулиці Великій Перспективній зайшов 

юнак і сказав продавцю, що у нього є конфіденційна інформація для власника магазину. Через 

кілька хвилин з підсобного приміщенння вийшов Семен Кричевський. Юнак пошепки сказав 

йому, що сьогодні уночі злодії збираються обікрасти його магазин. Це повідомлення 

насторожило Семена Абрамовича і він поцікавився, звідки про це відомо юнаку. 

- Я сидів у пивній «Гамбрінус», і чув розмову за сусіднім столом. Троє чоловіків 

обговорювали план крадіжки з вашого магазину. Ось я і вирішив сказати вам. Думаю, ви ж дасте 

мені за це попередження на чай. Семен Абрамович дістав з кишені кілька монет і віддав їх юнаку. 

Той подякував і пішов у двері. Кричевський зібрав своїх працівників і дав вказівку двом чергувати 

уночі у приміщенні. 

Через 50 метрів від магазину Кричевського юнак зайшов до магазину Фіша і 

розповів Йосипу Самуїловичу про начебто підслухану розмову у пивній «Гамбрінус», і вона 

стосувалася магазина Фіша. 

Того дня юнак побував у бакалійній лавці Ю.Яновського та лавці Й.Зільгенара на старому 

базарі, у тютюновій лавці братів Красовських, у рибному магазині Фіалкових, у 

магазині В.Вільховського по вулиці Садовій... 

Одні власники магазинів, як Семен Кричевський, виявилися скупими, оцінили дружнє 

застереження юнака у кілька монет, а дехто був більш щедрим. Тож завершивши свій обхід, Іван 

Калюжний, а так звали юнака, назбирав майже 10 рублів «чайових». Кожен з 

попереджених Калюжним про крадіжку виставив на ніч охорону. Та ніхто її тієї ночі не 

потурбував. Як, врешті, і усіх тих, кого у наступні дні попереджав наш фігурант. Щоправда, були 

й випадкові крадіжки. Як, приміром, з магазину Вільховського, де злодії просвердлили в 

деревяному дверному полотні навколо замка 18 отворів, але так і не спромоглися з ним 

впоратися... 

Природньо, що батьки переймаються долею своїх дітей, і заради їхньої безпеки та блага 

готові на все. Шахраї завжди використовували цю "больову точку" своєї жертви. Сьогодні, 

приміром, вони дзвонять, представляються працівниками поліції, лякають проблемами дітей, і за 

їх вирішення пропонують перерахувати гроші. І батьки бездумно перераховують. Подібне було і 

сто років тому. Про такий випадок повідомляла в одному з листопадових номерів за 1907 рік 

єлисаветградська газета "Голос Юга". 

У 1907 році емігрував з сім'єю до Америки син єлисаветградця Я.Гілінова. Майже півроку 

80-річний батько не отримував від нього звістки. Тож якою була радість чоловіка, коли увечері 10 

листопада у двері його кімнати, яку він винаймав у будинку Горбенка по Биковській вулиці, 

постукав молодий елегантно одягнутий чоловік. Гість повідомив, що він днями прибув до 

Єлисаветграда з Америки, і що привіз поклін Якову Абрамовичу від сина. А ще сказав, що привіз 

подарунки від сина — 25 рублів та посилку. Щоправда, за ними треба йти до його батьків на 

вулицю Дворцову. І бажано зараз, оскільки він завтра має їхати до Одеси. Яків Гілінов хутко 

одягнув пальто та шапку і вже збирався закривати двері кімнати, коли гість попросив узяти з 



собою гроші, адже, можливо, доведеться давати здачу. Яків Абрамович узяв гаманець, у якому 

було 120 рублів. 

Перейшовши Інгул через місток, по Миргородській вулиці дійшли до Дворцової. Там 

молодий чоловік завів Гілінова на подвір'я бібліотеки товариства "Опора" і попросив зачекати 

кілька хвилин, поки він винесе з квартири батьків посилку та гроші. 

І справді, чекати довелося недовго. Молодий чоловік вийшов з якимсь пакунком у руці. Але 

не передав його Гілінову, а став чистити полу його пальто. Сказав, що там біла глина, 

очевидно, Яків Абрамович, проходячи під арку на подвір'я, шурнувся полою об стіну. Дідусь не 

надав уваги цим рухам. А молодий чоловік вправно витягнув з кишені його пальто гаманець і 

побіг, залишивши дідуся з розкритим ротом. 

Чи звертався Яків Гілінов з приводу цього пограбування до поліції, та чи стражі 

правопорядку знайшли негідника, "Голос Юга" не повідомляв. Сьогодні також більшість подібних 

шахрайств залишаються нерозкритими, а негідники - непокараними. 

          15 вересня 1911 року в єлисаветградське відділення Російського банку для зовнішньої 

торгівлі прийшла телеграма з Харкова. Місцеве відділення Російсько-азіатського банку 

повідомляло, що потрібно виплатити Костянтину Фінгергуту 3000 рублів з його поточного 

рахунку в Російсько-азіатському банку. 

         Того ж дня, після обіду, у приміщення банку в Єлисаветграді зайшла молода людина у 

золотих окулярах та дорогому костюмі. Відвідувач представився Костянтином Фінгергутом, 

показав свій паспорт, виданий півроку тому 2-ю поліцейською частиною Єлисаветграда, а також 

дістав з кишені піджака копію вищеназваної телеграми. На цій копії був такий же шифр, як і на 

телеграмі, яка прийшла з Харкова. Оскільки ні документи, ні зовнішність клієнта не викликали 

підозр, співробітник банку видав йому 3000 рублів. Відвідувач розписався у журналі і пішов. 

         Після видачі грошей співробітник єлисаветградського банку відіслав телеграму до Харкова, 

що гроші видані панові Фінгергуту. А співробітник харківського банку повідомив 

справжнього Фінгергута, який проживав в Одесі, про цю виплату. Його реакція була 

бурхливою: «Ніяких грошей я не просив і не отримував!» 

        Хто отримав в Єлисаветграді 3000 рублів за Фінгергута, стало відомо через два дні. 17 

вересня начальник харківського розшукового відділення затримав підозрюваних. Їх було троє. 

Блондин, що відвідав банк в Єлисаветграді, Микола Гольдрінг, а також його помічники 40-річний 

раніше судимий за крадіжки селянин Степан Коробка та Мойша Клейн, співробітник харківського 

банку. При затриманні у кишені Гольдрінга поліцейські знайшли чернетку телеграми наступного 

змісту: «Харків Синорусь Передайте терміново телеграфно мені Кременчук готель Пальміра 

3000 рублів списавши з мого поточного рахунку Костянтин Германович Фінгергут». Поліція 

встановила, що цю телеграму написав олівцем Коробка. Гольдрінг же сказав, що він виїхав у 

Єлисаветград і чекав умовної телеграми від подільників. І вона прийшла: «Терміново 

Єлисаветград до запиту Григорьєву купуйте 326». Отримавши цей текст, Гольдрінг зрозумів, що 

можна йти до банку, що і зробив. 

      В одному з номерів єлисаветградської газети «Голос Юга» за серпень 1913 року була 

надрукована наступна замітка: 

«К елисаветградскому доктору в приемные часы явилось двое пациентов незначительного 

вида. Один пришел за советом, другой поджидал в приемной. При уплате доктору гонорара 

пациент вынул какую-то старинную золотую монету. 

         - Скажите, доктор, что это за монета и сколько она может стоить? 

Монета оказалась настоящей, и доктор определил ее стоимость в 5-6 рублей. 

          - Странно! А мне говорили, что она стоит рубля два, обманывали значит. 

           - Я могу точно узнать, сколько она стоит. Вот вам взамен 5 рублей, оставьте монету, а я 

завтра узнаю. 

          В банке определили стоимость монеты в 7 рублей 75 копеек. 

           - У меня таких монет 850 штук, - сказал явившийся на другой день пациент. - Не знаю, что 

с ними делать. Не хотите ли доктор я вам их продам все оптом за 1000 рублей? Мне трудно с 

ними возиться. 

Соблазн был велик. Доктор согласился. 

На третий день снова являются вдвоем. Как и в первый раз, другой остался в приемной. 

Чрезвычайно осторожно пряча какой-то мешочек, пациент вошел в кабинет. 

             - А ну, покажите, что за монеты? 



«Пациент» вынул из мешка горсть монет и бросил их на пол, как бы удостоверяя звоном 

золота, что все они настоящие. 

- Тысячи рублей у меня нет, есть только триста. Если хотите, дайте мне 

соответственную часть этих монет на триста рублей. 

- Хорошо. Только у меня есть еще мешочек серебряных монет. Кстати, посмотрите и 

их. Я сейчас принесу. А эти монеты я пока оставлю у вас. Заприте их в письменный стол. Да, 

кстати, будьте так добры, покажите мне ваши 300 рублей и положите их вместе с мешочком в 

стол. А ящик закройте, и ключ возьмите себе. 

Доктор вынул из бумажника 300 рублей. Показал их «пациенту» и собственноручно 

запер в письменный стол вместе с монетами. Сейчас же после этого посетитель ушел за 

серебряными монетами, пообещав, возвратится вместе с монетами через час. 

Проходит условленный час, проходит два, три, субъект не показывается. Тогда доктор 

открыл ящик стола, развязал мешочки. Вместо монет — сахар. Пораженный, осматривает свой 

бумажник с 300 рублями, который он сам положил туда. Денег нет. Доктора обуял ужас. Что в 

мешке оказался сахар, не так уж удивительно. Но каким образом исчезли 300 рублей - понять 

невозможно. Доктор отлично помнит, что показал, не выпуская из рук, три сотенные, и запер их 

в стол, откуда никто не мог их взять. 

- Единственное вероятное и допустимое объяснение - это мгновенный гипноз, - 

рассказывает одураченный доктор. - Весьма возможно, что я сам отдал жулику эти 300 рублей. 

Доктор так напугался этим «мистическим» грабежом, что бросил квартиру и переехал 

в лечебницу». 

Треба додати, що цей дует шахраїв скоїв у серпні 1913 року в Єлисаветграді ще з десяток 

подібних афер. 

          У березні 1910 року житель села Костянтинівка Федір Алексєєв приїхав в Єлисаветград на 

базар. Коли спродався, вирішив зайти у кілька крамниць, щоб купити гостинці – хустку для 

дружини та цукерок для дітей. Очевидно, за Федором уже слідкували. Як писала газета «Голос 

Юга», до нього «употребили известный прием, состоящий в том, что один из аферистов, идя 

впереди Алексеева, поднял будто бы кем-то оброненный конверт и скрылся, а другой подошел к 

Алексееву и стал его обыскивать, подозревая, что тот присвоил находку. В результате обыска у 

Алексеева исчез кошелек с 25 рублями». 

         А у грудні того року жертвою аферистів стала єлисаветградка Фаїна Колісниченко. Вона 

отримала у Державному банку 400 рублів. Вийшовши з банку, пішла додому на Олександрівську 

(нині Тарковського) вулицю. Йшла по Верхній Донській (Паученка) вулиці. Коли пройшла 

перехрестя з Пашутінською, побачила перед собою жінку, яка підняла з землі гаманець. Ця жінка 

відразу ж запропонувала Фаїні Абрамівні поділитися знайденим. Під час їхньої розмови непомітно 

підійшов якийсь чоловік і заявив, що це він загубив гаманець, і став вимагати повернути йому 

гроші. Жінка, яка підняла гаманець, тихенько відійшла в сторону. Тож Фаїні Абрамівні довелося 

діставати свій гаманець. Чоловік для чогось перерахував гроші і сказав, що в гаманці немає його 

банкнот. Віддав гаманець, вибачився і пішов. Пішла додому і Колісниченко. А уже вдома, 

відкривши гаманець, побачила у ньому замість 100-рубльових асигнацій акуратно нарізаний папір. 

         Чатували біля Держбанку в Єлисаветграді шахраї на наступну жертву і у липні 1914 року. 

Нею виявився селянин з селища Новоукраїнка Микита Арнацький. Він отримав у банку гроші у 

сумі 562 рублі. І пішов пішки на залізничний вокзал, щоб відправитися потягом додому. На 

східцях від трамвайної будки до будівлі вокзалу перед ним чоловік підняв з землі пачку якихось 

паперів і поклав їх у свою фуражку. Та озирнувшись і побачивши Арнацького, почервонів і 

сказав Микиті: «Давайте відійдемо і подивимося, що є у цих паперах, можливо гроші, то 

поділимося». Нічого не підозрюючи лихого, Арнацький пішов за невідомим до огорожі заводу 

Ельворті. Там до них підійшов ще один невідомий чоловік і заявив, що це він загубив папери та 

гроші. І став вимагати, щоб Микита та чоловік, який підняв з землі папери, дозволили обшукати 

їх. Невідомий, а за ним і Арнацький, дали такий дозвіл. У того, що підняв папери, невідомий 

нічого не знайшов, тож заявив Микиті, що гроші повинні бути у нього. Під час обшуку невідомий 

забрав в Арнацького 562 рублі, а замість грошей загорнув йому у хустку пачку газетного паперу і 

пішов. Пропажу Микита виявив, лише коли підійшов до каси, щоб купити квиток на потяг до 

Новоукраїнки. 

        В однакову халепу потрапили у квітні 1910 року відразу кілька єлисаветградських солдаток. 

Серед них була і Варвара Гончаренко з Солдатської вулиці. Сьогодні на карті міста цієї вулиці 

немає, знаходилася вона у Шкільному мікрорайоні. 



       Чоловік Варвари перебував на військовій службі у Києві. І до неї додому прийшов молодий 

чоловік, який сказав, що він знайомий її чоловіка Миколи, служать разом в одному полку, в 

Єлисаветград приїхав у службових справах. Коли ж про цю поїздку дізнався чоловік Варвари, то 

попросив провідати дружину. Дав адресу, написав листа. Ось він вибрав вільну хвилину і прийшов 

до неї. Жінка пробігла очима листа, в якому не розгледіла, що то не почерк чоловіка. У листі 

чоловік просив допомогти грішми та харчами. Варвара дала незнайомцю 10 рублів та два 

кілограми сала, щоб він передав у Києві Миколі. Коли гість пішов, жінка сіла писати листа 

чоловікові. Повідомила, що відправила йому через знайомого передачу – гроші та сало. А через 

тиждень отримала відповідь. Чоловік писав, що він нікого не просив заходити до неї, і ніякої 

передачі не отримував. Як повідомляла газета «Голос Юга», окрім В.Гончаренко, ще кілька 

єлисаветградських солдаток стали жертвами цього шахрая. У замітці газета ставила запитання: а 

де аферист міг узнати адреси солдаток та дані про їхніх чоловіків? 

Це лише кілька шахрайських історій сторічної давності, які можна зустріти й у наші дні. 

 

 
 

ЯКИМ БУВ ІНГУЛ У КІРОВОРАДІ 

 

        Звісно, головна річка нашого міста не є його окрасою, але місто повинне завдячувати їй своїй 

появі не у меншій мірі, ніж фортеці святої Єлисавети, біля стін якої воно виросло. І виросло воно 

на берегах Інгулу, довжина якого сьогодні у межах міста складає 16,5 км. 

 

Води так мало, що через річку можна перестрибнути 

 

 
 

Миргородська кладка, або перехід через Інгул від Сибірського провулку з Бикового на вулицю 

Миргородську (Калініна, нині - Шульгіних) 

 

Перше враження від Інгулу у гостей нашого міста завжди було майже однаковим, а іноді 

навіть образливим для містян, які звикли до річки, як до вад своїх дітей, і сприймали її такою, 

якою вона була, насамперед мілководною. Разом з тим ті ж містяни постійно забруднювали 

головну водну артерію міста та її притоки, викидаючи у них нечистоти та побутове сміття. 

У 1774 році у своєму щоденнику «Путешествие Елисаветградской провинцией» 

академік Йоган Гільденштедт, відвідавши влітку нашу фортецю, яка ще не мала статусу міста, 

відзначив: «Мостов через Ингул нет, потому что высокая весенняя вода срывает их. В 

настоящее время воды в Ингуле так мало, что во многих местах через него можно перепрыгнуть, 

в других он образует обширные и глубокие лужи. Течение в нем едва заметно, поэтому вкус воды 

очень неприятен». 



Військовий топограф Олександр Шмідт, який побував у Єлисаветграді у 1863 році, 

зазначив: «Вообще город имеет большой недостаток в воде. Ингул до того мелководен, что едва 

не высыхает и имеет глубину всего несколько вершков. Здесь же моется белье всего простого 

народа, отчего вода до того заражается, что несчастные животные с трудом утоляют ею 

жажду. Между тем масса воды, проходящей чрез Ингул в течение года, бывает довольно 

значительна... Давно бы пора было взять реку в искусственные берега и поднять ее уровень рядом 

шлюзов; но об этом здесь и не помышляют...» 

Уродженець Єлисаветграда художник Петро Покаржевський згадував: «...Летом речку 

Ингул переходили вброд дети. Зато весной Ингул бывал опасен, город лежал в котловине, и 

находившиеся по соседству большие запруды (ставы) во время таяния снега переполнялись водой, 

а так как заранее никаких мер к постепенному спуску воды не принималось, то прорывавшаяся 

через две плотины масса воды стеной шла на город и на прилегающие селения. Почему-то эти 

прорывы плотины происходили ночью, и люди, застигнутые бедой, еле успевали спастись сами и 

спасти детей, а скотина и имущество гибли». 

Ще один уродженець Єлисаветграда, письменник Павло Гельбак писав у романі «Син 

чекіста»: «В двадцать четвертом году погода словно взбесилась. Зимой морозы доходили до 

сорока градусов. И это на юге! Весной Ингул, который летом и курица перейдет вброд, вышел из 

берегов, смыл кладки, мосты, разлился по Старому базару. Словно какие-то диковинные суда, 

задрожали на волнах рундуки и лавчонки. Вода заливала одну улицу за другой, пока с 

любопытством не лизнула нижние этажи в центре города. Даже гордо возвышающийся собор 

увидел отражение своего купола в водах Ингула. Не успела угомониться река, как над городом 

нестерпимо запылало, будто топка вагранки, солнце». 

Мало того, що річка була мілководною, жителі міста постійно зливали в неї нечистоти і 

всіляко забруднювали. У грудні 1881 року газета «Елисаветградский вестник» 

повідомляла: «Несмотря на то, что речка Ингул служит для жителей города Елисаветграда 

местом для ссыпки нечистот и скидки навоза, сору и падали, в настоящее время из этой реки 

рубают лед и целыми транспортами развозят по всему городу, и в особенности в гостиницы. В 

благоустроенном городе для охраны общественного здоровья воспрещается брать лед из 

нездоровых мест, а потому и нашей санитарной комиссии не мешало бы проснуться и 

воспрепятствовать брать такой лед». 

У 1911 році в «Голосе Юга» видатний земський діяч, етнограф та краєзнавець Павло Рябков, 

попереджаючи міську управу про небезпеку спалаху в місті епідемії холери, писав: «Всем 

известно, что Ингул давно обратился в клоаку, куда валят все содержимое сорных ям, по берегам 

его красуются отхожие места, коровники, свинюшники, бани. Посмотрите, куда спускают свои 

воды и отбросы такие почтенные учреждения, как водочный завод Лайера, земледельческих 

орудий Эльворти? Вода из этого последнего завода, чтобы достигнуть Ингула, должна пройти 

по улицам чуть не через полгорода. Вы видели когда-нибудь лягушек в Ингуле в пределах города? А 

рыбу? Правда, нет! И неудивительно! Никакое живое существо там не может выжить и часу. 

А между тем, в этой воде купаются люди, моют белье, берут воду для мытья полов, посуды. 

Теперь представьте себе, что будет, если вода Ингула будет захвачена холерными 

вибрионами!?» 

  

Там, де Інгул круто вився 

 

Протягом останніх двох століть Інгул кілька разів змінював напрям свого руху. У межах 

міста річка мала ряд петель, які влада намагалася усунути та зробити русло у тих місцях прямим. 

Це був вимушений захід. У заплавах річки під час льодоходу скупчувалися величезні тороси криги 

та снігу, які заважали проходу води. Тож Інгул розливався і затоплював значну частину міста, 

спричиняючи значну шкоду. 

Один з найбільших паводків ХІХ століття стався 27-28 березня 1841 року. Вода залила усю 

Ковалівку, а по Великій Перспективній вулиці доходила аж до Успенського Собору (на його місці 

зараз розташована міськрада). Під час цього паводку загинуло 20 єлисаветградців, вода знесла 

будинки у двох кварталах. 

 



 
 

Дві петлі Інгулу на Ковалівці та третя – Козачий острів 

 

Після цього, як зазначено в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда», для попередження 

великих паводків в Єлисаветграді «департаментом военных поселений, по представлению графа 

Дмитрия Ерофеича Остен-Сакена, предполагалось урегулировать течение реки Ингула, дав ему 

прямое направление, прорытием нескольких каналов, часть же прежнего русла проектировалась 

заградить фашинами, как равно обоставить и берега Ингула такими же фашинами в черте 

города». 

        Інженер-поручик Роде та інженер штабс-капітан Яновський зробили креслення та склали 

кошторис робіт на суму 86 720 рублів сріблом. Окрім того, 18 625 рублів треба було заплатити 

приватним особам за їхні землю та майно, яке відходило під канали. Ці роботи породили розмови 

у місті, що, начебто, уряд планує з'єднати Інгул з Дніпром каналом, зробивши таким чином річку 

судохідною. 

На плані Єлисаветграда за 1913 рік два зигзаги русла Інгулу позначені на Ковалівці. Перший 

у районі нинішнього мосту по вулиці Київській, де зараз знаходиться парк. У цій петлі була 

дача Юзефовича. Нижче за течією, у районі вулиці Грязної (проспекту Перемоги) була наступна 

петля. Третя петля збереглася до цього часу. Вона омиває Козачий острів. 

Про четверту за течією петлю нагадує лише план міста за 1833 рік. За вулицею 

Миргородською (Шульгіних) річка круто повертала вліво, доходила до Банної площі (нині – 

Богдана Хмельницького), йшла по вулиці Преображенській до Поліцейського провулку 

(Декабристів) і повертала за нинішнім Будинком профспілок направо. 

Потім була петля між вулицями Михайлівською та Архангельською. Ось як йдеться про 

неї в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда»: «Каменная плотина чрез реку Ингул, у стараго 

острога. Предварительно постройки плотины в 1867 году изменено течение реки Ингула, 

прорытием канала по прямому направлению от дома Синицына до встречи со старым руслом, 

против места Дараган, на протяжении 128 сажень, на что израсходовано 749 руб. При 

прорытии канала потребовалось отчуждение двороваго места Шамаевой с уплатой ей 400 руб., 

плотина же построена в 1869 году, при чем русло реки расширено. Вся эта операция обошлась 

городу до 8656 руб. В 1887 году для понижения плотины сделана капитальная перестройка на 

сумму 4151 руб.» 



Чотири петлі, окрім Козачого острова, засипали землею та було прорите нове пряме русло 

річки. Влада також виношувала план прорити нове русло від Клинцівського мосту до вулиці 

Вознесенської (Свердлова). На карті 1913 року це позначення є, але насправді канал так і не був 

проритий. 

 

 
  

              Також на карті позначена колишня петля у районі дачі Чистоганова, яка вже 

випрямлена. Хто ще і для чого змінював русло Інгула, говорить наступна публікація у газеті 

«Голос Юга» за 21 січня 1910 року: «Изменение направления Ингула. Городская управа обратила 

внимание на то, что арендаторы городской земли по берегам Ингула по дороге в Завадовку для 

увеличения своих участков изменют направление Ингула. Для осмотра местности выезжала 

особая городская комиссия и обнаружила, что арендаторы строят по берегам реки плетни и 

прочие заграждения, от чего помимо изменения направления реки суживается русло Ингула». 

              

 Єлисаветградські повені 

 

Щовесни жителі нашого міста, будинки яких знаходяться неподалік Інгулу, насамперед на 

лівобережжі, моляться Богу, щоб їхні помешкання не підтопила тала вода. Дві найбільші повені в 

історії Єлисаветграда були у ХІХ столітті – у 1841 та 1896 роках. Вони описані в «Історичному 

нарисі м.Єлисаветграда». 

«Самое большое наводнение в Елисаветграде было 27-го и 28-го марта (в последние дни 

страстной недели) 1841 года. Ингул, вскрывшись в этом году внезапно, и поднявшись на 

значительную высоту от неимоверно быстраго таяния снегов, предшествовавшей зимы, затопил 

все прибрежныя части города, в особенности же пострадали базар и предместье Ковалевка. 

Разлив воды на Большой Перспективной улице достигал почти до собора (нині на місці 

Успенського собору будинок міськради – прим. авт.), нижния же улицы, по направлению к 

Кущовке были покрыты водою до Преображенской улицы. 

 



 
 

Позаду чоловіків Базарний міст,1950 рік. Справа видніється будинок Заславського, зліва – будинок 

Збара. 

 

В это наводнение утонуло 20 человек и снесены были дома двух кварталов, при чем 

вообще картина наводнения, по словам старожилов, представлялась ужасной, тем более, что 

наводнение это застало прибрежных домовладельцев врасплох, в страстной четверг ночью, 

целые дома вместе с людьми неслись по реке и не было никакой возможности подать помощь 

утопавшим, все разбивалось у разрушеннаго наводнением большаго моста и те из несчастных, 

которые на время задерживались на деревьях рощи у бывшаго Османскаго бульвара, на Пермских, 

были также вскоре уносимы быстрым течением и находили для себя верную смерть в пучинах 

Ингула, того, Ингула, который почти пересыхает в летнее время года. Исключение составляли 

верхняя и нижния часть Ингула, где многих из погибавших удалось спасти…» 

 
 

Повінь 1980 року. 

 



Очевидно, повінь 1896 року сталася тоді, коли більша частина книги уже була зверстана, 

тож розповідь про неї розміщена трішки далі від опису повені 1841 року: 

«Окончившееся довольно благополучно в январе месяце разлитие Ингула повторилось 

совершенно неожиданно и в сильной степени в марте месяце. После прошедшаго ночью 18-го 

марта дождя, вода в Ингуле начала быстро подниматься и 19-го марта, около вечера снесла на 

базаре мост, затем вследствие прорванных по верховьям Ингула нескольких плотин продолжала 

все прибывать вплоть до 2-х часов ночи, 20-го марта, с этого же времени вода начала быстро 

падать и 22-го марта Ингул снова вошел в свое прежнее русло. 

Разлитие воды достигало: на Ковалевке до Покровскаго переулка включительно, при чем 

залита была почти половина Вокзальной улицы, большая часть Грязной улицы до Духовнаго 

переулка, часть Московской до Бульварной и часть Бульварной до двороваго места г. 

Абертасовой, по ту сторону Ингула Андреевский переулок и сад Альгамбра, окончательно 

пострадавший от наводнения; во 2-й части города залиты были: Безпоповская улица до 

Безименнаго переулка включительно, Миргородская улица до бывшей мельницы Корецкаго 

включительно. Бедный переулок и Островская улица до Ингульской, при чем залита была большая 

часть Банной площади. 

На Большой-Перспективной улице вода достигала до магазина Ларионова-Иванова 

включительно. Наконец в 1-й части города был залит базар до Покровской улицы, а также часть 

Александровской, Михайловской и других параллельных им улиц. По ту сторону Ингула были 

залиты мясные и рыбные ряды. На Пермских: бывший Османский бульвар, НижнеПермская и 

Вознесенская улицы и наконец прибрежная часть Кущовки на довольно значительное разстояние. 

Большая часть пострадавших от наводнения оказалась на Ковалевке, Пермских, на Островской 

улице и в Бедном и Андреевском переулках, а также в конце Безпоповской… … В настоящее 

наводнение, по размерам своим превышающее все бывшия в Елисаветграде наводнения, после 

знаменитаго наводнения 1841 года, никаких человеческих жертв не было». 

У радянські часи найбільша повінь у Кіровограді була у 1980 році. Головною її причиною 

стали не природні фактори, а людські помилки - неправильні дії гідротехніків з черговості 

відкриття водних запорів на Інгулі та його притоках. У центрі міста під водою опинилися усі 

мости. Вода стояла на центральному ринку, «омивала» готель «Київ», на правому березі доходила 

до сходів обласного суду, залило Ковалівку. Остаточно вода пішла через чотири дні.  

 

Дача Юзефовича стала парком Космонавтів 

 

На плані Єлисаветграда за 1913-й рік знаходимо петлю русла Інгулу у районі нинішнього 

мосту по вулиці Київській. Доходила вона до вулиці Грязної (вулиця Транспортна, нині - проспект 

Перемоги), і повертала управо, а у районі провулку Піщаного (нині не існує, зараз це біля 

автостоянки) входила у нинішнє русло на Ковалівці. У цій петлі була дача Юзефовича, а по іншій 

бік запланованого русла та вище петлі по руслу ріки – земля та дача Бошняка. 

Очевидно, мова йде про штабс-ротмістра Івана Юзефовича, оскільки у «Списку 

потомственных дворян, владеющих недвижимыми имуществами в гор. Елисаветграде» за 1916-

1917 роки знаходимо запис під номером 689, де вказано, що Іван Миколайович Юзефович мав 

будинок «вблизи Солодкой балки» вартістю 363 рублі. А взагалі, Юзефовичі – відомі 

землевласники Олександрійського повіту. 

По інший бік запланованого до прориття русла Інгулу були землі Миколи Олексійовича 

Бошняка (1837-1900) – земського та громадського діяча, реорганізатора селянського 

самоуправління, мецената, спадкового дворянина. 

За словами Елеонори Клавдіївни Тарнавської, яка жила на Ковалівці і навчилася у школі 

№14, у старому руслі Інгулу купалися діти, а на леваді, на якій зараз парк, висаджували городину 

та був баштан. У 1964 році, коли Елла Клавдіївна була у випускному класі, школярі на весняному 

суботнику засадили леваду деревами. 

Олександр Дмитрович Саінсус, який очолював ВАТ «Червона зірка» з 1995 по 2008 рік та 

був міським головою Кіровограда у 2010–2014 роках, з 1952 року жив по вулиці Молодіжній на 

Ковалівці. Він пригадує, що на петлі Інгулу було чотири пляжі, де купалися дорослі та діти. Старе 

русло Інгулу засипали землею екскаватори тоді, коли рили нове русло по прямій. Оскільки на 

Ковалівці були джерела, то після того, як засипали старе русло, вода з них стала збиратися в озері, 

яке довелося розширити і поглибити. За словами Олександра Дмитровича, першим 



п'ятиповерховим будинком на Ковалівці став будинок №12 корпус 4. Частину старого русла 

Інгулу і сьогодні можна знайти на Ковалівці. 

У 1965 році на леваді Юзефовича створили парк Космонавтів площею 18 га. З 6 червня 

1972 року парк став пам'яткою природи місцевого значення. Та то лише на папері. Насправді 

сьогодні ця територія навряд чи схожа на парк і культурне місце відпочинку містян. 

 

Берег лівий, берег правий 

 

У зв'язку з розбудовою нашого міста від фортеці святої Єлисавети на лівий берег Інгулу 

знадобилися переправи для людей та кінного транспорту. Про Великий міст ми уже розповідали. 

У щорічнику «Весь Єлисаветград» за 1910 рік згадуються й інші мости та кладки на Інгулі і його 

притоці Сугоклеї у межах міста: 

«Более или менее выдающиеся из мостов, проложенных через Ингул, нужно считать: 

1)Балашовский железно-дорожный мост; 2) следующий по величине и своему значению Большой 

мост, соединящий Пермское передместье с центром города; затем имеются мосты: справа от 

Большого моста вверх по течению по Островской ул. 3) Пиковский, соединяющий с городом 

предместье Быковое; 4)Киркеруповский в конце Безпоповской улицы, соединяющий Ковалевку с 

Быковой, дальше на Ковалевке имеется несколько кладок. Влево от Большого моста вниз по 

течению идут в порядке: 5)Рыбачий мост и 6)Базарный по Невской улице, соединяющий обе 

части базара; 7) Долинский мост, соединяющий центр города с Пермской, 7) Чистогановский 

пешеходный мосток по Клинцовской ул., соединяющий, огороды с Пермской, 9)Кущовский мост, 

соединяющий Кущевку с дачной местностью у завода Зельцера, 9)Бобринецкий (земский) мост на 

пути между Елисаветградом и Бобринцем вблизи слияния реки Сугаклеи с Ингулом, 10) кладка в 

городском саду, соединяющая с садом д.Красноглазовку (Арнатутовку); 12) вверх по течению 

Сугаклеи выше городских землянок, неподалеку от деревни Никаноровка, Никаноровский мосток». 

 

 
 

Вознесенський міст, через який їздив автотранспорт. 

 

Про Великий та Кіркерупівський мости ми уже розповідали. А у жовтні 1908 року міська 

влада вирішила зробити залізобетонним Піковський міст, який знаходився на місці нинішнього 

мосту по вулиці Острівській. Про це свідчать два повідомлення у газеті «Голос Юга» за 18 та 26 

жовтня: «Пиковский мост. Работа по устройству Пиковского моста начнется весною. Решето 

устромить железобетонный мост на двух береговых устоях с аркой. Управой поручено 

городскому архитектору г.Вальтеру составить план и сметы по постройте моста. Пролет 

моста будет рассчитан на то, чтобы пропускать вешние воды реки во время самого большого 

разлива». «Пиковский мост. У представителя фирмы по устройству железобетонных мостов 

инженера Зельцера городская управа запросила об условиях устройства. 



 
 

Нині на місці Вознесенського мосту пішохідний перехід через Інгул. 

 

  

 
 

Балашівська кладка, 1960-ті роки 

 

 
ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІ БУДИНКИ РОЗПУСТИ 

 

У 1914-1917 роках майже половина міських юнаків починали статеве життя з візиту до 

повії. У загальній масі повій можна було виділити дві категорії - вуличних і тих, що жили у 

будинках розпусти. Як правило, на вулиці «працювали» або новачки, що не освоїлися зі своїм 

новим життям, або, навпаки, досвідчені професіоналки, найчастіше уже хворі, які відпрацювали 

своє в публічних будинках і поступово, з втратою привабливості і молодості, опускалися усе 

нижче і нижче. 

Більш везучими вважалися ті, кому вдавалося потрапити у легальні будинки розпусти, які 

ділилися за розрядами - від дорогих і фешенебельних, де могли задовольнити найрізноманітніші 



забаганки і фантазії відвідувачів, до мерзенних брудних притонів, відвідуваних в основному 

представниками кримінального світу. 

Основним джерелом поповнення мешканок будинків розпусти були усе-таки нижчі стани - 

їх контингент, як правило, становили селянки і 

міщанки, - неосвічені, які нічого не уміли і не 

знали, крім своєї основної професії, жінки. Повії 

були релігійними лише у побутовому сенсі слова - 

вони намагалися не приймати гостей на 

Великдень, інколи запитували, чи є у чоловіка 

хрест. Зрідка траплялися і представниці 

дворянства або просто інтелігентні, освічені 

жінки, але це були винятки. Саме тому ціни на 

володіння «інтелігентною повією» були більшими. 

Публічний будинок був закладом 

серйозним. Він не повинен був мати ніяких 

вивісок, відстань від нього до церков, шкіл і 

училищ мала бути "досить великою". Всередині 

будинку розпусти дозволялося мати піаніно і 

грати на ньому. Всі інші ігри були заборонені, 

особливо насторожено згадувалися тут шахи. 

Також було заборонено прикрашати будинок 

портретами царствених осіб. 

 

 

Медичний квиток повії, 1875 рік 

 

 

Клас будинку розпусти залежав від рівня сервісу: число дам «у соку» (від 18 до 22 років), 

наявність «екзотики» («грузинських князівень», «маркіз часів Людовика XIV», «туркень» і т.п.), а 

також сексуальними витребеньками. Само собою, відрізнялися і меблі, і жіночі вбрання, вина і 

закуски. У борделях першої категорії кімнати тонули в шовках, а на робітницях виблискували 

кільця і браслети, у публічних будинках третього розряду на ліжку був лише солом'яний матрац, 

жорстка подушка і запрана ковдра. 

Ділилися борделі на три категорії: вища оплата до 12 рублів (не більше 7 чоловік на добу), 

середня до 7 рублів (до 12 осіб), нижча до 50 коп. (до 20 клієнтів на добу). Оскільки проституція 

вважалася офіційною професією, то будинки розпусти оподатковувалися. 3/4 заробленого повією 

йшли господині, 1/4 – їй. 

З Правил борделів, затверджених міністром внутрішніх справ Російської імперії 29 травня 

1844 року: 

1. Борделі відкривати не інакше як з дозволу поліції. 

             2. Дозвіл відкрити бордель може отримати тільки жінка від 30 до 60 років, благонадійна. 

            8. У борделі не брати молодших 16 років... 

            10. Боргові претензії власниці на публічних жінок не повинні служити перешкодою до 

залишення останніми борделя... 

15. Ліжка повинні бути відділені або легкими перегородками, або, при неможливості цього 

за обставинами, ширмами ... 

20. Власниця піддається також суворій відповідальності за доведення дівок до крайнього 

виснаження непомірним вживанням ... 

22. Забороняється у недільні і святкові дні приймати відвідувачів до закінчення Служби 

Божої, а також в Страсний тиждень. 

23. Чоловіків неповнолітніх, так само вихованців навчальних закладів ні в якому разі не 

допускати в борделі. 

 



 
 

Замінний квиток і оглядова книжка повії 

 

 
 

Реклама гумових виробів 

 

Повії були не просто «жертвами громадського темпераменту», вони становили особливий 

розряд суспільства - так званих «розрядних жінок». Хочеш займатися першою найдавнішою 

професією - на здоров'я, але будь люб'язна стати на облік в поліції, здати паспорт, а замість нього 

отримати знаменитий «жовтий квиток» - офіційне свідоцтво того, що ця жінка більше не належить 

до «порядних», скотившись в категорію знедолених суспільством, і що поліція не тільки може, але 

навіть зобов'язана регулярно організовувати медичні огляди. Повіям пропонувалося відвідувати 

баню та не ухилятися від медичного огляду, не використовувати косметики. 

У кабінети для огляду дозволяли приходити під вуаллю, а в документі 1888 року, 

перевиданому у 1910 році, інструкції Міністерства внутрішніх справ для чинів розшукових 



відділень говорилося: п. 18 «…кожен чин розшукової поліції при виконанні ... повинен бути з 

особами жіночої статі ввічливий, серйозний і стриманий особливо». 

Повіям був практично заборонений вихід у місто, зате за вимогами мережі закладів, щоб у 

клієнтів не виникла нудьга, дами переміщалися з одного закладу до іншого до трьох разів на рік. 

Дівчат у борделі було небагато, у великих містах - до 10 на один заклад, приблизно стільки 

ж тривало в середньому і життя самого будинку розпусти. Повії ділилися на бланкових і 

квиткових. Квиткові жили у будинку мадам на пансіоні, двічі на тиждень перевірялися у лікаря. 

Бланкові знімали квартиру та могли пересуватися по місту під контролем свого сутенера. 

До речі, невідомо з якої причини, професійне ім'я переважної більшості повій було Лулу. 

Держава контролювала цей вид трудової діяльності. Була створена жорстка система 

медичного і поліцейського нагляду за публічними жінками. Принизливість примусових оглядів, 

які проходили прямо в поліцейських дільницях, обурювала прогресивну громадськість, і в 1909 

році вони були скасовані. Прогресивна громадськість святкувала перемогу, проте самі повії не 

поділяли загальної радості. Деякі з них навіть пробували боротися за відновлення оглядів, 

оскільки страх заразитися відлякував багатьох клієнтів. 

Доходи повій були досить високими. На початку століття недорога повія отримувала в 

середньому 40 рублів на місяць, в той час як працівниця текстильної фабрики - 15-20 рублів. 

Щомісячний дохід дорогої повії міг становити 500-600 рублів. 

Як правило, зареєстрована повія знімала кімнату, куди і приводила клієнтів. Іноді жінки 

кооперувалися з візниками, як зараз з таксистами, які за певну плату шукали їм клієнтів. 

"Жовтий квиток" (медична карта) був основним документом зареєстрованої повії. Приховати 

професію від оточуючих (наприклад, від квартирної хазяйки при прописці) було неможливо. Тому 

багато "індивідуалок" намагалися уникнути реєстрації. Промисел самодіяльних повій міг 

контролюватися сутенерами, яких називали "котами". 

 

Як керівництво училища піклувалося про юнкерів 

 

Переглядаючи в інтернеті сторінки з історичними матеріалами, можна знайти досить 

цікаву інформацію, яка начебто стосується Єлисаветградського кавалерійського училища. Це 

фотокопії сторінок газети «Русский Врачъ" за 1903 рік. Так, у №46 на під рубрикою «Отчеты изь 

врачебных и других ученых обществь» надрукований звіт з засідання Русского 

сифилидологического и дерматологического Общества від 27 вересня 1903 року. Дехто вважає, що 

у наступному витягу із стенограми засідання йде мова про наше місто. 

«Проф. А.Г.Полетебнов для наглядного представления о том, до чего может доходить 

заботливость об упорядочении внебрачных половых сношений в период половой зрелости под 

знаменем сохранения здоровья, предложил прочесть доставленный ему документ, как нельзя 

лучше обрисовывающий общественное воззрение на этот счет. Секретарь Л.П. Шафир прочёл 

следующий «Приказ по NN Училищу 18 февраля 1890 г., №… 

Дабы обезопасить юнкеров от заразы сифилисом при половых отправлениях, 

устанавливается следующее: 

1. Для посещения юнкерами мною избран дом терпимости №№. 

2. Дни посещения назначаются: понедельник, вторник и четверг. 

3.  Для посещений этих устанавливается очередь взводная, т.е. напр., во вторник  

очередь 1-го взвода 1-го эскадрона, в четверг 1-го взвода 2-го эскадр., в понедельник 2-ой взвод 1-

го эскадр., во вторник 2-ой взвод 2-го эскадр. и т.д. Но в случае, если желающих во взводе 

слишком много, то взводный унтер-офицер обязан установить между ними очередь. Если же 

желающих от данного взвода окажется меньше возможного для посещения, то вызываются 

очередные из следующего взвода своего эскадрона, а если и там не хватит, то из следующего 

взвода и т.д.; так, напр., если очередь идти 3-му взводу, то при недохватке он вызывает 

очередных 4-го взвода, а затем 1-го взвода и т.д. Очередь между взводами наблюдают 

вахмистра. 

            4. В дни, указанные для посещения, от 3 до 5 час. по полудни, врач Училища 

предварительно осматривает женщин этого дома, где затем оставляет фельдшера, который 

обязан наблюдать: а) чтобы после осмотра врача до 7 час. вечера никто посторонний не 

употреблял этих женщин; б) чтобы юнкера не употребляли не осмотренных женщин или 

признанных нездоровыми; в) осматривать члены юнкеров до сношения с женщинами и отнюдь не 

допускать к этому больных юнкеров. 



            5. Вместе с врачом отправляется взводный унтер-офицер очередного взвода. По 

окончании осмотра он возвращается в Училище и докладывает дежурному офицеру, сколько 

юнкеров могут сегодня посетить дом №№... 

             Як бачимо, назву училища та прізвище його начальника в «Русском враче» делікатно не 

вказали. Та оскільки у наказі згадуються ескадрони, то училише має бути кавалерійським. У 1890-

му в Російській імперії було три кавалерійських училища – у Твері, Петербурзі та Єлисаветграді. 

У перших двох було по одному ескадрону, і лише у Єлисаветградському два. В інших училищах, у 

тому числі і козачих, ескадронів не було. Начальником Єлисаветградського кавалерійського 

училища з квітня 1886-го по січень 1891-го був полковник, а у подальшому генерал-

майор, Володимир Вікторович Сахаров. Тож є припущення, що саме він підписав цей наказ. 

Звісно, у декого можуть виникнути сумніви щодо достовірності цього наказу. Разом з тим 

дехто стверджує, що такий наказ міг бути. Адже солідна газета «Русский врач» підлягала цензурі, і 

не могла опублікувати не перевірений матеріал, тим паче, що його надав сам 

професор Полетебнов – один із основоположників російської дерматології. 

 

У номерах Радомисльського по Іванівській вулиці була таємна проституція 

 

Єлисаветградські газети періодично друкували інформації про рейди поліції з виявлення 

незаконних місць розпусти. Ось кілька таких повідомлень. 

Организация надзора за проституцией. Этот вопрос обсуждался в заседании думы 19 мая 

по предложению херсонского губернатора. Ввиду сложности вопроса и необходимости 

значительных расходов из городских средств, вопрос оставлен думой открытым. (Газета «Голос 

Юга» - далі «ГЮ», 21 травня 1905 року). 

Тайный притон. Помощником пристава второй части Д.П.Колосовым в гостинице 

«Италия», содержимой Розенбергом, обнаружен тайный притон, вследствие чего против него 

возбуждено преследование. («ГЮ», 16 січня 1907 року). 

Тайная продажа. Чинами первой полицейской части третьего дня обнаружено, что в 

домах терпимости, содержимых Куниным и Якорович, производится беспатентная продажа 

водки, пива и других напитков, которые продавались по баснословной цене. («ГЮ», 18 червня 1908 

року). 

           Борьба с проституцией. Елисаветградский полициймейстер П.Г.Кузнецов в приказе по 

полиции предписал чиновникам принять самые строгие меры к прекращению появления 

проституток на улицах города и в гостиницах. Независимо от сего некоторые из существующих 

гостиниц, в которых были случаи обнаружения проституток, будут закрыты. («ГЮ», 23 грудня 

1908 року). 

Объявление. Мужчины, приобретайте карманный предохранитель от венерических 

заболеваний «Проба». Цена с пересылкой 1 руб. 50 коп., наложенным платежом на 25 коп 

дороже. Высылаем с подробным описанием способа употребления. Торговый Дом Ф.Ф. 

Александров и И.М.Симков в Петербурге. Троицкая, 20. («ГЮ», 1 грудня 1909 року). 

Притоны тайной проституции. 11 декабря в камере городского судьи второго участка 

будет рассмотрено дело по обвинению содержателей некоторых местных второстепенных 

гостиниц в доступе в гостиницы проституции. («ГЮ», 6 грудня 1909 року). 

За допущение тайной проституции. Содержательница гостиницы «Германия» в 

Полицейском переулке Б.Кунина за допущение в гостинице тайной проституции приговорена 

городским судьей третьего участка к аресту на один месяц. («ГЮ», 18 грудня 1909 року). 

Тайная проституция. Ш.Гомберг за допущение в своей гостинице по Ивановской улице 

тайной проституции приговорен городским судьей второго участка у 10 рублям штрафа. («ГЮ», 

29 грудня 1909 року). 

16 января. Тайный притон. Помощником пристава второй части Д.П.Колосовым в 

гостинице «Италия», содержимой Розенбергом ,обнаружен тайный притон, вследствие чего 

против него возбуждено преследование. («ГЮ», 16 січня 1910 року). 

Борьба с проституцией. И. о. полициймейстера С.П.Романовский обратил внимание на 

развивающуюся у нас тайную проституцию, гнездящуюся большей частью в «меблированных» 

номерах, и предложил приставу 2-й части обратить на это строгое внимание. Приставом 

И.М.Розовым в течении последних дней были произведены внезапные обыски в номерах 

небезизвестных: Кунина, Розенберга, Палая, Родомысльского и др. Причем в номерах Розенберга 



были задержаны три девицы. Все они привлечены к ответственности по 44 ст. уст. о 

наказаниях. («ГЮ», 19 серпня 1911 року). 

Облава. Сыскной полицией произведены были облавы в гостиницах Богуславского и 

Радомысльского на Ивановской улице, причем в гостиницах обнаружено пять проституток. 

Содержатели гостиниц привлекаются к ответственности за допущение разврата. («ГЮ», 18 

вересня, 1911 року). 

Притон разврата. В доме Гречнюкова на Сугоклеевской улице, в квартире Л.Бродской, 

обнаружен тайный притон разврата, который обслуживали две проститутки. («ГЮ», 28 

травня 1913 року). 1 декабря 1909 года. 

Привлекается за кражу в доме терпимости «гость» И.Гольштейн. Воспользовавшись 

временным отсутствием «девицы», он похитил у нее из комода кошелек с деньгами. («ГЮ», 

жовтень, 1913 року). 

 

Будинки розпусти в Єлисаветграді були по Бериславській вулиці 

 

Коли краєзнавці керуються у своїх «розвідках» не 

архівними документами та фактами, народжується 

недостовірна інформація, яку потім, як чисту монету, 

використовують інші шанувальники історії міста, і таким 

чином ця, м'яко кажучи, брехня набуває статусу достовірної. 

Наприклад, щодо «Дзеркального гастроному», що на розі 

вулиць Великої Перспективної та Московської (нині 

Чміленка), де ніби був будинок розпусти. Як доказ – 

маскарон у вигляді змія, який сповзає по двох стінах 

будинку. 

Як відомо, будинок належав купцю Максиму 

Соловйову. А от хто був автором проекту, та у яких роках 

його будували – не встановлено. Як не відомо і те, кому 

належала ідея маскаронів із зміями на стінах будівлі – 

фундатору чи архітектору, та й яку спокусу вони мали на 

увазі. Можливо, спокусу грошей, збагачення? Перший поверх 

будинку орендували під магазини, зокрема тут був магазин 

«Проводник», на другому поверсі було Єлисаветградське 

відділення Міжнародного комерційного банку, а на третьому 

поверсі мешкав управитель цього відділення, а до нього - сам 

власник Максим Терентійович Соловйов. 

До того ж, у Російській імперії існувала заборона на 

відкриття будинків розпусти на центральних вулицях міста, і ближче, ніж за 300 метрів від 

релігійних споруд та навчальних закладів. «Центральнішою» вулицею за Велику Перспективну у 

Єлисаветграді можна назвати хіба що Дворцову. Та й від будинку купця Соловйова за якихось сто 

метрів по Великій Перспективній вулиці була Успенська церква, і на такій же відстані по 

Московській вулиці - Велика синагога, а навпроти через дорогу - міська управа. 

           А от де насправді були у Єлисаветграді будинки розпусти, вказують документи, які 

зберігаються у фондах Державного архіву Кіровоградської області, зокрема у справі «Об 

учреждении врачебно-полицейского комитета г.Елисаветграда для надзора за городской 

полицией», що датована 1912 роком. У цій справі є інструкція щодо діяльності Комітету, яка 

затверджена Херсонським губернатором. Це, зокрема, нагляд за повіями, виявлення притонів, 

видача дозволів на відкриття будинків розпусти, організація безплатних лікувальних оглядів повій 

та амбулаторне лікування хворих на венеричні захворювання тощо. 

          У цій же Інструкції вказано, що не допускаються до «промислу развратом» жінки, які 

молодші 18 років, а до 21 року не можна було жінкам «працювати» у будинках розпусти. 

Власники цих закладів зобов'язані були дотримуватися особливих санітарних правил, 

затверджених губернатором. 

         На відміну від ряду інших міст Російської імперії, в Єлисаветграді у будинках розпусти 

заборонялося торгувати спиртними напоями та влаштовувати усякі розваги. Заборонялося і 

перебування у будинках розпусти дітей та родичів повій. 



         Існували правила для власників номерів побачень у місті Єлисаветграді, які також 

затверджував губернатор. Першим їх пунктом було те, номери побачень не можна відкривати на 

головних вулицях. Номери побачень повинні були розміщуватися на першому-другому поверхах і 

мати парадний вхід з вулиці. Вивіска «номерів» виготовлялася на білому фоні золотими літерами і 

висіла над парадним входом, біля якого - ліхтар з написом на склі «номера». У кожній кімнаті - 

залізне ліжко, шафа, стільці, умивальник, дзвінок і лампа, чи свічка, біля умивальника 

дезинфікуючий засіб та два рушники, на вікнах ставні чи світлонепроникні штори. Пари із номерів 

повинні виходити одночасно. У кожному номері на стіні - екземпляр цих Правил. До будинків 

розпусти суворо заборонялося впускати учнів начальних закладів. Номера були відкриті з другої 

години дня до 10 години наступного ранку. 

         З прохання домовласників вулиць Береславської (нині Єгорова) та Михайлівської до міської 

думи, яке датоване 19 квітня 1912 року, дізнаємося, що на розі вулиць Береславської та 

Архангельської на той час знаходилися будинки розпусти, які отримали дозвіл на свою роботу ще 

тоді, коли ця частина міста «представляла из себя пустынную окраину». На початку ХХ століття 

вулиця була забудована. Домовласники скаржилися, що сусідство з будинками розпусти відлякує 

квартиронаймачів, які або ж не хочуть орендувати тут житло, або ж, поживши деякий час, 

відмовлялися від оренди. 

       «Это объясняется тем, что впродолжение целой ночи из указанных домов раздаются пение и 

пьяные крики, происходят скандалы, извозчики безпрерывно подвозят пьяных посетителей, 

которые иногда, по ошибке, попадают в частные квартиры, где заводят буйство, доводя дело до 

вмешательства полиции. Все описанное очень часто происходит и днем». 

       Мешканці вулиць Береславської та Михайлівської, які проживали неподалік цього 

«перехрестя кохання» просили перенести будинки розпусти з Береславської «куда либо на 

незаселеную окраину города, как это сделано во всех других городах». Під цим проханням стояли 

зо два десятки підписів. Нижче підписів віза міського голови Г.Волохіна, який направив дане 

прохання на розгляд відповідної комісії. Яким було рішення – невідомо. 

  

 
 

ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА ВУЛИЦЯ: ВІД УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ ДО 

МІСЬКОГО БУЛЬВАРУ 

 

Бомба, яка упала на Успенський собор, не вибухнула 

 

У 1755 році жителі заснованого біля стін фортеці святої Єлисавети форштадту «Поділ» на 

зібрані гроші купили храм у слободі Федорівці Крилівської протопопії. У розібраному вигляді 

його привезли у форштадт, де склали заново і освятили на честь Успіння Пресвятої Богородиці. 

Однопрестольний дерев'яний Успенський храм у 1778 році був замінений побудованим на 

його місці також дерев'яним, але вже трьохпрестольним (престоли в ім'я Успіння Пресвятої 

Богородиці, св. Миколая та св. великомучениці Варвари). Займався будівництвом 

священик Дмитро Смолодович. 



 
 

У 1788 році під час пожежі храм згорів, але уже за кілька місяців, завдяки пожертві 

полковника Катеринославського козацького війська Івана Красноглазова на цьому місці був 

закладений кам'яний п'ятипрестольний храм (додані престоли в пам'ять Іоанна Милостивого, 

патріарха Олександрійського і св. праведної Анни). Ікони для нових двох іконостасів писалися в 

Санкт-Петербурзькій Академії образотворчих мистецтв. Будівництво храму завершилося до 1800 

року. Саме сюди у 1801 році був переведений собор, тут же знаходилося і духовне правління. У 

1856 році за ініціативи і підтримки єлисаветградського купця Микити Макреєва був влаштований 

шостий престол. 

 
 
Креслення лавки для продажу свічок та приміщення сторожа на території Успенського собору. 

Креслив технік міської думи Максимов. Приблизно 1850 рік. 

 



Будівля Успенського собору до середини ХХ століття прикрашала наше місто. За своїми 

розмірами собор не поступався жодному православному храму Херсонської єпархії. 

У 1943 році під час бомбардування Кіровограда радянською авіацією бомба пробила купол 

і пошкодила стіни, та не взірвалася, і була згодом знешкоджена саперами. А оскільки у повоєнні 

часи храми частіше руйнували, ніж відновлювали, така доля спіткала і Успенський собор. 

 

 
  

Німецький солдат-регулювальник стоїть на перехресті вулиць Великої Перспективної та 

Тимірязєва. 1942 рік. 

 

На місці зруйнованого храму розбили сквер, у якому у 1953 році встановили пам'ятник 

Богдану Хмельницькому. З початком будівництва у 1955 році приміщення обкому Компартії 

України (автори проекту - архітектори Л. Дворець та В. Сікорський) пам'ятник перенесли у 

сусідній квартал. 

 

 
Малюнок пам'ятника Богдану Хмельницькому у сквері на місці 

Успенського храму та повідомлення про його встановлення. Газета 

«Кіровоградська правда» за 18 листопада 1953 року. 

 

 

 

Першим у переліку об'єктів, який планували збудувати у 

1959-1965 роках, був адмінбудинок обкому КП України. Дата 

початку його будівництва – 1955 рік, запланована дата здачі об'єкта – 

1 квартал 1959 року. У вищезгаданому документі в обгрунтуванні 

щодо необхідності спорудження адміністративного будинку сказано, 

що його «необхідно закінчити, виходячи з того, що крім партійних і 

комсомольських обласних і міських організацій в новий будинок 

переводяться також облвиконком і обласна планова комісія. 

Приміщення, які зараз займають облвиконком та міськком КП 

України, будуть передані під школи. В старий будинок обкому 

партії переселяться обласні та міські радянські організації, а 

звільнені ними будинки будуть передані під житло та готель на 100 

місць». 

До речі, жодного повідомлення про новосілля у приміщенні 

обкому Компартії не було на сторінках газети «Кіровоградська 

правда». Сьогодні у цій будівлі - міськвиконком. 



 
 

Cторінка додатку до представлених в ЦК КП України матеріалів щодо будівництва 

адміністративних, спортивних  та інших громадських будов і споруд на Кіровоградщині у 1959-1965 роках. 

Документ датований 7 грудня 1958 року і підписаний завідуючим промислово-транспортним відділом 

обкому КП України О.Загуменним. Фонд П 429 Опис 9 Справа 163. 

 

Будинок з двома скульптурами на парапетах 

 

Навпроти Успенського Собору у 1860 

році за проектом архітектора Шиліна почали 

будувати одноповерховий цегляний будинок 

купчихи Тетяни Чернявської. Креслення 

зберігається у фондах Держархіву області. А от 

сам будинок не зберігся до наших днів. 

 

 
      Проект будинку купчихи Тетяни Чернявської по 

Миколаївському проспекту, навпроти Успенського 

собору. Архітектор Шилін, 1860 рік 

 

 

 

У газеті «Голос Юга» у липні 1915 року 

було повідомлення, що І.С.Заславський купив 

за 200 тисяч рублів будинок Д.І.Купченка по 

Великій Перспективній вулиці навпроти 

собору. Припускаємо, що мова йде про 

будинок, на рівні даху якого цегляні парапетні 

стовпці по кутах будівлі, а на них змонтовані 

масивні монументальні скульптури, що 

символізують ангелів-охоронців. Справа - бог 

торгівлі і прибутку Гермес з крилатим жезлом-

вісником у руці, зліва - богиня мудрості Афіна 

у корінфському шоломі на голові та списом у 

руці. 

    У 1959 році справа від цього будинку у напрямку вулиці Карпи побудували 

п'ятиповерховий житловий будинок, який має приєднання до будинку зі скульптурами у три 

поверхи. А у 1961 році з'явився зліва чотириповерховий будинок. 

 У будинку зі скульптурами на парапетах до Жовтневого перевороту 1917 року був 

магазин, у якому продавали тульські рушниці та самовари, а також велосипеди. У радянські часи 

тут торгували верхнім одягом та головними уборами.  



У 1998 році реставрували скульптури на даху, а у 2004-му - фасад. Тоді ж по центру на 

даху зробили надбудову у вигляді мансарди.  

 

 
 

 

Будинок генерала Екельна 

 

Цей будинок колись був одним з найкрасивіших у Єлисаветграді. Залишки цього 

прекрасного зразка провінційної архітектури першої половини XIX століття сьогодні знаходяться 

у стінах непримітної чотириповерхівки на розі вулиць Великої Перспективної та Карпи. Перший 

поверх - під магазином, другий займає школа №6, третій і четвертий - інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Тільки напівкругле вирішення рогу будинку, яке збереглося після капітальної 

перебудови у 1960-х роках, натякає на неординарність і красу попередника. 

 

 
 



 
 

Будинок Екельна за радянських часів 

 

Генерал-лейтенант і георгіївський кавалер Пилип Пилипович Екельн був начальником 

штабу резервного кавалерійського корпусу, який у 1829 році базувався у Єлисаветграді. Його 

начальник - командувач корпусу генерал-лейтенант Дмитро Остен-Сакен у Єлисаветграді свого 

будинку не мав і винаймав квартири. Але його будинок у Севастополі (у 1855 році командував 

Севастопольським гарнізоном) дивно нагадував кращий єлисаветградський особняк, щоправда, 

був розкішнішим. 

Відомостей про Екельна розшукати вдалося небагато. Ймовірно, він брав участь у 

наполеонівських війнах, але військовий орден святого великомученика Георгія Побідоносця 4-го 

ступеня отримав у 1817 році, уже після закінчення кампанії, маючи чин генерал-майора. 

Одружений був на Ганні Федорівні і мав з нею сина Пилипа і дочку Вільгельміну. У 1832 

році у Єлисаветграді народився син Віктор, який помер немовлям. 

 

 
  

У єлисаветградських документах за 1840-ті роки Екельн уже не згадується. Та його 

прізвищем почали називати будинок, який на багато років став центром культурного життя міста. 

Особняк був кам'яною двоповерховою будівлею у класичному стилі, ріг головних фасадів якого 



був прикрашений напівкруглим шестиколонним портиком тосканського ордера, розчленованого 

по лінії розділу поверхів великим галерейним балконом з красивою кованою огорожею. 

У той час кам'яні будинки можна було перерахувати на пальцях. Завдяки своїй надійності 

тільки вони витримали катастрофічну пожежу 1834 року, яка спустошила велику частину 

Єлисаветграда. Вистояв у вогні і будинок генерала Екельна, проте був сильно пошкоджений і у 

такому вигляді його продали у 1847 році міській управі за 12,5 тисяч рублів. Після значного 

ремонту, який обійшовся міській казні у 22 тисячі рублів, будинок здавали в оренду, доходи від 

якої йшли на потреби міста. 

Завдяки своїй імпозантності та місцезнаходженню будинок завжди був затребуваний і грав 

значну роль у житті міста. У 1860-х роках другий поверх будинку знімала під квартиру 

полковничиха А.І.Некрасова, яка влаштовувала у себе літературно-музичні вечори. На основі 

цього культурного салону у 1867 році створили Єлисаветградське добродійне товариство. У 1865-

1867 роках тут знаходилися міський громадський банк і казначейство повіту. У 1867 році будівля 

була повністю підготовлена для розміщення Окружного суду, але його переїзд відклали. У 1870 

році тут відкрили Єлисаветградську жіночу громадську гімназію, яка стала витоком педагогічної 

освіти у місті і області. 

У зв'язку з постійним збільшенням учнів до гімназії були зроблені прибудови - у 1875 році 

по вулиці Великій Перспективній і у 1882-1883 роках - по вулиці Нижньодонській (Карпи). Проте 

це ненадовго вирішило проблему, і у 1904 році гімназія переїхала у спеціально побудований для 

неї комплекс по Петрівській (нині Шевченка) вулиці, який зараз займає педагогічний університет. 

Жіноча гімназія передала педвузу не тільки свої приміщення, але й естафету педагогічної освіти 

взагалі - у 1881 році при ній був відкритий додатковий педагогічний клас, який готував домашніх 

вчительок і наставниць. 

 

 
 

План міста Єлисаветграда, затверджений 30 квітня 1839 року. Літерою А на плані позначений 

«дом, принадлежащий детям генерал-лейтенанта Экельна, и продаваемый в казну для помещения штаба 2-

го Резервного кавалерийского копуса». Внизу прізвища тих, хто складав цей план: інженер-підполковник 

(прізвище нерозбірливе), інженер капітан Павловський та інженер-поручик Михайлов. 

 

Дзеркальный гастроном 

 

 

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

Чміленка. Другий та третій його поверхи займали різні установи, а на першому був гастроном. У 

нішах з обох боків центральних кутових дверей магазину були вмонтовані оригінальні дзеркала у 

вигляді пелюсток квітки. Звідси і назва - «дзеркальний гастроном». 

Власник будинку - єлисаветградський купець Максим Терентійович Соловйов. А от хто 

його проектував та роки побудови - поки що не встановлені. Дехто вважає будинок 

творінням Якова Паученка, оскільки є дані, що Яків Васильович будував для купця Соловйова. 



 
  

Єлисаветградська газета «Голос Юга» у номері за 14 квітня 1914 року повідомляла про 

новобудови того року і зокрема зазначала, що «из частных построек довольно крупными 

обещают быть дом Харлаба на Дворцовой улице, угол Ингульской, дом Державца на Ивановской, 

угол Гоголевской, и некоторые другие. Дом Харлаба строится про проекту архитектора 

Паученко, которому принадлежит постройка домов господина Соловьева». 

           Але яких саме? Адже у Максима Терентійовича було багато нерухомості у місті. Окрім 

вищезгаданого, йому належали ще, як мінімум, два будинки по вулиці Дворцовій. Один відомий 

як «Театр "Ілюзія", який, як писала газета «Голос Юга», відкрився у будинку Соловйова 11 квітня 

1911 року. Нині у цьому будинку школа мистецтв по Дворцовій, 7. Інший будинок був на розі 

вулиць Дворцової та Миргородської (Шульгіних), та він не зберігся до наших днів. У фондах 

Держархіву області є звернення купця Максима Соловйова до міської управи з проханням 

дозволити надбудувати другий поверх його будинку на розі вулиць Дворцової та Миргородської, 

та проект цієї надбудови, підписаний Яковом Паученком і датований 1901 роком. Судячи з 

прив'язки проекту до місцевості, будинок знаходився навпроти нинішнього скверу біля ресторану 

"Весна". Максим Терентійович мав намір будувати у місті і третій пасаж, купивши в 1911 

році «дворовое место Трестера на углу Б.Перспективной и Преображенской улиц». 

Дехто з краєзнавців приписує «дзеркальний гастроном» генію Олександра Лішневського, 

аргументуючи це тим, що Олександр Львович будував сусідню Велику синагогу. Але якщо й 

погодитися з таким твердженням, то завершували будівництво уже під керівництвом іншого 

архітектора. Після скандальної історії Лішневський «добровільно» залишив пост міського 

архітектора Єлисаветграда у 1901 році і відбув до Санкт-Петербурга, де здобув славу одного з 

кращих архітекторів цього міста. В історичній записці на будинок, яку виконав фахівець 

регіональної служби охорони і реставрації пам'яток містобудування та архітектури у 1960-х роках, 

зазначено, що на кутових скульптурах на єркерах була вказана дата завершення будівництва - 1903 

рік. 

            Відомо, що у 1910 році у будинку Соловйова відкрили Єлисаветградське відділення Санкт-

Петербургського міжнародного банку. До речі, його керуючий Фр. Доннерберг проживав у 

квартирі при банку. Тут також було Друге Кредитно-ощадне товариство. 

Газета «Голос Юга» у номері за 17 жовтня 1910 року повідомляла: «В настоящее время 

пребывает в нашем городе директор одесского отделения Санкт-Петербургского 

междунароного коммерческого банка П.Б.Якубович. Приезд его связан с открытием в нашем 

городе отделения названного банка. Помещение для банка снято в доме М.Т.Соловьева на углу 

Б.Перспективной и Московской улиц за 5500 рублей в год. Для удобства публики домовладелец 

устраивает лифт. Помещение должно быть готово к 1 декабря сего года». 

А 2 грудня того року "Голос Юга" писав: "Сегодня состоится технический осмотр 

подъемной машины, устроенной в местном агентстве Международного банка, в доме Соловьева. 



В комиссии участвуют городской архитектор г.Федоровский, техник г.Шостовский, городской 

инженер Е.Ф.Тамм и помощник его г. Этьен". 

У номері за 17 вересня 1912 року та ж газета надрукувала повідомлення, що з "15 сентября 

1912 года отдается в наем магазин с обстановкой, Большая Перспективная улица, рядом с 

"Проводником", где ныне торгует М.Островский. Об условиях узнать, Дворцовая, собственный 

дом М.Соловьева". Відомо також, що у «Проводнику» торгували гумовими виробами. 

Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 18 жовтня 1916 року, «присяжный 

поверенный А.М.Поляновскый приобрел за 157 тысяч рублей дом Соловьева на углу 

Большой и Московской улиц (Проводник)». 

 

 
 

Через дорогу від будинку Екельна та «дзеркального гастроному», у кварталі між вулицею 

Нижньою Донською та Міським бульваром, були чотири будинки (три з них на знімку). Жоден з 

них не зберігся до наших днів. 

 

Три будинки головної площі міста 

 

 
 

Ескіз магазину «Дитячий світ». Газета «Кіровоградська правда», 11 жовтня 1959 року. 

 

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

начальником облпроекту Іваном Бреусом щодо завершення будівництва архітектурного ансамблю 

на площі імені Кірова. Бреус розповів про дві новобудови – магазин «Дитячий світ» (пізніше – 

магазин «Будинок взуття») та готель «Україна», а також про реконструкцію двоповерхового 

будинку на розі з вулицею Леніна. 



Автор проекту універсального магазину «Дитячий світ» – Андрій Олексійович Сидоренко. 

Це триповерховий будинок, який однією своєю частиною виходив на вулицю Дзержинського, 

іншою – на вулицю Карла Маркса. 

«Прості виразні форми створюють хороше враження. Милує око центральна частина 

фасаду. Вона особливо красива: має заокруглення внизу, добре оздоблена», - характеризував 

проект універмагу Бреус. 

«На протилежному боці виросте чотириповерховий готель. Ця будівля також буде 

красивою. Цоколь – у червоному граніті, оригінальні карнизи, багато скла, що вдало поєднується з 

іншими конструктивними елементами, плоский дах», - писав Іван Никанорович про іншу 

новобудову. 

Проектував готель архітектор Борис Львович Байтін. У будівлі 73 кімнати на два-три 

чоловіки, на кожному поверсі ванні, душові, кімната для чистки одягу та взуття. Для тих, хто 

захоче помилуватися вечірнім Кіровоградом, архітектор передбачив на даху спеціальний 

оглядовий майданчик. До послуг постояльців також ресторан, буфет, майстерня побутового 

обслуговування, перукарня, вантажні та пасажирські ліфти. «Одне слово, приємно буде гостям 

обласного центра», - робив висновок начальник облпроекту. 

Третій об'єкт - реконструкція двоповерхового будинку на розі з вулицею Леніна на 

п'ятиповерховий, чотири поверхи у якому мали бути житловими. Збиралися перепланувати 

приміщення аптеки на нижньому поверсі та влаштувати там ательє кольорового фото і великий 

продовольчий магазин. На решті поверхів мали бути 64 квартири з однієї, двох і трьох кімнат з 

кухнями та усіма комунальними вигодами. 

 

 
Колишній будинок Сейдера з добудованим третім поверхом. 

 

Рік спорудження цього будинку (на дореволюційній фотографії він у правій частині) та 

його архітектор – не встановлені. Власником був Нусім Шмулевич Сейдер. Відомо, що він володів 

ще й друкарнею. До 1917 року на першому поверсі знаходилися два магазини, біржа, центральна 

аптека Шасса, довідкова контора та лавка з торгівлі гасом. На другому поверсі були 

квартира Сейдера та житло, яке він здавав в оренду. 

Деякий час на другому поверсі розміщувалися чотири класи приватної жіночої 

гімназії О.Н.Єфімовської. Після 1917 року приміщення другого поверху використовували під 

комунальне житло. А на першому поверсі були перукарня, книжковий магазин «Букініст», 

фотоательє. 

         «Таким чином усі нові будівлі нестимуть свою службу трудящим і водночас стануть 

окрасою площі імені Кірова... Ці новобудови зроблять обласний центр ще благоустроєнішим і 

красивішим» - стверджував начальник облпроекту Бреус. 



       Універмаг «Дитячий світ» та готель «Україна» були побудовані. Щоправда, сьогодні їх 

використовують не за початковим призначенням. Що стосується реконструкції будинку Сейдера, 

то замість трьох поверхів у ньому добудовували лише один. 

  

У будинку Дружиніна зупинявся імператор 

 

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда», видавцем якого був О.Пашутін, йдеться про те, 

що «государь же Николай Павлович останавливался в доме дворянина Горскаго, принадлежавшем 

в последнее время П. А. Зеленому, на Успенской улице, а затем останавливался в доме купца 

Дружинина, ныне Шкловскаго, на Перспективной улице, против городскаго бульвара». Тобто, у 

кварталі між вулицями Московською та Верхньою Донською був будинок купця Дружиніна, у 

якого потім його купив Шкловський, і де зупинявся під час приїзду в Єлисаветград цар Микола. 

«… в 1847 году, тогда Государь Император Николай Павлович пробыл в Елисаватграде до 

семи дней, останавливался в доме купца Дружинина, а прибывшие для встречи Его 

Императорскаго Величества инспектор всей поселенной кавалерии граф Никитин из Кременчуга 

и новороссийский генерал-губернатор Федоров из Одессы, квартировали: Никитин в доме 

Плотниковой, на Перспективной улице, а Федоров в доме Подячаго на Перспективной же улице, 

на месте котораго теперь дом Ларионова-Иванова». 

У кварталі між вулицями Чміленка та Паученка, навпроти площі Героїв Майдану 

залишилися два будинки, яким за сто років, - національного банку та казначейства. 

Відділення державного банку було відкрите в Єлисаветграді 1 червня 1894 року. В 

«Історичному нарисі м.Єлисаветграда», який вийшов друком у 1897 році, 

читаємо: «Елисаветградское отделение государственного банка помещается на Перспективной 

улице в наемном доме, который крайне тесен и неудобен, при том при банке не устроено 

кладовой для хранения сумм. В скором времени для елисаветградского отделения 

государственного банка предполагается построить собственное специально приспособленное 

помещение, для чего приобретено одно из частных мест на Перспективной улице, против 

городского бульвара». 

 

 
 

ДЕ В ЄЛИСАВЕТГРАДІ НОЧУВАВ ПУШКІН, або ЧОМУ НЕ МОЖНА ВІРИТИ 

МІСЬКИМ ПАМЯТНИМ ДОШКАМ? 

 

На фасадах будинків нашого міста за останні 60 років з дозволу влади встановлені кілька 

десятків меморіальних та пам'ятних дошок. На це витрачені значні кошти. Хоча питання навіть не 

у грошах, а у тому, яку інформацію несуть ці дошки. Жителі міста та його гості сприймають 

тексти на них за чисту монету. Разом з тим є підстави сумніватися в одних випадках – у 

доцільності їх встановлення, в інших – у місці, де їх встановили, а в третіх – у змісті тексту. Уся 

біда у тому, що бездумно «ліпили» дошки на стіни будинків за радянської влади, роблять це і 

сьогодні. 

 

Останній концерт Ференца Ліста 

 

На фасаді будинку № 34/25 на розі вулиць Великої Перспективної і Шевченка, який 

виходить на вулицю Шевченка, висить дошка з барельєфом композитора Ференца Ліста з 

наступним текстом: «У вересні 1847 року в літньому театрі, який стояв на цьому місці, виступав 

видатний угорський композитор і піаніст Ференц Ліст». 

На наш погляд, встановили цю дошку не на тому розі перехрестя. Припускаємо, що 

ініціатори її встановлення зробили це, прочитавши «Історичний нарис м. Єлисаветграда», 

видавцем якого був О.Пашутін: «Вскоре представления труппы Жураховскаго, как равно и других 

перешли на Перспективную улицу и происходили также во временном деревянном балагане, 

построенном на месте наследников Штейна, против городскаго бульвара. Когда же означенное 

временное театральное помещение оказалось малым по размерам и не удобным для больших 

представлений, тогда купец Плотников выстроил больших размеров деревянный театр на 

пустопорожнем месте, отведенном ему городом на углу Перспективной и Петровской улиц, ныне 

принадлежащем наследникам Пржигодскаго; но театр этот недолго существовал и в начале 



1850 годов сгорел до основания со всеми театральными приспособлениями. На этом месте 

Плотниковым была выстроена впоследствии гостиница». 

 

 
 

Як бачимо, йдеться про місце на розі вулиць Великої Перспективної та Петрівської 

(сьогодні Шевченка). А на цьому перехресті був один готель - «Петербурзький», і знаходився він 

навпроти згаданого місця по інший бік вулиці Великої Перспективної, де стоїть будинок, на 

першому поверсі якого кафе. 

 

Пушкін там не ночував 

 На фасаді приміщення Головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській 

області на Биковому висить дошка з текстом: "На цьому місці в будинку колишньої кінно-поштової 

станції перебували: в серпні 1824 року - великий російський поет Олександр Сергійович Пушкін, у 

лютому 1825 року — великий польський поет Адам Міцкєвич». З чиєї ініціативи і коли вона 

встановлена, держслужбовці, які займаються охороною культурної спадщини, не знають. 

У серпні 1824 року через 

Єлисаветград проїжджав з Одеси до нового 

місця призначення Олександр Пушкін і 

зупинявся у місті з 2 на 3 серпня. А у 

лютому 1825 року кілька днів провів в 

Єлисаветграді Адам Міцкевич. Дехто з 

краєзнавців вважає, що обидва поети 

ночували на кінно-поштовій станції на 

Биковому. Разом з тим «історики» 

документального підтвердження цьому не 

надають. 

У серпні 1824 року через 

Єлисаветград проїжджав з Одеси до нового 

місця призначення Олександр Пушкін і 

зупинявся у місті з 2 на 3 серпня. А у 

лютому 1825 року кілька днів провів в 

Єлисаветграді Адам Міцкевич. Дехто з 

краєзнавців вважає, що обидва поети 

ночували на кінно-поштовій станції на 

Биковому. Разом з тим «історики» 

документального підтвердження цьому не 

надають. 

Віталію Кривенку під час роботи 

головним архітектором міста вдалося віднайти у московських архівах карту за18 лютого 1833 

року. Вона має назву "План Военного города Єлисаветграда с окрестным местоположением, в 

настоящем виде». На цьому плані є лише одна поштова станція. Позначення нанесене словами та 

малюнком поштового ріжка. Знаходилася станція по Верхній Пермській вулиці, на місці 



нинішнього пивзаводу. Але не на розі з провулком Поштовим, а ближче до іншого кінця кварталу. 

Судячи з плану, уздовж дороги стояла сама станція, а у дворі – стайні та інші служби. 

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» читаємо: "с рапорта елисаветградской почтовой 

конторы от 13-го февраля 1784 г. на имя коменданта крепости Св. Елисаветы генерал-майора 

Петерсона видно, что почтовая контора учреждена в гор. Елисаветграде в том же 1784 году". 

Та де вона була - у книзі не вказано. Також написано, що в "1830-х годах был весьма популярный 

елисаветградским почтмейстером Грамеко, а по смерти его, сын его. Причем почтовая контора 

в то время помещалась в их же доме, на Нижне-Быковской улице". Тож відбулося непорозуміння 

термінів – поштова контора і поштова станція – зовсім різні функціональні заклади. 

Можна припустити, що ініціатори встановлення вищезгаданої дошки на Биковому 

заблукали у двох "ямах". Цей будинок неатрибутований. Відомо, що у ньому була "боргова 

тюрьма". Її ще називали "ямою", і у ній сиділи виключно за борги. У підвалі збереглися металеві 

двері колишньої камери. Боргова в'язниця проіснувала до 1905 року. Потім у ній розмістили 

політичну в'язницю. Серед її відомих в'язнів поет Олексій Гмирьов, який сидів тут двічі. У 1911 

році приміщення віддали під Пастерівську станцію. А у 1939-му у цій будівлі розмістили 

санепідемстанцію. 

         "Ямом" у XVII-XVIII століттях називали кінно-поштові станції. Тож не виключено, що 

якийсь кіровоградський краєзнавець погорів на цих двох словах, вирішивши, якщо у приміщенні 

нинішньої санепідемстанції була "яма", то значить там була кінно-поштова станція, а отже там 

зупинялися Пушкін і Міцкевич. 

 

Як з Шимановського зробили журналіста 

 

Та не лише за радянської влади, а й сьогодні дають дозволи на встановлення меморіальних 

та пам'ятних дошок у місті або ж не на тих будинках, або ж з грубими фактологічними помилками 

у текстах. Приміром, фасад будинку колишньої Єлисаветградської чоловічої гімназії по вулиці 

Шевченка прикрашає дошка, на якій викарбовано, що письменник Михайло 

Хороманський навчався тут з 1915 по 1923 рік. Це притому, що гімназія припинила своє існування 

на підставі постанови народного Комісаріату освіти УРСР від 4 липня 1920 року, якою 

встановлювалася єдина семирічна трудова школа. 

На фасаді будинку №5 по вулиці Дворцовій, у якому базується мистецький факультет 

педуніверситету, прикріплена пам'ятна дошка Каролю Шимановському з наступним 

текстом: «Кароль Шимановський всесвітньовідомий польський композитор, наш земляк. У флігелі 

цього будинку в редакції газети «Война и Мир», у часи воєнних потрясінь 1918-1919 рр. працював 

журналістом, і як великий гуманіст своїм натхненним словом закликав до миру, до людяності». 

       На наш погляд, був відсутній привід для встановлення цієї дошки. І ось чому. У фондах 

Державного архіву Кіровоградської області зберігаються примірники газети «Война и Мир». 

Перший її номер вийшов 22 серпня 1919 року, а останній 33-й – 13 грудня того ж року. У шапці 

газети під її назвою вказана адреса редакції: Театральний 

провулок, ріг Доворцової, флігель В.І.Соколова-Бородкіна. 

Вважається, що Соколовим-Бородкіним належали два будинки на 

початку вулиці Дворцової – вищезгаданий будинок №5 та 

будинок №6 навпроти нього, у якому сьогодні головне управління 

юстиції області. У часи, коли там квартирував Ленінський 

райвідділ міліції, на подвір'ї був флігель, і , ймовірно, саме у 

цьому флігелі була редакція газети «Война и Мир». 

         А що стосується співробітництва Кароля Шимановського з 

цим часописом Денікінської армії, то воно надумане і 

документального підтвердження немає. У газеті відсутнє 

прізвище Шимановського. Є тільки дві статті – у №5 за 6 вересня 

та у №13 за 4 жовтня 1919 року, які підписані однією літерою Ш. 

 

Де жив в Єлисаветграді у 1919-1922 роках Юрій Яновський 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920


 
  

Про докиївський період життя 

письменника Юрія Яновського, тобто до 29 травня 

1922 року, написано багато суперечливого та 

недостовірного. Дослідники його біографії дещо 

легковажно підійшли до свого завдання, і те, що не 

змогли пояснити документально, домислили. Та й 

узагалі перші 20 років життя Юрія 

Яновського приховують багато таємниць. Одна з 

них – у якому році він приїхав до Єлисаветграда, і 

де спершу проживав – у будинку тітки чи у дідуся. 

Припускають, що це було у 1909 році, і поселився 

він у тітки на Биковому, вікна будинку якої 

виходили на Фортечну площу. 

Будинок цей по Ровенській вулиці зберігся. 

На його стіні пам'ятна дошка, яку, очевидно, 

встановили у 1972 році з нагоди 70-річчя з дня 

народження письменника. На ній написано: «У 

цьому будинку з 1909 по 1919-й рік жив видатний 

український радянський письменник Яновський 

Юрій Іванович (1902-1954)». 

Та оскільки Юрій Іванович поїхав до Києва 

на навчання у політехнічному інституті 29 травня 

1922 року, виникає запитання: а де ж він жив з 1919 

року в Єлисаветграді? 

 

Тупик Нейгауза і Театральний провулок 

 

 

 
Будинок по вулиці Шульгіних, 26, на стіні якого 

встановлена меморіальна дошка, що тут народився Г. 

Нейгауз 

 



Коли у 1965 році у Кіровоград приїжджав з концертом Святослав Ріхтер, то він сказав, що 

доки у місті існуватиме тупик Нейгауза, він сюди більше не приїде. 

Міська влада згадала про ці слова через 22 роки, і 11 листопада 1987 року прийняла 

рішення №844, яким тупик Нейгауза та Театральний провулок об'єднали, хоча вони і не 

знаходяться на одній прямій, і назвали нове утворення вулицею Нейгауза. 

 

 
 

Будинок по вулиці Гоголя, 40, у якому жили Нейгаузи 

 

Напевне, готувалися запросити у гості Ріхтера на святкування 100-річного ювілею з дня 

народження його учителя Генріха Нейгауза. А у програмі цього святкування було й відкриття 

меморіальної дошки композитору по вулиці Калініна, 26 (нині сім'ї Шульгіних), у якому начебто 

народився композитор. Разом з тим це документально не підтверджено. Проте є свідчення, що 

Нейгаузи жили у будинку №40 по вулиці Гоголя, який знаходиться на розі з… тупиком Нейгауза. 

Відтак цю дошку треба було б встановити саме на цьому будинку. 

До слова, у 1988 році Ріхтер усе-таки побував у Кіровограді на вищезгаданих 

урочистостях. 

            Здавалося б, ті, хто називає Кропивницький колискою українського театру, мали б 

потурбуватися про повернення на топонімічну карту міста назви Театральний провулок, а ім'я 

уродженця Єлисаветграда Генріха Нейгауза увіковічнити в назві іншої вулиці. Але цього чомусь 

не роблять. Як пожартував місцевий історик, Театральному провулку повернуть первісну назву 

лише тоді, коли буде вказівка якогось київського «ріхтера». 

 

Не вір побаченому 

 

Кілька років тому група молодих «істориків» розставила біля двох десятків будинків по 

місту металеві стенди. Нам довелося розмовляти з одним з авторів цього проекту. На запитання 

звідки він узяв інформацію, що у будинку, в якому сьогодні квартирує Казначейство на площі 

Героїв Майдану, був «Південний» готель, учорашній студент-відмінник педуніверситету відповів, 

що це написано у книзі відомого краєзнавця, яка видана за бюджетні кошти, і рецензентами якої 

були два кандидати історичних наук. Ну як їм не вірити! 

            До речі, у цьому році на будинках міста з'явилися нові пам'ятні дошки. Кажуть, на них 

витрачені суттєві кошти. Яку інформацію вони несуть, покажемо на одному прикладі. З якогось 

дива ініціатори встановлення цих дошок до визначних об'єктів віднесли будинок, який будувався 

як приміщення обкому Компартії України, і в якому зараз знаходиться міська рада. Так от на 

дошці з інформацією про цей будинок вказано, що його збудували у 1954 році. Але зданий він був 

лише у 1959 році… 



 
 

 
 

ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА ВУЛИЦЯ: ВІД ДЕРЖАВНОГО БАНКУ ДО ВУЛИЦІ 

ГАГАРІНА 

 

Не так давно на фасаді будівлі колишнього банку на площі Героїв Майдану з'явилася нова 

табличка. Процитуємо її текст: «Приміщення Єлисаветградського відділення державного банку 

збудовано за проектом Івана Тупіцина за сприяння Олександра Лішневського. Будівництво було 

розпочате в 1899 році…». Напевно, автору цих рядків не доводилося бачити креслення даного 

будинку, складені Іваном Тупіциним, чи якийсь інший документ, який би про це свідчив. А слово 

«сприяння», очевидно, слід розуміти так, що О.Лишневський, як головний архітектор міста на той 

час, змушений був наглядати за будівництвом приміщення банку, адже це був його прямий 

обов'язок. 

    У липні 1896 року керуючим відділення банку 

був призначений М. О. Пономарьов, який обіймав 

аналогічну посаду у місті Кременчуці. 

Контролером (другою посадовою особою) банку з 

дня відкриття установи працював Яків 

Миколайович Шульгин (відомий історик, педагог, 

батько Олександра – першого міністра іноземних 

справ УНР та Володимира – героя 

Крут). Олександр Шульгин згадував в еміграції: 

"До нового директора, певно афериста, 

батько ставився з великим застереженням. У 

1898-99 рр. він ставав усе більш нервовим. Саме 

тоді банк почав будувати свій власний гарний 

будинок у центрі Єлисаветграда. І батькові 

здавалося, що директор і його ближчі урядовці 

хочуть на цьому "нагріти руки". Чи тільки 

здавалося, чи як контролер він міг мати на це якісь 

підстави – не знаю. Але одного дня, за повною 

згодою мами, він подав у відставку". 

Деякі краєзнавці припускають, що за основу проекту Єлисаветградського відділення 

державного банку був узятий конкурсний проект повітового відділення Державного банку, 

розроблений архітектором Антонієм Йосиповичем Томішком у 1881 році, і який отримав першу 

премію на цьому конкурсі. Прив'язку проекту на місцевості в Єлисаветграді, ймовірно, виконав 

міський архітектор О. Лишневський. 

В одному з номерів за 1899 рік місцева газета "Ведомости" повідомляла: "6 травня, о 1-й 

годині дня, після здійснення соборним духовенством молебню з водоосвяченням у присутності 



всього складу службовців Єлисаветградського відділення Державного банку, на чолі з його 

керуючим М.О.Пономарьовим, а також міського громадського управління, закладено будоване 

приміщення відділення Державного банку". 

Також у фондах Кіровоградського обласного державного архіву збереглися рішення 

будівельної комісії при відділені Державного банку, що діяла на чолі з М.О.Пономарьовим, 

починаючи з 9 лютого 1899 року. 11 квітня на її засіданні міський архітектор О. 

Лишневський обґрунтував необхідність збереження вже існуючого проекту банку, котрий 

запропонували спростити для здешевлення. 2 липня розглядали питання щодо укладання угод на 

постачання для спорудження нової будівлі матеріалів та на виконання робіт, починаючи від 

огородження будівельного майданчика й копання котловану. До початку холодів планувалося 

завершити будівництво "начорно". Будівельна комісія діяла до 4 вересня 1900 року. Тож цілком 

ймовірно, що приміщення відділення Державного банку в Єлисаветграді були введені в 

експлуатацію у 1900 році. 

До 2017 року будівля використовувалася за призначенням. В інтер'єрі збереглися тягнуті 

карнизи, печі опалення з кахельною плиткою, гранітні сходи з огородженням оригінальною 

візерунчастою кованою решіткою.  

 

У «Північному» готелі зупинявся Бенардос 

  

Спочатку тим місцем, де могли зупинятися на ніч гості Єлисаветграда, були заїжджі двори. 

Потім на зміну їм прийшли більш комфортні для проживання готелі і так звані мебльовані номери. 

У 1903 році, як писала газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного 

управления», їх у місті було більше трьох десятків. 

Будівля "Північного" готелю сьогодні є окрасою нашого міста. Її власником був Абрам 

Барський. На підставі композиційно-стильового аналізу припускають, що будинок був 

споруджений в останні роки ХІХ століття. Автор проекту невідомий. Орендував будинок під 

готель Шахно Маловицький. 

До речі, «дослідники» історії цього будинку деякі «факти» узяли зі стелі. Зокрема, вони 

датують споруду 1907 роком - очевидно, десь зустрічали архівну згадку про будинок за цей рік. А 

біля входу до казначейства інші «історики» встановили виносний металевий лист, на якому 

написали, що тут був готель... «Південний». 

Газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного управления» з 1900 року 

щономера друкувала повідомлення про тих, хто поселявся у готелях міста. Так от, готель 

"Північний" уперше газета згадує лише у номері за 25 січня 1903 року. 

А 7-9 вересня того року у готелі зупинявся дворянин Бенардос. Очевидно, це був 

всесвітньо відомий винахідник, творець дугового електрозварювання Микола Бенардос, батько 

якого проживав у Новоукраїнці і мав маєток неподалік від містечка. Микола Миколайович 

Бенардос був піонером запровадження електроосвітлення в Єлисаветграді. 

Отож у 1903 році даний будинок уже був. І не виключено, що побудований він значно 

раніше. 

           На першому поверсі будинку були ресторан та службові приміщення чоловічої прислуги і 

швейцара. Другий поверх відведений під житлові апартаменти. Потім у різні роки на першому 

поверсі були аптекарська крамниця та перукарня «Гігієна» Полякова. 

          У 1922-му будинок націоналізували і деякий час він слугував готелем. У 30-ті роки у 

будинку влаштували комунальні квартири. У 40-х на першому поверсі була міська їдальня, а 

другий займала держустанова. У 60-ті тут були управління культури, магазин та дієтична їдальня. 

           Кожна зміна функціонального використання приміщення призводила до його внутрішнього 

перепланування. Під час реконструкцій були змінені композиця інтер'єрів та частково фасад. 

Розтесані віконні отвори першого поверху, розібрані три циліндричні груби. Втрачені ліпний 

декор приміщень, балкон з ажурними гратами, ошатні ковані штахети барокового стилю на 

парапетній частині даху, а також цегляні стовпці парапету. 

 



 
 

На цій фотографії зліва від Північного готелю сквер. У 1963 році там спорудили молодіжне кафе 

«Юність» (згодом ресторан «Відпочинок»), архітектор Харкевич. 

 

По непарній стороні вулиці у кварталі від площі Героїв Майдану до вулиці Шевченка 

знаходиться кінотеатр «Зоряний» (первісна назва – «Комсомолець»), який був введений в 

експлуатацію наприкінці грудня 1964 року. Архітектор - Лідія Федорівна Крейтор. Кінотеатр мав 

велику глядацьку залу на 800 місць. Закрився 1 липня 2014 року через нерентабельність. 

 



 
 

На фасаді будинку №25 з боку вулиці Шевченка встановлена пам'ятна дошка, що на цьому 

місці був «больших размеров деревянный театр», побудований купцем Плотниковим, і що у 

цьому театрі у 1947 році виступав Ференц Ліст. 

   

По парній стороні вулиці навпроти будинку Сейдера у двоповерховому неатрибутованому 

будинку був готель «Росія». 

А далі, на розі з вулицею Шевченка, як зазначено в «Історичному нарисі м. 

Єлисаветграда», після пожежі 1850 року купець Плотников збудував готель. Очевидно, мова йде 

про готель «Петербурзький», єдиний з готелей міста, якому була присвячена поштова листівка. 

Як повідомляла газета «Елисаветградский вестник» у номері за 23 січня 1885 

року, «ресторан Винтергерста в Елисаветграде на углу Петровской и Большой Перспективной 

улиц в доме Гревс. Нанимается или передается на выгодных условиях на срок 5 лет». 

 

Перехрестя радянського ампіру 

 

Перехрестя вулиць Великої Перспективної та Шевченка забудоване чотири- та 

п'ятиповерховими житловими будинками у 60-ті роки минулого століття. Проекти розроблені в 

інституті «Кіровоградміськбудпроект». 

 

 
 



Під час Другої світової війни дореволюційна забудова на цьому перехресті була 

зруйнована. У нових будинках архітектори дотрималися деякої ідентичності композиційних 

прийомів, застосували однакові опоряджувальні матеріали і декоративні елементи оформлення. 

Цегляні будівлі складаються з трьох прямокутних об'ємів, які у плані створюють літеру 

"Г". У центрі чотириповерховий прямокутник, до якого примикають два прямокутники на поверх 

менше. 

           На перших поверхах були магазини та офіси, на верхніх - житло. Перші поверхи 

облицьовані гранітом, що надає будинкам монументальності. 

 
 

На знімку будинок №32 (зліва) та будинок №23(справа). Фото зроблене з будівельного майданчика 

будинку №34. 

 

 
 

Бригада будівельників на будівельному майданчику будинку №25. 

 

Будинок №23 збудований у 1953-1954 роках. Про це свідчать цифри на фасаді. Стиль - 

радянськй ампір. Автори проекту кіровоградські архітектори Леонід Дворец і Олександр Возний. 

Під вікнами п'ятого поверху круглі розетки з радянською символікою. На кутовій секції ліпний 



орнамент з рослинними мотивами та геометричними формами соціалістичної атрибутики на усю 

висоту будинку. 

Будинок через дорогу №32 збудований у 1953 році на кошти заводу „Червона Зірка". 

Автори проекту Б.Байтін та К.Бажанова. Стиль - радянський ампір та кубізм. Два головних фасади 

рівнозначні в архітектурному оздобленні. З другого по третій поверх невеликі еркери у вигляді 

трапеції. На четвертому поверсі еркер завершується балконом. Уверху споруди масивний карниз з 

іонікою. 

           На місці колишнього готелю "Петербузький" стоїть будинок №34, на першому поверсі 

якого був гастроном, а нині кафе. Збудований у 1957 році у стилі радянського кубізму та 

еклектики. Замовник - управління внутрішніх справ. Архітектор Леонід Дворец. 

Кутова частина будівлі відрізняється від бокових невеликими еркерами. На другому 

поверсі вікна прикрашені трикутними сандриками. Завершує споруду масивний карниз з іонікою, 

оздоблений ліпним декором з рослинним орнаментом. 

Четвертий будинок №25, у якому в радянський час на першому поверсі був книжковий 

магазин, а зараз магазин оператора стільниковго звязку, багато у чому схожий на три інших. 

Будинки на розі вулиць Великої Перспективної та Шевченка складають цілісний ансамбль 

забудови центральної частини міста.  

 

Приватна жіноча гімназія Єфимовської 

 

На початку XX століття в Єлисаветграді існувало сім навчальних закладів, що давали 

класичну освіту. Один з них - приватна жіноча гімназія Олександри Никифорівни Єфимовської. 

Вона розміщувалася в орендованому у купця Савелія Барського будинку по вулиці Великій 

Перспективній. 

          У 1904 році у гімназії навчалося 219 дівчат, з них 93 православного та 99 іудейського 

віросповідання. Це були діти дворян, чиновників, батьків з духовним званням, почесних громадян 

та купців, міщан та цехових, селян та іноземців. Згідно звітів за 1904-1910 роки, у гімназії було два 

підготовчих класи (молодший та старший), сім основних та восьмий додатковий педагогічний. 

Гімназистки користувалися усіма правами учениць державних та громадських гімназій. 

Отримували атестати за 7-й клас, свідоцтва домашніх наставниць та учительок по закінченню 8-го 

класу і свідоцтва за будь-який клас при виході з гімназії до її закінчення чи переведенні до іншої 

гімназії. 

        До речі, викладачами працювали мати творця "Катюші" Георгія Лангемака Марія 

Костянтинівна та сестра Марія Еріхівна. Серед предметів були Закон Божий, російська мова, 

математика, природознавство, історія, географія, краснопис, рукоділля, німецька та французька 

мови, гігієна, співи і танці. Плата за навчання - 250 рублів на рік, пільгова (для малозабезпечених 

осіб) – 120 рублів. Через значне зростання цін у січні 1916 року плату за пансіон збільшили на 45 

рублів, пільгову ціну – на 25 рублів. 

       У серпні 1916 року О.Н.Єфимовська заявила опікунській раді про своє бажання передати 

гімназію у відання міста. Навчальний заклад на той час уже був великим просвітницьким центром 

у Єлисаветграді, у ньому навчалося 600 дівчат, що змусило відкрити паралельні відділення усіх 

класів. А от матеріальне становище було недостатнім: те, що гімназія була приватною, позбавляло 

великих щорічних казенних субсидій. Опікунська рада у листі-зверненні 22 серпня 1916-го 

пропонувала прийняти міській думі у своє відомство укомплектований заклад, що було набагато 

дешевше, ніж створювати новий. Документ про передачу датований 28 жовтня 1916 року. 

       Хто був фундатором двоповерхового будинку, у якому квартирував навчальний заклад його 

архітектор та роки забудови - поки що не встановлено. У фондах Держархіву області зберігається 

прохання опікунської ради Єлисаветградської жіночої прогімназії О.Єфимовської, датоване 14 

січня 1905 року. Опікунська рада просила розширити подвір'я домоволодіння, яке вона орендує у 

купця Барського, і в якому раніше розміщувалася пошта, віддавши в оренду їй на вісім років 

земельну ділянку до вулиці Іванівської площею 666 квадратних сажнів. 



        14 січня того року міська управа віддала в оренду гімназії О.Н.Єфимовської 558 квадратних 

сажнів землі. З цього плану бачимо, що між домоволодінням Савелія Барського і вулицею 

Олексіївською вздовж вулиці Великої 

Перспективної було домоволодіння Ганни 

Володимирівни Борткевич, удови генерала. 

У реєстрі дворян, власників нерухомості в 

Єлисаветграді станом на 1916 рік, вказано, 

що Ганна Борткевич мала будинок по 

вулиці Великій Перспективній на розі з 

вулицею Олексіївською оціночною 

вартістю 1394 рублі. 

        Цей план дозволяє лише гадати, кому 

належав будинок, у якому нині корпус 

лікарні №3, - Ганні Борткевич чи Савелію 

Барському? 

А на те, що у будинку Савелія 

Барського до оренди його під 

гімназію О.Н.Єфимовської була пошта, 

вказує і поштова листівка з видом на 

вулицю Велику Перспективну від 

Олексіївської вулиці. Справа на фотографії 

цей же будинок, і підписаний він як пошта. 

        Після Жовтневого перевороту у приміщенні колишньої гімназії Єфимовської були різні 

організації, зокрема, механічний технікум, у якому довелося нетривалий час навчатися 

майбутньому письменнику Юрію Яновському, потім школа №8. Зараз тут поліція. 

 

Кінотеатр «Мир» 

 

Про архітектора Андрія Олексійовича Сидоренка ми уже розповідали. Під час окупації він 

працював у міській управі інженером-проектувальником. Оформляв сільгоспвиставку, вітрини 

магазинів, намалював портрет Гітлера, який фашисти встановили на центральній площі на місці 

пам'ятника Кірову. За це у 1945 році отримав 10 років виправно-трудових таборів. Після 

повернення у Кіровоград планував житловий мікрорайон Черемушки, парк Космонавтів, 

універмаг «Дитячий світ» на розі вулиць Карла Маркса та Дзержинського, гуртожиток 

педінституту та приміщення кінотеатру «Мир». 

 

 
 

Вулиця Велика Перспективна, справа - пошта. Поштова листівка з колекції Ю.Тютюшкіна 

       



 
 

Газета «Кіровоградська правда» за 1 січня 1960 року 
 

Місцева преса періодично друкувала інформації про новобудови Кіровограда, які були 

проілюстровані малюнками архітектора А.Сидоренка. Так, 1 січня 1960 року був надрукований 

малюнок кінотеатру «Мир». З текстівки дізнаємося, що в останній день 1959 року був введений в 

експлуатацію новий широкоекранний кінотеатр, який споруджували робітники обласного 

будівельного тресту. На це у них пішло дев'ять місяців. Блакитну стрічку перерізав перший 

секретар міськкому КП України І.П.Валявський. Просторий зал на 509 місць, верхній і нижній 

вестибюлі, касовий вестибюль. Першим фільмом, який демонстрували з екрану кінотеатру, була 

«Пісня матросів».  

 

Будинок Павловичa 

 

 
  

У квітні 1915 року газета «Голос Юга» надрукувала наступне оголошення: «Артель 

шофферов-механиков принимает в ремонт автомобили всех систем. При артели имеются 

прокатные автомобили для катания по городу и для деловых поездок по уезду. При артели 

имеется гараж для стоянки автомобилей. Артель берет на себя посредничество на покупку, 

продаж и оценку автомобилей. При артели организованы курсы шофферов. Артель помещается 

по Большой Перспективной улице в доме Павлович против гимназии Ефимовской». 

Отож, припускаємо, що будинок, який знаходиться нижче кінотеатру «Мир», 

належав Боніфатію Казимировичу Павловичу. У тому ж реєстрі дворян-домовласників за 1916 рік 

вказано, що Боніфатій Павлович мав будинки по вулиці Великій Перспективній та Пашутінській. 

 

Будинок Дворянства 

 



З «Історичного нарису м. Єлисаветграда» дізнаємося, що у 1859 році Дворянське зібрання 

квартирувало у будинку Самофалова на Дворцовій вулиці (за радянської влади там була міліція, 

зараз - Головне управління юстиції в області). Менш ніж через рік зібрання переїхало у 

будинок Н.Ширяєвої на Петрівську вулицю. Та уже у 1875 році зібрання перебралося до 

щойнозбудованого для нього будинку на тій же Петрівській вулиці. (На місці цього будинку зараз 

сквер перед міською стоматполіклінікою). А у 1890 році цей будинок викупило повітове 

дворянство. 

           У щорічному додатку до газети «Голос Юга» за 1913 рік читаємо, що на той час будинок, 

який належав дворянству, був по вулиці Олексіївській. 

На нашу думку, на цьому знімку 1970-х років двоповерховий будинок Дворянства, у якому 

жили предводителі повітового дворянства, зокрема титулярний радник Сергій Іполітович 

Келеповський (1911-1913) та останній предводитель єлисаветградського дворянства (1914-1917) 

титулярний радник барон Михайло Петрович Медем. 

«9 мая открылось отделение мастерской соломоплетения для работ всех местных 

детских домов. Мастерская помещается на углу Карла Маркса (Большой) и Алексеевской улиц в 

доме бывшем Борткевича». (Газета "Красный путь», травень 1922 року). 

Після того, як цей будинок був зруйнований, на його місці спорудили обласну бібліотеку 

ім.Чижевського, яка переїхала у нове приміщення у 1982 році. 

 

 

 
 

 

 
 

НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ ДНІ В ЄЛИСАВЕТГРАДІ: ЯЛИНКИ, ВЕЧІРКИ І 

МАСКАРАДИ 

 

Аж до кінця XIX століття новорічні гуляння, в нашому місті зокрема ,були скромними, 

куди більш значущим святом було Різдво. Але і на Новий рік так само ходили у гості один до 

одного, опівночі пили шампанське, влаштовували бали і маскаради. 

На початку XX століття ситуація стала трохи змінюватися - новорічні заходи та гуляння стають 

більш урочистими, ніж різдвяні, тобто світське свято поступово почало витісняти церковне. 

Водохресні ж торжества і зовсім припинилися після 1905 року. 

 



 
 

 
  

Більшість, як і зараз, зустрічала Новий рік удома: «1 січня 1917 року. Зустріли Новий рік 

своєю сім'єю, нікого не було ... » (з поштової листівки, яку отримала з Риги єлисаветградка Сара 

Блувштейн). 

          Разом з тим новорічні бал-маскаради проводили різні розважальні заклади міста. Так, у 1909 

році Зимовий театр запрошував відвідувачів на святкування Нового року 31 грудня на восьму 

годину вечора. Нічна програма передбачала кабаре та костюмований бал. 

Напередодні нового, 1910 року, єлисаветградцям пропонували «заміну новорічних 

візитів». В оголошенні у газеті «Голос Юга» від 30 грудня 1909 року, зокрема, йшлося: «Особи, 



бажаючі взяти участь у взаємних привітаннях у день Нового року, запрошуються у приміщення 

Громадського зібрання». 

          Такі самі «заміни візитів» влаштовував Єлисаветградський 

сільськогосподарський клуб, який знаходився по вулиці Петрівській (Шевченка). 

 

 

 
Газетні оголошення про новорічні 

заходи – дитячий вечір у залі Громадського 

зібрання, музично-танцювальний вечір у 

комерційному училищі Бонч-Бруевича, вечір у 

Сільськогосподарському клубі. 

 

 

Ресторан-вар'єте «Модерн», що 

знаходився на Міському бульварі (площа 

Героїв Майдану) заманював: «На 

зустрічі Нового року після вечері Ви 

одержите у подарунок келих 

шампанського і концертну музику в 

розкішно вбраному ресторані». 

«На маскараде. В зимнем театре 

мужской приз был выдан за костюм 

«Злоба дня», дамский - маске «Ангел 

мира»,- повідомляла газета «Голос Юга» 

у січні 1910 року. 

      У тиждень між Різдвом та Старим 

Новим роком у Єлисаветграді проводили 

дитячі ранки. Так, у приміщенні 

Зимового театру влаштовували ялинки 

для дітей городових. У приміщенні клубу 

заводу Ельворті Мері Ельворті, дружина 

старшого з братів – Томаса, проводила 

ялинки для дітей робітників та 

службовців. 

«Елка. Стараниями госпожи 

М.Т.Эльворти устраивается 26 декабря 

в помещении заводской аудитории, в час 

дня, елка для детей служащих и рабочих». («Голос Юга», 1909 рік) 

Власні ялинки з «живими картинами» влаштовували майже всі навчальні заклади міста. 

Вхід на них зазвичай був платним, а усі виручені кошти направлялися на підтримку учнів з 

небагатих родин, які навчалися безкоштовно. 

        Святкування не обходилися без ексцесів: 

        «Кража. Вчера во время студенческого вечера у господина Здорина похищены неизвестным 

злоумышленником золотые часы». («Голос Юга», 6 січня 1910 року). 

У 1817 році дружина майбутнього російського імператора Миколи I Олександра Федорівна 

робить масовою традицію встановлювати ялинку на Новий рік. Ця традиція проіснувала до 1916 

року, а потім знову відродилася аж у 1930 році. 

«Елки. На базаре появились елки. Хотя до праздника еще две недели, но елочники уже 

торгуют понемногу», - повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 10 грудня 1908 року. 

             Припускаємо, що у залах розважальних та навчальних закладів, у будинках 

єлисаветградців були не лише зелені красуні, спиляні у сусідніх лісах, а й привезені здалеку. 

Недарма у місцевих газетах з перших чисел грудня друкувалися подібні до наступного 

оголошення: 

          «Комитет Минской Лесной Биржи доводит до сведения лесовладельцев, 

лесопромышленников, экспортеров, пароходо- и судовладельцев, подрядчиков, 

горнопромышленников и проч. лиц, заинтересованных в лесной торговле, что по примеру 

минувшего года РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЕСНАЯ ЯРМАРКА откроется 27 декабря с .г. в 1час дня 



при Бирже в помещении Минского 

Об-ва Сельск. Хозяйства и будет 

продолжаться по 3 января 1910 

г. включительно». 

    Газета «Голос Юга» у грудні 1907 

року публікувала оголошення про 

замовлення новорічних прикрас. Так, 

варшавський магазин «Вальдгам» 

пропонував єлисаветградцям вислати 

на замовлення телеграмою і аванс 

«Нову паризьку колекцію» за 

нечувано дешевою ціною – 4 рублі 75 

копійок з пересилкою. 

        Якщо вірити оголошенню, «Нова 

паризька колекція» містила прапори, 

свічки, підсвічники, мавпочок (?), 

паризьких пташок, бразильських метеликів, хлопавки, зірки, звірів, кульки та японські ліхтарики! 

       У кількох магазинах Єлисаветграда також торгували ялинковими прикрасами, про що свідчать 

оголошення у місцевих газетах. 

        «Английский магазин Г.А.Гороховского. Елисаветград. Елочные украшения, игры, игрушки и 

разные роскошные подарки к предстоящим праздникам по самым дешевым ценам. Для иногородих 

покупателей, клубов, собраний и других учреждений заготовленны в разнообразном выборе 

(коллекция елочных украшений от 1 р.50 к)» 

 

 
  

  

         Торгував ялинковими прикрасами і «Віденській магазин», який знаходився у будинку 

Бардаха по вулиці Дворцовій: «Получены из заграницы в небывалом выборе елочные украшения, 

куклы, игры и всевозможные вещи для подарков всех возрастов. (Учреждениям и 

благотворительным обществам особая скидка). Цены на все товары вне конкуренции. 

Рождественские и новодние открытки». 



         Сучасні нарікання на споювання народу під час новорічних свят - теж сягають корінням у 

царські часи. Ось що повідомляла газета «Голос Юга» у перших номерах 1909 року: 

       «Пьяные извозчики. Чинами полицейской части задержаны два извозчика: В.Зайцев и 

А.Сатулин, выехавшие на Дворцовую улицу в пьяном виде». 

       «Безплатно. Чинами третьей части задержан третього дня поздно ночью И.Пасинчук, 

который, взяв извозчика, приказал ему возить себя по городу и впоследствии отказался 

уплатить, и вдобавок еще нанес оскорбления ночному сторожу Волченко». 

         Якщо сьогодні Новий рік зустрічають петардами та феєрверками, то сто років тому робили 

салюти пострілами з вогнепальної зброї. 

       «От Елисаветградского полициймейстера. Объявление. По параграфам 1 и 3 

объязательных постановлений херсонского губернатора, ношение всякого огнестрельного 

оружия и стрельба из него запрещается, по параграфу 23 тех же постановлений, лиц, виновных в 

нарушении этих требований, подвергают в административном порядке штрафу в размере до 3 

000 рублей или тюремному заключению до трех месяцев. На основании этого извещаю жителей 

города Елисаветграда, что стрельба из ружей, пистолетов и револьверов накануне и в день 

Святого Крещения безусловно воспрещается и виновные в нарушении сего будут подвергаемы 

наказанию на основании обьязательных постановлений. Полициймейстер Барон 

Бринкен». («Голос Юга», 5 січня 1908 року). 

          Наприкінці XIX століття відбуваються дві кулінарні події, роль яких у традиції святкування 

Нового року складно переоцінити. У 1880-ті масове поширення в якості новорічного частування 

отримують мандарини. І у 1894 році зафіксована перша письмова згадка салату олів'є. 

        Канонічний рецепт з рябчиками, раковими шийками і каперсами відомий зараз всім. Крім 

делікатесного салату, частими гостями на столах багатих єлисаветградців того часу були й ікра, 

риба, запечені поросята та, звичайно ж, алкоголь у кількостях, що перевищують можливості 

середньостатистичної людини. 

       «Все ваши труды напрасны, если к праздничному столу не заготовлено вино Сен-Рафаэль, 

отличающееся своими высокими вкусовыми качествами, как наилучшее тоническое десертное 

вино. Продается в аптеках, аптекарских магазинах и лучших виноторговлях». («Голос Юга», 4 

січня 1908 року). 

      «Цены на продукты на базаре в последнее время сильно возросли. Торговцы пользуются 

моментом. За ними идут крестьяне окрестных сел, привозящие в город живность, молочные 

продукты и пр». («Голос Юга», 1909 рік). 

         І, звичайно, усі надсилали один одному листівки - як спеціальні новорічні, так і новорічно-

різдвяні. У другій половині XIX століття пішла мода на новорічні листівки, оформлені у 

запозиченому у європейців сентиментально-лубочному стилі. Іноді видавці новорічних листівок 

повністю зберігали усі деталі оригінального малюнка, змінюючи лише іноземний напис на 

російській мові. А Дід Мороз тоді був рідкісним гостем святкових малюнків. 

          На початку минулого століття широкого поширення набув і звичай замовляти новорічні 

листівки для себе особисто і своїх близьких. За основу бралося підфарбоване групове або парне 

фото, зроблене в максимально урочистій обстановці і доповнене святковими написами. 

        В останніх номерах Старого року, та у перших номерах Нового року місцеві газети друкували 

літературні сторінки, присвячені святам. 

     «Новогодние пожелания: жителям города Елисаветграда - пользоваться всеми благами 

цивилизации, насаждаемой представителями местного муниципалитета. Городскому 

общественному правлению – можно пожелать осуществления «благих порывов» в роде 

устройства электрического освещения, ремонта старых и устройства новых мостовых, и в виду 

приближающейся весны – углубления русла нашего Ингула. Пожелаем, чтобы отношения между 

гражданами города и первым гражданином – городским головой – были такие сердечные, как они 

прочно установились в прошлом году, чтобы городской голова пользовался теми же неизменными 

симпатиями всех слоев населения, и чтобы в его неувядаемые лавры был вплетен еще один лист 

(только не фиговый)». («Голос Юга», 1 січня 1908 року). 

      Як бурхливо святкували єлисаветграді, також можна дізнатися з газетних повідомлень. 

«1-го и 2-го января на улицах Елисаветграда не было ни одного извозчика, что заставило делать 

новогодние визиты пешком, а пассажиры поставлены были в очень неприятное положение, 

почти не имея возможности доставить свой багаж на вокзал». (Газета «Елисаветградский 

вестник», 4 січня 1885 року). 



      «День Нового года, несмотря на царившее всюду оживление, прошел очень спокойно, без каких 

либо происшествий. Оживление тянулось почти до 10 часов вечера и продолжалось и дома, но 

электричество погасло. По городу все время за порядком наблюдали все чиновники 

полиции».(«Голос Юга», 3 січня 1909 року). 

      «Катанье на санях. Легковые извозчики весь день Нового года брались нарасхват. Катанье 

происходили главным образом по центральным улицам. Пароконные извозчики брали по 2 – 2 р. 50 

к. в час». (1910 рік). 

       З 1 січня 1917 року гастролював у Єлисаветграді «Першокласний бухарський цирк Кадирі-

лам». О другій годині починалося дитяче свято з безкоштовним (!) катанням глядачів на 

верблюдах та конях. Ввечері відбувалися вистави для дорослих… 

 

 
 

ЩО ПРИХОВУЮТЬ ЛЕВИ НА БУДИНКАХ МІСТА 

 

Фасади багатьох будинків, які були споруджені у нашому місті більше ста років тому, 

прикрашають скульптурні деталі у вигляді барельєфних масок. Це - маскарони. Cпочатку їхньою 

функцією було відлякування злих духів, щоб ті не потрапили у будівлю. Зрештою маскарони 

стали декоративним елементом, який вносить комічний, нейтральний або ж романтичний стиль у 

зовнішній вигляд будівель. 

           Особливе місце відведено гордому і всесильному царю звірів - леву. Його маска з оскалом 

або ж велична та холоднокровна. Паща лева вінчає і прибутковий будинок, і особняк заможного 

міщанина, і фасад установи. 

          Левиний прайд ділиться на три нерівні частини за родом виконуваної ними, як архітектурної 

деталі, служби: лев - охоронець, лев – пильний стражник і лев - щитоносець. Охоронець гарчить і 

скалить зуби. Пильний стражник, щоб не заснути, кулю лапою катає або тримає у пащі кільце. І 

тут вибір лев'ячого маскарона не випадковий. Лев – пильний стражник, означав, що господар 

будинку - військовий. 

          Унікальними для 

фасадів старовинних будинків 

нашого міста є саме 

маскарони у вигляді голови 

лева, адже їх небагато. 

Зокрема, вони є на стінах 

двоповерхової будівля на розі 

вулиць Дворцової та 

Декабристів. Тут знаходиться 

бібліотека ім. Є. Маланюка. 

Припускаємо, що проектував 

цей будинок О. Лишневський. 

           Маски левів трьох видів 

можна побачити на стінах цієї 

будівлі. Очевидно, це був 

натяк на те, що фундатори 

будинку брати Долинські були 

військовими. 

 

З фасадів цього 

будинку, що спрямовані на 

вулиці Дворцову та 

Декабристів, - по два балкони. 

На простінках між дверима та 

вікном - маскарон лева з 

відкритою пащею. 



 
 

Під декоративними трикутними сандриками, що розташовані по обидва боки від круглого 

еркера, затаїлися маскарони левів, що тримають у пащі кільце, на якому прикріплена табличка. 

         Над кожним з трьох арочних вікон еркера, виконуючи функцію замкового каменю, – 

маскарон у вигляді лева. 

   

  

 
 

Печатка лікаря С.А.Вайсенберга на медичному документі, датована 2 липня 1914 року 

 

Причину того, чому Олександр Львович Лишневський, пропрацювавши у Єлисаветграді 

сім років, вирішив залишити посаду міського архітектора, знаходимо у звітах про засідання 

міської думи, які надруковані у "Систематичному збірнику постанов Єлисаветградської міської 

думи за 1871–1903 рр." (Укл. Л.К.Брейєр. – Єлисаветград: Друкарня М.А.Гольденберга, 1905). 



 

        У квітні 1901 року до міської управи надійшла колективна скарга кількох підрядників та 

майстрів на міського архітектора О.Лишневського з проханням усунути його від приватних та 

вільних робіт в Єлисаветграді. Така вимога була через "его чрезмерную и излишнюю 

придирчивость, и отдачу работ при частных постройках, производящихся под его руководством, 

только избранным им лицам». Тобто, скаржники звинувачували головного архітектора міста у 

тому, що він залучав до робіт певних підрядників та майстрів, натякаючи, що вони йому за це 

віддячували. 

       18 квітня міська дума розглянула цю скаргу, однак визнала її безпідставною. Та все ж 

доручила контрольній комісії перевірити звинувачення, а результати перевірки вирішили 

розглянути на травневому засіданні. 

Дізнавшись про цю перевірку, О.Лишневський письмово попросив міську владу опитати 

усіх підрядників та майстрів, які були незадоволені його діяльністю, щоб спростувати написане у 

скарзі. І, очевидно, образившись на таке незаслужене ставлення до себе, Олександр 

Львович попросив думу звільнити його із займаної посади. 

17 травня контрольна комісія звітувала перед міською думою. Те, що міський архітектор 

займався проектними роботами для приватних замовників, пояснили недостатнім розміром його 

окладу - 1500 рублів, та намаганням мати підробіток. Тож комісія запропонувала підняти оклад до 

2400 рублів та призначити роз'їзні міському архітектору. 

Як виявилося, комісія нікого не опитувала, зважаючи на те, що О.Лишневський сам подав 

прохання про звільнення. З цього виходить, що міська влада навіть не збиралася умовляти 

головного архітектора Єлисаветграда не покидати свою посаду. 

Цікавими були виступи на цьому засіданні ротмістра П.Долинського та потомственного 

почесного громадянина П.Фірсова: 

«До сведенія нашего дошло, что нѣкоторые подрядчики, недовольные дѣйствіями г. 

городского архитектора, возбудили ходатайство объ ограниченіи частной его практики въ ихъ 

интересахъ. Въ виду того, что намъ лично пришлось на своихъ постройкахъ ознакомиться съ 

отношеніемъ г. архитектора къ подрядчикамъ и своимъ обязанностямъ, мы, возмущенные 

оборотомъ, который приняла эта некрасивая агитація, считаемъ своимъ нравственнымъ 

долгомъ просить городскую думу принять во вниманіе нижеслѣдующее: а) для каждаго 

гражданина, интересующагося внѣшнимъ благоустройствомъ и красотой города ясно, что, со 

времени в ступленія въ должность городского архитектора г. Лишневскаго, городъ нашъ сталъ 

поразительно украшаться красивыми и изящными постройками и прочимъ комфортомъ, что, по 

нашему мнѣнію, должно быть засчитано въ большую заслугу г. Лишневскому, и мы, 

воспользовавшіеся его искусствомъ, весьма признательны городскому управленію за такой 

удачный выборъ лица на должность архитектора; б) что во время производства построекъ мы 

пользовались полной свободой въ выборѣ подрядчиковъ для работъ и никакого гнета или давленія 

со стороны архитектора не испытывали, а если когда-ли бо пользовались его совѣ томъ въ 

выборѣ лица, то всегда замѣчали съ его стороны только искреннее желаніе дать наилучшій 

совѣтъ безъ какого-либо интереса, и в ) что въ его отнош еніяхъ къ подрядчикамъ и мастерамъ 

мы всегда усматривали одинаковую строгость и требовательность въ интересахъ качества 

постройки, причемъ мы никъкому предпочтенія или снисходительности не замѣчали. 2. Въ виду 

во зникшаго вопроса о полезной дѣятельности г. городского архитектора Лишневскаго, строя 

дома и службы подъ его наблюденіемъ и пользуясь его указаніями, мы убѣдились въ полезной его 

дѣятельности. Подобранные рабочіе безусловно мастера своего дѣла; цѣны на всѣича сти 

постройки установлены нормальныя, то есть на много ниже цѣнъ, которыя мнѣ (Долинскому) 

приходилось платить, отдавая себя на произволъ подрядчиковъ; г. Лишневскій для частныхъ лицъ 

принесъ неоцѣненную пользу, ознакомливая и разъясняя домовладѣльцамъ, что значитъ хорошо 

сдѣлано, хорошо построено». На основаніи всего сказаннаго считаемъ долгомъ своимъ выразитъ 

г. Лишневскому, какъ архитектору, искреннюю признательность». 

Ще один будинок, стіни якого прикрашають голови лева – це будинок лікаря Самуїла 

Вайсенберга на розі вулиць Чорновола та Чміленка. Зодчий - Яків Паученко. У цій будівлі 

сьогодні квартирує управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 

У місцевих газетах та щорічних додатках до газети «Голос Юга» можна зустріти наступні 

оголошення: «Вайсенберг Самуил Абрамович, доктор, ул. Ивановская, собственный дом 

(лечебница)». «Заведующий городской амбулаторией на окраине города, доктор медицини 

Гейдельбергского университета С. А. Вайсенберг». 



             Ось яку постанову щодо лікаря ухвалила міська дума на засіданні 8 листопада 1893 

року: «Во время свирепствования холерной зпидемии в ближайших от г. Елисаветграда 

местностях, когда медицинский труд оплачивался чрезмерно дорого, г. Вайсенберг принял на себя 

этот труд совершенно безвозмездно и в продолжение всего времени существования амбулатории 

по Клинцовской улице, с 1 октября 1892 по 1 ноября 1893 года, оказывал врачебное пособие не 

только приходящим больным, в весьма значительном числе (5508 человек), но и посещал 

таковых и на дому, снискав себе своим человеколюбивым й сердечным обращением доверие и 

расположение прибегавших к его даровой помощи 

больных. Городская дума признала своим долгом 

выразить г. Вайсенбергу искреннюю признательность за 

его усердную й бескорыстную службу в пользу беднейшей 

части городского населения». 

 

 

 

 

 

 

 
Прохання лікаря С.А. Вайсенберга до 

Єлисаветградської міської управи затвердити проект будинку 

на розі вулиць Московської та Іванівської в м. Єлисаветграді. 

08.06.1901р. (Ф. 78, оп. 1, спр. 1082, арк. 70.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект Якова Васильовича Паученка на будівництво будинку лікаря С.А. Вайсенберга що 

розташовується в другій частині м. Єлисаветграда розі вулиць Московської та Іванівської. 1901 р. (Ф. 78, 

оп. 1, спр. 1082, арк. 71а-71азв.) 



 

Після подій 1917 року будинок Вайсенберга націоналізували, залишивши лікарю для 

проживання одну кімнату. Потім відібрали і її, надавши комунальне житло. 

 

 
 

Окрім левів, в оформленні будинку архітектор використав маскарони чудовиськ грифонів 

та маскарони з людськими обличчями. У 1960 роки по вулиці Дзержинського (Чміленка) була 

зроблена добудова за проектом архітектора Л.Крейтор. На фасаді цієї добудови також є леви. 

       Припускаємо, що будинок по вулиці Шевченка, 8 належав міському техніку К.Шостовському. 

У фондах Держархіву області зберігається його скарга до міської управи, у якій він звинувачує 

свою сусідку Карнарукову, яка будувала двоповерховий будинок на розі вулиць Миргородської та 

Петрівської, а будівельники порушували технічні вимоги, і його будинок від цього міг зазнати 

руйнувань. Будинку Карнарукової немає уже давно, а от будинок К.Шостовського зберігся. Не 

виключено, що проект будівлі належить її фундатору. 

        Прізвище К.Шостовського можна зустріти у багатьох архівних матеріалах нашого міста кінця 

ХІХ - початку ХХ століття. І це закономірно, адже Костянтин Єрастович займався будівельною 

справою в Єлисаветграді з березня 1884 року по грудень 1916 року. Мав у власності два будинки 



по Петрівській вулиці, на відрізку від вулиці Великої Перспективної до провулку Театрального, 

які приносили щорічний дохід у сумі 2600 рублів, а також дачу на Озерній Балці вартістю 4000 

рублів. 

 
 

Двоповерхова цегляна споруда у плані нагадує форму літери «Г». Головний фасад 

прикрашає виразний малюнок рельєфної цегляної кладки з вишуканими елементами ліпного 

декору у формі голови лева та дівчини, мушлі, рослинно-фруктової гірлянди та ін. 

 

  

 



 
  

На фасаді будинку шість левів, які у своїх пащах між зубами тримають кільця. Маскарони 

левів розміщені на рівні першого поверху, прикрашають віконні отвори, парадний вхід та арочний 

проїзд, вони ніби захищають мешканців будинку від злих духів та людей, що можуть проникнути 

у будинок. 

Один лев у замковому камені над арочним проїздом на територію двору з лівої сторони 

головного фасаду. Далі по маскарону лева над чотирма вікнами, що прикрашають замковий 

камінь. Ще один лев між двома вікнами, що влаштовані з правої сторони головного фасаду під 

балконом. До речі, раніше над арочним проїздом теж існував балкон. 

           Головний фасад будівлі прикрашають і маскарони у вигляді голови дівчини. 

 

 
 

На фасаді будинку №4 по вулиці Декабристів також є маскарони у вигляді голови лева. 

Будинок неатрибутований, хоча дехто з краєзнавців припускає, що належав він 

землевласнику Леонтовичу. Будівля має багате муроване оформлення фасадів архітектурними 

елементами та деталями. Також надають вишуканості та презентабельності головному фасаду 

елементи ліпного декору – маскарони і фриз. На фасаді чотири леви, два з них обабіч дверного 

отвору, що по центру фасаду, і по одному леву по краях будинку. Зображення левів відрізняються 

від їх родичів на фасадах інших будинків тим, що вони тримають у зубах кільце, на якому 

прикріплений картуш з маскароном у вигляді голови жінки. 



Обличчя кожної з жінок відрізняється від інших, їх погляд направлений у різні сторони. 

Існує думка, що різні обличчя жінок символізують чотири пори року - зиму, весну, літо та осінь. 

Ліплення цих маскаронів вражає чіткістю ліній (маскарони відтворені після проведеної у 2000-х 

роках реставрації будівлі). 

  

 
  

Ще в одному будинку з левами – по вулиці Гоголя, 123, сьогодні дитячий садок. 

Побудований він у 1901 році. Фундатор - удова поручика Федора Федоровича Єсипова. Автор 

проекту - Яків Паученко. У вересні 1901 року Єлизавета Федорівна Єсипова звернулася з заявою 

до міської управи, у якій просила дати дозвіл на внесення змін в оздоблення фасаду її 

недобудованого особняка. Єсипова пише, що під час будівництва не був дотриманий проект, а 

архітектор Паученко відмовився усувати недоліки. Тоді Єлизавета Федорівна звернулася до 

архітектора О.Лишневського. Цікаво, що на той час Олександр Львович уже чотири місяці як не 

працював головним архітектором Єлисаветграда. Та він відгукнувся на прохання Єсипової, 

приїхав до міста, оглянув будівлю і зазначив, що виправлення помилок обійдеться замовниці у 

копійку, і тому намалював новий проект фасаду будинку. Міський архітектор Кишкін розглянув 

заяву Єсипової, особисто оглянув будмайданчик, і зробив висновок: можна перебудовувати фасад 

за проектом О.Лишневського, лише щоб цоколь будинку не перетинав «червону лінію» вулиці 

Успенської (Гоголя). 

 

 
 

На фасаді цього будинку два маскарони з головами жінок, чотири маскарони з дитячими 

головами та один маскарон з головою лева, що тримає у зубах кільце. Маскарони у вигляді 

дитячих голів (ангелочків) та лева прикрашають фризову смужку будівлі. Знаходиться лев над 

парадним входом в будинок. 



Будинок колишнього єлисаветградського міського голови Іванова по вулиці Гоголя також з 

левами. По центру головного фасаду площину атика прикрашають вишукані елементи ліпного 

декору. Вінчає картуш маскарон у вигляді голови лева з розкритою пащею. 

  На фасаді будинку Соколова-Бородкіна по вулиці Дворцовій, 6 (сьогодні у будівлі Головне 

управління юстиції області) - чотири маскарони з головою лева з вулиці Дворцової та два 

ідентичних маскарони з Театрального провулку. 

 

 
 

Маскарони з головою лева прикрашають і фасади колишнього будинку Бардаха, що на розі 

вулиць Дворцової та Декабристів. 

 

 
 



 
 

Колишній будинок Заславського по вулиці Великій Перспективній біля Великого мосту через Інгул. 

Над вікнами на третьому поверсі по периметру будинку були маскарони лева. Фотографія з колекції Юрія 

Тютюшкіна. 

Є на фасадах будинків, які споруджені у нашому місті до Жовтневого перевороту 1917 

року, й маскарони плазунів, звірів, птахів, різних чудовиськ та маскарони з людськими обличчями. 

Про них – у наступних публікаціях. 

 

 
 

ЛЕГЕНДАРНИЙ! БУДИНОК НА ДВОРЦОВІЙ, ДЕ НАРОДЖУВАВСЯ 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 

 

Наше місто називають батьківщиною українського театру. На жаль, не зберігся один з 

будинків, у яких народжувався цей театр. І знищили його не за часів Російської імперії чи за 

Радянської влади. Як не парадоксально, а сталося це уже у роки незалежності України. Мова йде 

про будинок колишнього Єлисаветградського Громадського зібрання (ЄГЗ) по вулиці Дворцовій. 

У 1867 році за ініціативи міського поліцмейстера Олександра Родкевича у Єлисаветграді 

з'явилося Громадське зібрання. Спершу воно наймало приватні будинки по вулиці Великій 

Перспективній. У 1869 році купець Дашевський спорудив будинок по вулиці Дворцовій. (Автор 

проекту - архітектор Матвеєв). Того ж року Громадське зібрання переїхало у цю будівлю. У 1872 

році ЄГЗ викупило у Дашевського будинок, а наступного року добудувало другий поверх, в якому 

розмістили клуб і першу в Єлисаветграді громадську бібліотеку. 

Пізніше була ще одна перебудова. Арочні віконні отвори на другому поверсі «розтесали», 

віконні отвори двох поверхів замурували цеглою і перетворили у декоративні ніші, а стіни 

оштукатурили. 

            «В следующем 1873 г. надстроен был уже 2-й этаж, что дало возможность собственно 

клуб и библиотеку собрания перевести в верхний этаж, при чем получились обширная зала, в два 

света с хорами, большая гостинная, большая столовая и дамская уборная. Означенной 

постройкой заведывала строительная коммисия в составе: А. И. Родкевича, А. Н. Пашутина, В. 

В. Шульги, Н. II. Журавскаго, Г. Л. Когона, И. И. Макеева и городскаго техника Матвеева», - 

читаємо в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда», видавцем якого був О.Пашутін. - Приобретение 

дома с перестройкой его собранию обошлось в 29964 руб. В 1888 году для общественнаго 

собрания было приспособлено летнее помещение в одном из павильонов, нанятых у городскаго 

управления, на городском бульваре, в который собрание и переходит ежегодно на лето». 



 
 

Увесь фасад цього будинку, видатної пам'ятки історії та культури, можна було б заповнити 

меморіальними пам'ятними дошками. Будинок простояв більше ста років, і ще простояв би удвічі більше. 

Та його взяли і зруйнували… 

         

У плані споруда нагадувала літеру «г». Головний вхід з вулиці Дворцової з вестибюлем і 

сходами знаходилися у правій частині. У лівій була зала висотою на два поверхи, а на всю її 

довжину – фойє. На фасаді розташовувалися прості арочні вікна та пілястри. Вхідна частина з 

аттиком. Після добудов та перебудов архітектурний стиль будинку уже нагадував пізній 

класицизм. Після цього реставраційні роботи у будівлі не проводили. 

«Одновременно с учреждением елисаветградскаго общественнаго собрания была 

учреждена при нем и общественная библиотека. Многие из интеллигентных лиц пожертвовали 

для нея тогда же имевшияся у них книги. Так, например, А. И. Некрасова пожертвовала полное 

издание Белинскаго, Писемскаго, Тургенева, Достоевскаго, Некрасова, Пушкина, Гоголя, трагедии 

Шекспира и несколько периодических изданий. В числе других крупных жертвователей был 

г.Лбов, пожертвовавший всю свою библиотеку. Первым библиотекарем общественной 

библиотеки был офицер генеральнаго штаба Костенко. При елисаветградском общественном 

собрании состоит также попечительство о бедных учащихся, которое по мере возможности 

оказывает пособие бедным учащимся, преимущественно уплатой за них за право учения в 

местныя учебныя заведения» - зазначено в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда». 

 

 «Вечорниці» на Дворцовій 

 

У радянські часи на будинку встановили меморіальну дошку, яка повідомляла, що у ньому 

у 1869-1883 роках виступав аматорський театральний гурток, заснований І.Карпенком-

Карим і М.Кропивницьким, а у 1875-му тут уперше було поставлено „Вечорниці" П.Ніщинського. 

Прем'єра пройшла настільки вдало, мала у глядачів такий успіх, що неабияк посприяла 

народженню через декілька років українського професійного театру. 

Теплі дружні стосунки склалися між П.Ніщинським і М.Кропивницьким - актором, 

режисером, драматургом, хормейстером, автором музики для власних п'єс. Якось Марко 

Лукич поділився мрією показати на сцені красу українських вечорниць. У 1872 році, під час 

перебування в Одесі, М.Кропивницький завершив драму "Невольник" за однойменною 

поемою Т.Шевченка. Ймовірно, саме до неї П.Ніщинський написав хор козаків "Закувала та сива 

зозуля", що виконувався у третій дії, і крім художніх чеснот, мав політичний підтекст. Згодом ця 

пісня стала окрасою музичного твору П.Ніщинського "Вечорниці", написаного до п'єси "Назар 

Стодоля" Т.Шевченка. 

 



 
 

В експозиції музеїв міста експонується це фото учасників прем'єрної постановки. 

 

          Євгеній Чикаленко писав у своїх спогадах: 

«В Єлисаветграді при Громадському Клюбі зорганізували брати Тобілевичі, на чолі з старшим 

братом К. Карим, аматорський театральний гурток, котрий давав регулярно по суботах 

українські вистави на користь незаможніх учнів. Гурток цей запросив до себе за місячну платню 

знаменитого потім артиста Марка Кропивницького, що проживав у Єлисаветграді у власному 

будиночку і служив в гуртку за режисера, актора та директора, а разом з тим був і 

драматургом». 

            При Єлисаветградському ремісничо-грамотному училищі діяв хор під керівництвом 

вчителя співу Богданова. Саме на цей хор і розраховував Ніщинський, пишучи "Вечорниці". 

Дивертисмент із сольних і хорових номерів був переважно написаний на тексти самого 

композитора. В роботі над "Вечорницями" автор виявив знання української народної пісні, показав 

її мелодику. Написаний для єлисаветградських аматорів твір був вперше поставлений 8 лютого 

1875 року на сцені Громадського зібрання. Серед учасників тієї постановки – Кропивницький, 

Тобілевичі, Ніщинські, юнкери Шевченко (племінник Кобзаря), Ліхтанський, Хвостов, Гейціг, 

Білявський (і ще кілька невідомих), донька унтер-офіцера вчителька П.Дворецька, син священика 

Успенського собору П.Левитський (майбутній зять П.Ніщинського), М.Федоровський... 

 

Шишкіна захищав Карабчевський 

 

У 1896 році в Єлисаветградському окружному суді за участю присяжних слухали справу 

дворянина Олександра Шишкіна. Його звинувачували у тому, що у ніч на 3 лютого 1896 року, 

отримавши від відставного корнета армії Миколи Павловського удар по обличчю, тричі вистрілив 

по ньому з револьвера. Пострілами був легко поранений у ногу Дунін-Жуховський, але він 

відмовився від обвинувачення. 

Олександр Костянтинович Шишкін (3 червня 1867 року – 20 листопада 1931 року), 

спадковий дворянин, корінням із Санкт-Петербурга. Дійсний член Імператорського 

сільськогосподарського товариства Південної Росії. За даними 1894 року, володів землею біля 

села Високі Байраки (1345 десятин 234 сажені). Похований під Парижем. 

Захисником Шишкіна виступив присяжний повірений Микола Карабчевський - блискучий 

оратор, один із найкращих дореволюційних адвокатів Росії. У всіх 

процесах Карабчевський виступав сміливо, вражав стрімкістю мови та щирим натхненням. Після 

його блискучих промов присяжні постійно виносили підсудним виправдувальні вироки. 



Усе почалося з того, що 24 квітня 1894 року місцеві землевласники граф Стенбок-Фермор, 

Дмитрієв та Шишкін разом з дружинами після перегляду спектаклю повернулися в готель 

«Маріані» (на місці готелю зараз стоїть пам'ятник першому трамваю, – авт.). Поки кучери 

запрягали коней, вирішили повечеряти в ресторані готелю. За сусіднім столом сиділа п'яна 

компанія офіцерів, яка розмовляла нецензурною лексикою. Згораючи від сорому перед 

дружинами, землевласники вирішили йти подалі від гріха. Та лише вони зайшли в кабінет і 

замкнули двері, як у них став стукати корнет Павловський. Чоловіки висадили дам через вікно 

першого поверху на вулицю. І тут виявилося, що вони залишили у коридорі на 

розправу Павловському Стенбок-Фермора. Шишкін пішов на виручку товаришу. Павловський 

вистрілив в Олександра Костянтиновича з револьвера, але не влучив. Прибула поліція і затримала 

корнета. Однак вчинок Павловського залишився непокараним. 

У подальшому Павловський неодноразово ображав Шишкіна. І у ніч на 3 лютого 1896 

року, перебуваючи у приміщенні Громадських зборів по вулиці Дворцовій, у відповідь на чергову 

образу з боку корнета Олександр Шишкін сам схопився за зброю. Павловський штовхнув його, 

і Шишкін, падаючи, тричі вистрілив. Дві кулі влучили у стелю, а третя - у ногу Дуніна-

Жуховського… 

          Позиція сторони обвинувачення була зрозуміла: у поведінці Олександра Шишкіна, 

викликаній образою від відставного корнета Павловського, вбачали умисний замах на вбивство. 

Та, незважаючи на явні докази провини Шишкіна, захисник зумів переконати присяжних, що 

підсудний діяв в умовах необхідної оборони, і в його діях немає складу злочину. Присяжні 

винесли виправдувальний вердикт. 

Слід додати, що Микола Платонович Карабчевський неодноразово відвідував 

Єлисаветград. Зокрема, у 1902 році на літературному вечорі в Єлисаветградській Громадській 

бібліотеці він читав свою белетристику. 

 

Правила гри у шашки написані в Єлисаветграді 

 

 

 
Книга «Собрание починений и 

писем Святогора к друзьям своим», яка 

була видана у Санкт-Петербурзі у 1865 

році. З бібліотеки Громадського зібрання. 

Сьогодні зберігається у відділі рідкісної 

книги обласної бібліотеки 

ім..Д.Чижевського 

 

 

З діяльністю Громадського 

зібрання пов'язана доля багатьох 

відомих людей. Чого варта лише 

постать Михайла Гоняєва. У 1876 

році він був старшиною ЄГЗ. Сюди 

ходив грати у шахи. У бібліотеці ЄГЗ склав каталоги і пожертвував для неї частину своїх книг. До 

речі, кілька книг з цієї бібліотеки сьогодні знаходяться у відділі рідкісної книги обласної 

бібліотеки ім.Д.Чижевського. 

Роль Гоняєва в історії вітчизняних шахів та шашок важко переоцінити: він першим у Росії 

редагував правила гри у шахи та упорядкував правила гри у шашки, організовував і судив перші 

конкурси складання. Його аналізи типових закінчень, що стали для того часу одкровенням, і 

сьогодні є дороговказною зіркою у вивченні окремих ендшпілів, а насичені яскравими ідеями 

етюди послужили фундаментом для подальшого успішного розвитку цього жанру композиції. 

 

Гоняєв першим звернув увагу на красу шашкових комбінацій і назвав її «шашковою 

поезією». Він сформулював низку вимог до складання завдань: фінал повинен бути економічним і 

оригінальним, кількість шашок, що замикаються, у всіх варіантах не повинна перевищувати 

завдання, походження початкової позиції можна довести. Він звів усі види шашкових ігор до 

трьох типів: а) російські (і німецькі) - дошка 64-клітинна, дамка далекобійна, проста б'є і назад, 

свобода у виборі напряму удару, дамка, утворена ударним ходом, має право брати «на проході»; б) 



англійські - дошка та ж, дамка ходить і б'є як проста, але 

може бити і назад, вибір напряму удару вільний, дамка 

«на проході» не бере; у) польські - дошка 100-клітинна, 

дамка далекобійна, обов'язково бити більшість шашок, 

проста б'є і назад, дамка «на проході» не бере. 

 
         

У 1885 році Гоняєв описав новий спосіб виграшу трьома 

дамками проти однієї, яка не займає великої дороги - це 

відомий нині «спосіб Гоняєва». 

 

 

З нашим містом пов'язані 15 років 

життя Гоняєва. Сюди він прибув після річної практики в 

одного з найкращих одеських 

адвокатів М.Я.Городецького. В Єлисаветграді швидко 

став відомими адвокатом, брався за складні і заплутані справи, з успіхом вирішуючи їх. 

Посідаючи посаду приватного повіреного (на більше, не маючи спеціальної юридичної освіти, 

претендувати не міг), перевершив багатьох колег за обширністю знань у правознавстві. 

У 1881 році Гоняєв видав солідну (понад 400 сторінок) працю "Цивільний процес у 

світовому суді". „Одеський вісник" за 7 листопада 1887 року писав: "Спеціальні юридичні журнали 

звернули увагу на книгу, похвалили її і незабаром забули. Пролежала вона декілька років в одному з 

книжкових магазинів Єлисаветграда і, не дочекавшись покупців, пішла "на пуди". Але у цьому році 

виходить праця під назвою "Досвід коментаря до статуту цивільного судочинства" К.Анненкова 

- і книга ця користується колосальним успіхом. Перший тираж зникає протягом місяця, швидко 

розкуповують і другий тираж. Книга в колі юристів вважається цікавою, тому кожен поспішає 

запастися нею. Але цікавим є й те, що на кожній сторінці зустрічаємо прізвище Гоняєва: так 

говорять відомі процесуалісти Гоняєв і Малишев; так говорять Гоняєв і Победоносцев; за 

справедливими зауваженнями сенату і Гоняєва і т.д.". Якщо у Єлисаветграді праця М.Гоняєва не 

знайшла визнання, то у Петербурзі вона отримала схвальну оцінку фахівців.  

 

Вони виступали на сцені ЄГЗ 

  

У будинку Громадського зібрання у 1913 році експонувалася Перша міська художня 

виставка. Тут виступали видатні актори, співаки і музиканти. Можна назвати не менше сотні 

відомих прізвищ, яким довелося побувати на сцені цього будинку, чи просто бути його 

завсідником. 

           Повний список композиторів, музикантів та співаків, які давали концерти у залі 

Громадського зібрання, склала кандидат мистецтвознавства Марина Долгіх. Назвемо лише кілька 

відомих широкому загалу прізвищ. Це композитор Микола Лисенко (3 січня 1880 року), 

піаніст Альфред Рейзенауєр (25 та 27 січня 1891 року), піаніст та композитор Йосип 

Гофман (22лютого 1897 року, 2 березня 1903 року та 22 лютого1913 року), піаніст Артур 

Рубінштейн (5 жовтня та 15 листопада 1913 року), композитор та піаніст Олександр Скрябін ( 26 

листопада 1913 року), оперній співак Леонід Собінов (23 квітня 1915 року), скрипаль та 

композитор Йосип Котек (20 березня 1880 року), скрипаль Ярослав Коціан (17 лютого 1910 року), 

скрипаль Михайло Ерденко (7 та 11 листопада 1910 року)… 

У номері за 19 квітня 1915 року газета «Елисаветградский день» повідомляла: 

«23 апреля в зале Общественного собрания в пользу комитета Мраморного двора (на 

приобретение перевязочных средств) для быстрого эвакуированя с места боев) концерт солиста 

Его Величества Л.Собинова. Билеты продаются в музыкальном магазине «Артист» 

М.Л.Портного». 

У двох номерах у листопаді 1918 року газета «Голос Юга» анонсувала концерт Олександра 

Вертинського, проте відбувся він чи ні – невідомо: 

Объявление. Воскресенье, 17 ноября, состоится единственный концерт Александра 

Николаевича Вертинского. («Голос Юга», 1 ноября 1918 года). 



Вечер Вертинского. В воскресенье 17 ноября в зале общественного собрания состоится 

вечер автора и исполнителя печальных песенок А.Н.Вертинского. («Голос Юга», 6 ноября 1918 

года). 

             Приміщення Громадського зібрання було місцем проведення різноманітних культурних та 

загальноміських заходів і урочистостей. Так, 13 липня 1897 року відбулося відкриття 

єлисаветградського трамвая. В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» сказано з цього 

приводу: «Все прибывшия лица, по приглашению г. Бродскаго разместились по вагонам и из 

центральной станции отбыли в елисаветградское общественное собрание, где г. Бродским 

любезно предложен был обед». 

  Сцена Громадського зібрання була місцем для виступів місцевих виконавців – міських 

церковних хорів, учнів музичних шкіл Єлисаветграда Г.Нейгауза, А.Тальновського та інших. 

            А ось кілька оголошень та повідомлень з єлисаветградських газет, що стосуються виступів 

у приміщенні Громадського зібрання відомих поетів та письменників. 

         *Зал общественного собрания. Завтра, в понедельник 29 октября, состоится только один 

вечер юмора известного писателя-юмориста Аркадия Аверченко при участии артиста Киевского 

театра «Гротеск» Ю.Юргенсона (музыкальные юморески) и артистки Московского 

драматического театра Ф.Флоринской.Начало в 8 часов вечера. 

(Голос Юга, 28 октября 1918 року). 

К вечеру графа А.Н.Толстого. Сегодня в зале общественного собрания состоится «вечер 

интимного чтения» неизданных произведений графа Алексея Николаевича Толстого, причем 

чтецом выступит сам автор. («Голос Юга». 9 августа 1918 года). 

Грустно и стыдно было вчера. Стыдно за Елисаветград и его интеллигенцию. Неужели у 

нас настолько выветрились души. Так остыли мы к настоящему искусству, что нас хватает 

только на кинематографы, кабаре и гастроли танцовщиц? Неужели настоящая русская 

литература уже не может расшевелить нашей апатии и лени?... 

Толстой прочел повесть «Наваждение», рассказ «Невеста», сказку «Солдат и черт»… В 

интервью корреспонденту «Голоса Юга» граф Толстой признался, что «уехал из Москвы на 

Украину, так как в бывшей первопрестольной не только есть нечего, но и жить и работать 

невозможно». «Голос Юга», 11 августа 1918 года). 

 

 
 

Газета «Голос Юга», грудень 1910 року 

 

Після Жовтневого перевороту нова влада влаштувала у приміщенні Громадського зібрання 

комісаріат народної освіти. У номері за 23 березня 1919 року місцева газета «Известия» 

повідомляла: «Сегодня в 5 ч. дня в помещении Комиссариата Народного образования 

(общественное собрание) состоится совещание местных педагогов-музыкантов по вопросу о 

постановке музыкального дела в Елисаветгразеде. Приглашены следующие лица: Шимановский 

К., Нейгауз Г., Нейгауз Н., Гайсинский А., Нейгауз Г.Г., Липянский А., Гайсинский Б., Славинская 

М.А., Гольденберг И.А., Балановская Л., Бернштейн А., Кантор, Чернявский, Сусер А., Волернер, 

Соловьева, Милеант, Константиновский…» 



 
        

 

Запрошення на збори активу Червоного Хреста 

міста Кіровограда, які мали відбутися 4 вересня 

1944 року у клубі ім. Жовтня 

 

 

 

 

 

З 1944 року у будинку колишнього 

ЄГЗ працював театр російської драми 

ім.С.Кірова. Потім тут був Палац культури 

ім.Жовтня заводу «Червона зірка». 

 

 

 

Програма гастролів Кіровоградського державного 

російського драматичного театру ім.С.Кірова у Києві, 

липень 1958 

  

  Та у 1990-х роках минулого століття пам'ятку 

архітектури та історії знищили. Фахівці кажуть, що 

будинок знаходився у хорошому стані, і зносити його було 

злочином. Та знесли. І за 30 років після цього варварства 

не спромоглися встановити на стіні будинку, який 

сьогодні знаходиться на місці колишнього 

Єлисаветградського Громадського зібрання, меморіальну 

дошку, яка б нагадувала, що тут народжувався 

український театр. І не тільки театр… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА: ВІД ВУЛИЦІ ГАГАРІНА ДО АНГЕЛА-

ОХОРОННИКА 

 

На плані  міста Єлисаветграда за 1913 рік на розі вулиць Олексіївської (Гагаріна) і Великої 

Перспективної, вище бібліотеки ім. Д. Чижевського, під № 91 позначена будівля народної 

бібліотеки та читальні. Вона не збереглася до наших днів. На цьому місці сьогодні будинок № 22. 

           Коли був споруджений цей будинок, дізнаємося з публікації у газеті «Зінов'євський 

пролетарій» за 6 вересня 1928 року. На четвертій сторінці видання надрукувало фотографію з 

текстівкою: «Будинок робітників зв'язку, збудований нещодавно на розі вулиць Карла Маркса та 

Олексіївської». 

           З плану міста зрозуміло, що вулиця Велика Перспективна закінчувалася на пересіченні з 

вулицею Бериславською (нині Єгорова). Далі була ярмаркова площа, на якій справа - водонапірна 

башня, зліва – землянки, так звані Кузні, а за площею - склади з лісом. 

  



 
 

На перехресті з вулицею Єгорова у 1992 році введено в експлуатацію 9-поверховий готель 

«Європа». У 1998-2003 роках він займав перші місця у конкурсах на кращі готельні заклади 

України. У рекламі готелю згадуються «передові» на той час послуги, які він надавав клієнтам: 

більярд, ресторан, панорамне та нічне кафе, пральня, стоянка для автомобілів, фітнес-центр, 

магазин, міжнародний телефонний зв'язок, кабельне телебачення… Номери на чотирьох осіб та 

одномісні з ванними кімнатами з постійною гарячою та холодною водою. Були тут також номери 

напівлюкс та люкс «європейського класу». 

   

  

 
 

Готель був споруджений за проектом архітектора Світлани Ліхачової (на знімку). За нього 

у 2006 році Світлана Андріївна отримала премію Якова Паученка. Сам готель «Європа» 

збудований на місці, де знаходився двоповерховий будинок із зрізаним рогом. 



 
 

У 1900 році, коли не могли визначитися з місцем для будівництва приміщення під жіночу 

гімназію, одним із запропонованих гласними міської думи варіантів була ярмаркова площа по 

вулиці Великій Перспективній, зліва за пересіченням з вулицею Бериславською. 

Як повідомляла газета «Кіровоградська правда» у номері за 2 квітня 1955 року, «на розі вулиць 

Карла Маркса та Береславської незабаром буде завершено будівництво нового триповерхового 

жилого будинку». Сьогодні це будинок №16. 

  

 
 

Нові будинки на розі вулиці Карла Маркса і проспекту Сталіна. Фото Ф.Плахтія. Газета 

«Кіровоградська правда», 12 червня 1960 року. 

 

 



 
 

З кожним роком все більше й більше упорядковується наше місто. Асфальтуються вулиці і площі, 

виникають нові сквери й парки, ростуть багатоповерхові жилі будинки. Ось і недавно, 3 вересня, зданий в 

експлуатацію будинок по вулиці Карла Маркса, 10. На фото: заселення нового будинку. Фото Г. 

Вискривченка. Газета «Кіровоградська правда», 12 вересня 1959 року 

 

 
 

У Кіровограді по вулиці Карла Маркса, 2-а, завершено спорудження нового 57-квартирного будинку. 

Трудящі міста одержать просторі, світлі й зручні квартири. Більше двох тисяч квадратних метрів жилої 

площі – такий вклад вніс колектив управління №1 у програму житлового будівництва, намічені на 

семирічку. Фото муляра В.Плахотія. Газета «Кіровоградська правда», 9 січня 1960 року. 

  



 
 

На першому поверсі будинку № 12 були два знакові для міста заклади – агентство 

«Аерофлоту», де можна було придбати квитки на усі повітряні рейси з Кіровограда, та магазин 

«Мелодія», який торгував музичними інструментами та грамплатівками. 

 У міському Бюро технічної інвентаризації зберігається Генеральний план присадибної 

ділянки № 5/5  міськкомунгоспу, яка знаходилася на розі вулиць Карла Маркса та Береславської 

(Єгорова). Датований цей план 1947 роком.   Можливо, з тих пір цей мікрорайон від вулиці 

Береславської у напрямку проспекту Сталіна (Комуністичного, Студентського бульвару) і отримав 

цю назву – 5/5. 

            Більшість будинків на центральній вулиці нашого міста у мікрорайоні 5/5 були зведені у 

50-60-ті роки минулого століття. Один з них, з якого й починається сьогодні Велика 

Перспективна, - у 1956 році. Споруджувався він для партшколи за типовим проектом. Через десять 

років тут відкрили технікум з підготовки керівних кадрів колгоспів та радгоспів. З 1991 року - 

сільськогосподарський технікум. У 2001-2011 роках у цій будівлі квартирував Кіровоградський 

юридичний інститут МВС України. Керівництво цього навчального закладу реставрувало будинок 

та зробило добудови до нього. Після закриття інституту тут оселилися слідчі та співробітники 

управління охорони громадського порядку УМВС в області. Зараз у будівлі знаходиться 

Донецький медичний інститут. 

          Будинок споруджений у стилі еклектики з використанням елементів класичного стилю. 

Будівля має складний план з кількох виділених кутових частин. Композиційна побудова фасадів, 

які виходять на вулиці Велику Перспективну (Карла Маркса) та Леоніда Куценка (Василини), 

асиметрична. Триповерхова будівля з підвалом є типовим представником будівель середніх 

навчальних закладів, які будували у 50-ті роки ХХ століття. 

На площі біля швейної фабрики «Зорянка» на честь 2000-ліття Різдва Христового та 250-

річчя заснування Кіровограда 18 вересня 2004 року, у день відзначення ювілею міста, урочисто 

відкрили дев'ятиметрову гранітну колону, з якої постає триметрова бронзова фігура Ангела-

охоронця з символічним жестом благословення і оберігання нашої землі та її жителів. Загальна 

висота пам'ятника - 15 метрів. У нижній його частині закріплено плити з декоративним 

оздобленням, ювілейними датами та геральдичні знаки України, області і міста. На п'єдесталі 

напис: «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни». 

 



 
 

На фасаді будинку з вулиці Куценка збереглася пам'ятна дошка на честь одного з керівників 

партизанського руху на Кіровоградщині Петра Василини, ім'я якого за радянської влади носила ця вулиця. 

 

На площі біля швейної фабрики «Зорянка» на честь 2000-ліття Різдва Христового та 250-

річчя заснування Кіровограда 18 вересня 2004 року, у день відзначення ювілею міста, урочисто 

відкрили дев'ятиметрову гранітну колону, з якої постає триметрова бронзова фігура Ангела-

охоронця з символічним жестом благословення і оберігання нашої землі та її жителів. Загальна 

висота пам'ятника - 15 метрів. У нижній його частині закріплено плити з декоративним 

оздобленням, ювілейними датами та геральдичні знаки України, області і міста. На п'єдесталі 

напис: «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни». 

 

 
 

Авторами монументу були київський скульптор, заслужений діяч мистецтв 

України Анатолій Гончар та кіровоградський архітектор Віталій Кривенко, які стали переможцями 

оголошеного Кіровоградським єпархіальним управлінням УПЦ конкурсу на кращий проект 

пам'ятника. Споруджувався пам'ятний знак на кошти благодійників. 

           Біля пам'ятника Ангелу-Хранителю на Соборній площі розташований Соборний храм 

Благовіщення Пресвятої Богородиці. Оформлений він у стилі українського бароко і є другим 

храмом України, оснащеним автоматичною дзвонарською системою. Соборний храм розділений 

на двоє: однопрестольний – нижній, освячений на честь Різдва Господа нашого Ісуса Христа, і 



верхній, освячений на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці і оснащений балконом, на якому 

розташований клірос і з якого мирянам особливо зручно спостерігати за ходом богослужінь. 

21 вересня 2013 року на 259-річчя заснування міста відбулося урочисте закладення в фундамент 

храму капсули з інформацією про дату закладки храму і підписами осіб, які брали участь в цьому 

заході. 7 квітня 2014 року, на свято Благовіщення, були освячені і встановлені хрести на куполи 

храму. 21 вересня 2014 року, в день Різдва Пресвятої Богородиці, відбулися освячення самого 

храму і перша божественна літургія. 

  

 

 
 

 

Будівля швейної фабрики, яку збудували у 1959 

році. У той час вулиця Карла Маркса починалася з цієї 

будівлі. Фото 1959 року. 
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 В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» описані Міський, Лікарняний, Шовковичний та 

Гімназійний сади, а також Гімназійний, Османський, Ковалівський та Міський бульвари.  

Так, Міський сад на річці Сугаклеї був розведений у 1764 році генералом Мельгуновим, 

колишнім головним командиром Нової Сербії. У часи військових поселень  сад перебував у 

зразковому стані. Тоді ж до нього була приєднана  частина міської землі, на якій посадили cоснову 

алею, що служила в'їздом до саду. 

    Османський бульвар був на березі Інгулу – від річки до вулиці Великої Пермської. 

Розведений у 1849 році за розпорядженням графа Остен-Сакена і називався за прізвищем 

полковника Османа, який ним опікувався.  Які дерева росли на цьому бульварі? Невідомо, 

припускаємо, що це була біла акація. Своє припущення робимо з того, що по вулиці Великій 

Пермській ще після Другої світової війни росли білі акації, які були посаджені за часів Остен-

Сакена, і пні від яких можна було зустріти уздовж тротуарів цієї вулиці ще років двадцять тому.  

   Лікарняний сад знаходився при міській лікарні на території  фортеці св. Єлисавети. 

Розведений він у 1835-1836 роках за наказом того ж таки графа Остен-Сакена. У ньому посадили 

12 106 дерев «лісової породи», які узяли у  казенному саду. 

Богодільний або  Шовковичний сад знаходився на Кущівці. У 1849 році тут посадили  

шовковицю, і деякий час займалися шовківництвом. 



     Ковалівський бульвар і при ньому парк розведені за розпорядженням воєнного начальства 

у 1850-х роках, під час будівництва поблизу трьох великих казенних кам'яних трьохповерхових 

будівель. 

Міський бульвар, проти міських Присутніх місць на Великій Перспективній вулиці, був 

розбитий на місці, подарованому місту 1 вересня 1839 року  сенатором Фундуклеєм.   

  Гімназійний сквер розбитий у 1879 році під час будівництва приміщення для чоловічої 

гімназії по вулиці Петрівській. 

 У вищезгаданій книзі є згадка про вишневий садок біля Петропавлівської церкви: «..на той 

же земле состоят кладбища… из коих при одном петропавловском вышеупомянутая загородная 

церков и садовое вишневых деревьев место…» 

 Згадуються сади та дерева Єлисаветграда й в інших друкованих виданнях. Так, про вербу, 

вишні, грецькі горіхи, персики та інші плодові дерева читаємо у  щоденнику Г.А. Гільденштедта 

«Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року»:   

«В крепости стоят только общественные здания, в которых живут холостые солдаты, 

комендант и некоторые офицеры. Церковь, гауптвахта, провинциальная канцелярия, школа и 

тюрьма также находятся в крепости, все в очень плохом состоянии. Дома здесь все деревянные, 

построены худо, покрыты частью гонтом, частью соломой. Очень редко близ домов виднеются 

вербы и еще того реже обыкновенные плодовые деревья…» 

«Верстах в трех к югу от крепости, на северной стороне ручья Сугоклеи, версты на две 

выше его устья, расположен сад, разведенный на казенный счет. На высоких местах в виде аллеи 

посажено много вишен; на возвышенности, обращенной к югу, виноградные лозы, а в низине, 

вдоль ручья – различные, большею частию – самые обыкновенные плодовые деревья. Грецкие 

орехи и персики малы и их не много. Плодоносных деревьев здесь еще мало». 

А найбільш  відомим  деревом  в  історії  нашого міста  дехто  вважає  так  званий 

«столітній» дуб, що ріс у міському саду. З цим деревом, якого  ніхто  із  сучасників  не бачив, 

пов'язано  чимало  переказів  та легенд. Окремі  розповіді  не  мають  ні фактичних  підтверджень, 

ні  логічного зв'язку чи обґрунтованої аргументації. 

 

  Столітній дуб у міському саду. Поштова листівка.  

 

https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/Gueldenstaedt1774.html


В «Історичному  нарисі  м. Єлисаветграда» написано: «В бывшем казенном саду по 

настоящее время сохранился, на нижней аллее, возле  реки  Сугаклея, так называемый  

Потемкинский  дуб, который своими  размерами  обращает  на  себя внимание посетителей. 

Предание гласит, что под этим дубом князь Потемкин неоднократно держал военный совет по 

вопросу осады и взятия Очакова». 

Дехто з краєзнавців пише, що у  дупло  

цього  дерева  складали  золоті  речі шукачі  

скарбів, які  розкопували  поховання  жертв  

страшної  чуми 1813 року в Єлисаветграді. 

Кладовище померлих під час епідемії 

знаходилося поблизу «столітнього» дуба. 

Копачі  й  самі  стали  жертвами  хвороби.  

 

Семеро людей сидять та стоять на пні 

дуба. 

 

За  словами  тих, хто  насправді  бачив  

дуба, ріс  він  на  лівому  березі Сугоклеї 

недалеко від теперішньої греблі. У 1930-х 

роках уже  був  лише  пень  від  дуба. На  

кількох  дореволюційних  листівках  є 

зображення  цього  велетня. Начебто, його  

діаметр  був 143 сантиметри, і  йому усі 173 

роки, а  про  це  свідчили  річні  кільця  

відшліфованого  зрізу  з  пня, який  кілька  

років  залишався  на  місці  дуба. Кажуть, потім 

зріз дуба  зберігався  в обласному 

краєзнавчому музеї і був «використаний» 

німцями на паливо у період тимчасової окупації нашого міста.  

А на відстані 200-300 метрів від пня  дуба  нижче  по  течії  Сугоклеї  росли  ще  два  брати-

велетні  дуби діаметром 93 та 89 сантиметрів. 

В «Адрес-календарі і Довідковій книзі «Єлисаветград» на 1888 рік», який був 

надрукований  в Єлисаветграді М. Гольденбергом у 1887 році, є кілька цікавих абзаців: «Перед 

фасадом здания, занимаемого думой и другими присутственными местами, находится небольшой 

городской бульвар, засаженный преимущественно «южной красавицей» - белой акацией - это 

место вечерних гуляний. Клумбы бульвара покрыты цветами. Его окружает чугунная низкая 

решетка, а на концах продолговатого его четырехугольника поставлены киоски, занятые 

торговцами писменными принадлежностями, газетами и прочь». 

«Городская Управа,  озабочиваясь в  возможной мере развитием древесных насаждений, 

усиленно рекомендует жителям насаждать деревья по улицам вдоль линии тротуаров; 

некоторые из улиц, как Дворцовая, Большая Перспективная и др. уже обсажены молодыми 

акациями. В последнее время заведывание этим делом поручено городским управлением особому 

лицу». 

У цьому ж щорічнику згадуються   Макеєвський та Трикутний бульвари. Перший розбили 

весною 1909 року на Банній площі на честь  покійного гласного І.І. Макеєва. Трикутний бульвар 

був між жіночою гімназією і Пашутінським народним училищем, і так називався через свою 

форму. 



       «Более или менее приличные скверы разбиты при мужской и женской гимназиях, при   

реальном   и   при   Пашутинском   городском   училищах,   при   летнем   театре,   при 

Александровском приюте и в оградах некоторых городских церквей», - читаємо у Довіднику. 

   

 Міська Дума  і Міський бульвар. Поштова листівка. 

 

  Міська управа. Бульвар. Поштова листівка. 

    «Сад Альгамбра принадлежит о-ву распростр. грамотности, находится в конце Гоголевской 

ул., вблизи сада Лайера. В нем устраиваются гулянья для учащихся». 

       «Из частных садов, предоставленных для публичнаго пользования, можно отметить Сад 

Лайера  (телерь Макеєва) — на Озерной балке, при пивоваренном заводе. Сад Зельцера при 

пивоваренном заводе Зельцера на Пермской».   

       Посадка лип уздовж тротуару біля Зимового театру в Єлисаветграді має давню традицію. Ще 

17 березня 1899 року Міська дума постановила: «Рекомендуется городской управе садить по 

улицам преимущественно липу и притом простую, мелколиственную, как более 

соответствующую местным климатическим условиям, выбирая для посадки экземпляры, 

возможно крупные, хорошо сформированные. Каждое дерево в предупреждении порчи должно 



быть огорожено прочной, чистой работы оградой. На Дворцовой улице сделать посадку лип 67 

штук только на двух последних кварталах (от Ингульской улицы до Театрального переулка)…» 

    У книзі «Материалы для географии и статистики России, собранные  офицерами генерального 

штаба ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Составил генерального штаба полковник А. Шмидт. Часть 

вторая. Санкт-Петербург, в типографии Калиновского, 1863» знаходимо:  

«На Большой Перспективной улице, против дома полиции с каланчою, находится 

городской бульвар, обсаженный белыми акациями, почти не доставляющими тени.   

Выше предместья Ковалевки, на левой стороне Ингула, по скату степей, устроены 

военным поселением лампачные бараки, на 24 эскадрона кавалерия и 2 боевых батареи. Они 

обсажены деревьями, а на флангах разведены плантации сосен и других дерев. Несколько ниже, 

против Ковалевки, находится в степи склады для войсковых вещей, крытые железом. 

По другую сторону города, за крепостью, в двух верстах от каменного моста, находится 

при р. Сугоклее Каменоватой, так называемый казенный сад. В него ведет сосновая аллея, что в 

здешних степях составляет большую редкость.Основание этого сада  несправедливо 

приписывают Потемкину Таврическому, хотя и по настоящее время показывают дуб, который 

будто бы был им посажен. Еще до прибытия сюда Таврического, были отосланы к Императрице 

Екатерины II плоды из казенного сада, разведенного на р. Сугоклеи. „Новороссийский же 

календарь” присваивает ему и название Потемкинского». 

На більшості поштових листівок з видами міста Єлисаветграда, надрукованих наприкінці 

ХІХ – початку ХХ століття, бачимо дерева. Проте з фотографій важко сказати, яких вони порід. 

 

 Реальне училище. Поштова листівка. 



 

 

Окружний суд. Поштова листівка. 

 

  В’їзд до міського саду. Поштова листівка. 

 



 

 Палацовий бульвар. Поштова листівка. 

 

  

 Велика Пермська вулиця. Поштова листівка. 



 

Міський сад. Поштова листівка. 

 

 

ЯК ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ ВОЮВАЛИ ЗА УВАГУ ПОКУПЦІВ 

 

Реклама – це не лише двигун торгівлі, а й відображення суспільно-економічного та 

культурного життя міста у певний проміжок часу. Якою ж була реклама у Єлисаветграді 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століття? Медіапортал DOZOR розповість про кілька її аспектів. 

           

Перша газета вийшла лише тоді, коли дозволили друкувати у ній приватну рекламу 

 

Уперше про свою газету міська влада Єлисаветграда заговорила у листопаді 1871 року. У 

програмі видання, затвердженій Міністерством внутрішніх справ, не було приватної реклами. Тож 

у жовтні 1873 року міська управа постановила, оскільки у програму «не вошло печатание частных 

объявлений, представляющих главный доход издания, без которого не может быть покрыт 

необходимый для этого расход, то порушить управе вновь выйти с ходатайством о дозволении 

печатать в «Елисаветградском листке» частные объявления». 

26 листопада того року міський голова звернувся з клопотанням до Міністра внутрішніх 

справ: «…городской листок без печатания частных объявлений не может быть издаваем, 

потому что, издавая листок по разрешенной программе, городское управление не будет иметь 

подписчиков…». Міський голова просив дозволу друкувати приватні оголошення. І цей дозвіл був 

отриманий. 

        В «Одесском вестнике» було опубліковане оголошення про пошуки редактора 

«Елисаветградского листка». З семи бажаючих зайняти цю посаду міська управа зупинила свій 

вибір на Василі Яковичу Протопопову, співробітнику «Новоросійського телеграфа». 

З 15 червня 1874 року міська управа почала видавати «Елисаветградский листок», та уже з 1877 

року припинила це робити. 



 
 

У програмі газети «Ведомости Елисаветградского Городского Общественного 

Управления», яку завтердило Міністерство внутрішніх справ 25 серпня 1892 року, 

були «казенные, городские, земские и частные объявления». Газета виходила у 1892-1905 роках. Її 

підписували до друку міський голова О.Пашутін та його заступник С.Рутковський. 

На жаль, у фондах Державного архіву Кіровоградської області відсутні примірники обох цих 

видань. 

 

 
 

Першою приватною газетою міста став «Елисаветградский вестник», який почав виходити 

з 1 липня 1876 року і проіснував 18 років. Його останній номер датується 12 травня 1894 року. 

Редактором газети був М. Хороманський, а видавцем – П. Зелений. 

У газеті «Елисаветградский вестник» рекламі була відведена уся четверта сторінка. Кілька 

оголошень виходило й на першій сторінці. Це були як комерційні оголошення, так і приватні. 

Зокрема, газета повідомляла про відкриття земської аптеки по вулиці Дворцовій та друкарні П. 

Зеленого по Великій Перспективній вулиці, про продаж товарів мануфактурним магазином 

«Макеєв і сини» та магазином Вишневського (кишенькові і стінні годинники), розпродаж товарів 

магазином Горфінкеля, продаж бандажів, рукавиць, підтяжок і фуфайок магазином Йосипа 

Гонтківського… 

           Це була також реклама торгового дому Попових з продажу чаю, оголошення про переїзд 

складу цукру графів Бобринських на Покровську вулицю. 

Фірма «Карасубазарский табак братьев Бобович» пропонувала тютюнові вироби. У цьому 

блоці було оголошення Віденської кондитерської та пекарні Гамма по Великій Перспективній 

вулиці з рецептами цієї кондитерської, реклама пектинового шоколаду А. Лемана та морозива. 

Скляний магазин Н. Мухіна на Дворцовій вулиці продавав олеографічні картини. 



 
 

 
 

Зі складу Трестера по Великій Перспективній вулиці продавали вугілля. Склад 

землеробних машин та знарядь Томіцького і Гродського в Єлисаветграді пропонував продукцію 

для села. Контора Агентства Російського страхового від вогню товариства в Єлисаветграді, яка 

знаходилася по вулиці Успенській, рекламувала свої послуги. 



 
 

На даху «Північного» готелю була «світлова електрична» реклама 

 

Про вуличну рекламу в Єлисаветграді дізнаємося з «Систематичного збірника постанов 

Єлисаветградської міської думи за 1871-1903 рр.», укладачем якого був Л.К Брейєр. 

29 січня 1887 року міська дума затвердила доповідь міської управи про встановлення стовпів для 

розклеювання афіш та «всякого рода» оголошень. 

А уже 4 березня того року міська дума затвердила представлений управою проект щитів для 

розклеювання афіш та оголошень у вигляді трьохгранних призм, як найбільш красивих. Та 

оскільки такі призми були дорогі, обходилися у 50 рублів, вирішили такого зразка щити поставити 

тільки на Великій Перспективній та Дворцовій. А на інших вулицях міста встановили прості щити 

у вигляді дошки. 

У квітні 1892 року орендар міських щитів для розклеювання афіш та оголошень звернувся 

до міської управи зі скаргою. Цю заяву управа розглянула на засіданні 4 травня того року. Управа 

погодилася з тим, що орендар справді несе збитки через невелику кількість афіш та оголошень для 

розклеювання. До того ж сторонні особи перехоплюють їх і сплачують орендарю таксу за 

наклеювання, беручи собі левову частку за саме розклеювання, право на яке має лише орендар. 

Тож міська управа надала орендарю виключне право на розклеювання за подвійною таксою. 

На засіданні 30 вересня 1897 року міська управа розглянула клопотання орендаря міських стовпів і 

дощок для розклеювання афіш та оголошень Л. Рєзникова. Він просив залишити за ним оренду без 

торгів ще на один рік на попередніх умовах. Члени міської управи взяли до уваги «всегдашнюю 

аккуратность» Рєзникова у виплаті орендних грошей, а також те, що з призначенням торгів не 

було підстав вважати, що буде запропонована вища орендна плата, як на те вказував досвід 



попередніх років. Міська дума на своєму засіданні 30 вересня 1897 року продовжила термін 

контракту с Рєзниковим. 

За кошторисом 1904 року дохід міста за розклеювання афіш та оголошень склав 831 рубль. 

На початку ХХ століття єлисаветградські газети повідомляли про нові види реклами у місті. 

Зокрема, про застосування електричної енергії для освітлення віконних вітрин магазинів. Для 

цього потрібно було взяти дозвіл у міській управі. 

            Так, у номері за 23 травня 1907 року «Голос Юга» повідомляла: «Нарушение правил. В 

магазинах, пользующихся электрической энергией с городской станции, устраиваются с 

нарушением правил и без разрешения управы дополнительные установки электрического 

освещения. Городская управа поручила заведующему елисаветградской станцией городскому 

инженеру Тамму, в случае, если установки не будут сняты, прекратить отпуск электрической 

энергии для этих магазинов». 

           У номері газети за 17 лютого 1910 року була надрукована наступна інформація: «Реклама. В 

последнее время усилились употребление электрической энергии в целях рекламного освещения 

магазинных оконных выставок. Некоторые магазины с этой же целью устраивают у входа 

дуговые электрические фонари». 

          «Светящая реклама. В летнем театре Элькинда также устраиваются световые торговые 

рекламы», - повідомляв «Голос Юга» у номері за 23 травня 1910 року. 

          А 5 червня того ж року газета розмістила наступне повідомлення: «Рекламы. Большое 

скопление публики наблюдается по вечерам у летнего театра, где на большом экране 

демонстрируются световые рекламы. В перерывах между объявлениями демонстрируются 

картины разных сюжетов». 

           Ось ще кілька повідомлень про «нові види реклами» у Єлисаветграді, які у 1908 році 

друкувала газета «Голос Юга»: 

            Реклама. На станции трамвая у вокзала сооружен щит, на котором будут выставлены 

для рекламы вывески некоторых торговых фирм. (7 лютого). 

Новый вид рекламы. Наш город не отстает от других больших городов, где 

промышленные фирмы считаются с рекламой, как с «двигателем торговли». Помимо того, что 

вагоны трамвая пестрят объявлениями, некоторые владельцы заведений печатают адреса своих 

фирм на оборотной стороне трамвайных билетов. (9 червня). 

Арендатору киосков для афиш городской управой предписано отремонтировать афишные 

столбы и поставить 8 новых в местах, которые будут указаны городской управой. (10 червня). 

Новый вид рекламы. Рекламное дело в Елисаветграде понемножко развивается. В настоящее 

время управлением трамвая выпускаются билеты широкого размера, на оборотной стороне 

которых будут напечатаны объявления фирм. (28 жовтня). 

Новый вид рекламы. Рекламное дело в Елисаветграде понемножко развивается. В 

настоящее время управлением трамвая выпускаются билеты широкого размера, на оборотной 

стороне которых будут напечатаны объявления фирм. (28 жовтня). 

У 1909 році трамвайні вагони почали обклеювати оголошеннями, а управління трамваю 

випустило ширші білети, щоб на зворотному боці друкувати рекламу від фірм. 

У тому ж році міська управа здала в оренду пану Гопану усі міські лавки на бульварі 

для «надписывания на них рекламы». 

        Ретро-фотографії з видами Єлисаветграда, на яких зображені вуличні рекламні тумби 



 
 

Вулиця Велика Перспективна, тумба на розі з Дворцовою вулицею 

 
Окружний суд 



 
Кавалерійське училище, справа на знімку тумба 

 
 

Міський бульвар, за каретою – рекламна тумба 

 

У тому ж році «один предприниматель возбудил ходатайство о разрешении ему устроить 

при Северной гостинице световую электрическую рекламу для торговопромышленных 



объявлений». 

          У 1855 році у Берліні з'явилися перші афішні тумби. На них розклеювали концертні і 

театральні афіші, а також рекламні оголошення. Коли подібні тумби почали ставити на вулицях 

Єлисаветграда – поки що невідомо. Якщо судити з дореволюційних фотографій нашого міста, то 

стояли вони в основному на двох центральних вулицях – Дворцовій та Великій Перспективній. 

У Єлисавеграді одним з орендарів афішних тумб був Шльома Гершкович Гопан. 3 жовтня 

1910 року він звернувся з листом до міської управи, у якому писав, що «28 жовтня нинішнього 

року закінчується трирічний термін договору зі мною на оренду міських стендів для розклеювання 

афіш та оголошень по місту... прошу міську праву здати мені їх ще на три роки на таких умовах: 

орендну плату залишити у 1502 рублі на рік з тим, що я зобов'язуюсь побудувати ще 18 круглих 

триаршинних стендів, які прошу поставити на Великій Перспективній та Дворцовій вулицях, а 

наявні нині на цих вулицях 26 стендів меншого розміру перенести на інші вулиці і поставити за 

вказівкою міської управи...». 

Новий дозвіл Гопан отримав, але уже із більшою орендною платою та необхідністю 

побудувати більше стендів, ніж він це планував. Та невдовзі орендар помер і справами стала 

завідувати його дружина Естер. 

Власники та орендарі афішних тумб, щоб не втрачати клієнтів і прибутку, оперативно 

інформували міську управу про тих, хто розміщує свою рекламу у недозволеному місці, і таких 

влада карала. 

У номері за 29 січня 1911 року «Голос Юга» повідомляв: «Расклейка афиш. Арендатор 

городских афишных щитов просит городскую управу оказать ему содействие в том, чтобы 

арендатор театра Элькинда не расклеивал самовольно афиши, и чтобы он не являлся в деле 

расклейки афиш посредником между Гопаном и антрепренерами. Несколько времени назад Гопан 

добился от управы запрещения расклейки господином Элькиндом театральных афиш на заборах и 

в вагонах трамвая. Тепер видно его аппетит разгорелся». 

А 25 лютого 1912 року Естер Гопан зверталася до міського голови із проханням«розпорядитися 

про заборону утримувачам біоскопу, патеграфу та ілюзіону самостійного розклеювання своїх 

афіш і підтвердити їм, що за таку розклейку, чи навіть розноску, встановлена містом плата на 

мою користь, яку вони зобов'язані вносити мені... названі підприємці наносять мені велику шкоду і 

лишають мене можливості бути сумлінним контрагентом міста, оскільки прибутки від міських 

щитів є єдиним джерелом існування для мене і семи сиріт-дітей, не говорячи вже про те, що за 

контрактом я несу серйозні обов'язки, які полягають у великій орендній платі до 2000 рублів, тоді 

як попередній орендар платив лише 650 рублів, і , крім того, я зобов'язана також установити ще 

20 нових стендів, які також мають обійтися мені не менш як у 1000 рублів». 

           У свою чергу орендар театру Елькінд був одним з тих, кого не влаштовували ціни Гопана, 

про що він писав у міську управу. Скаржився, що за угодою з міською управою про 

оренду Гопан повинен брати «с газетного листа 2 рубля 50 копеек» і таку ж суму за афішу, яка 

висітиме на тумбі три доби. А от Гопан дере з Елькінда та йому подібних по 4 рублі 50 копійок. 

        Стенди для розклеювання афіш були не єдиною формою реклами на вулицях міста. Так у 

1909 році у міську управу звертався Федір Феофілович Критинін із проханням надати йому 

виключне право на встановлення світлової реклами. В одному з найбільш людніших місць він 

збирався встановити екран розміром 4х4 сажені та будку для світлового апарату. Обіцяв 

рекламувати за допомогою вдосконаленого прожектора і сильного електричного світла «художні й 

оригінально виконані фарбами і фотографуванням малюнки з позначенням фірми і її продукту». 

        Єлисаветградська міщанка Мирля Абрамівна Меєр просила надати їй дозвіл на прийом 

реклами для її розміщення на усіх лавках міста строком на 10 років. Зобов'язувалася сплачувати у 

міську казну перші два роки по 100 рублів щороку, а в наступні вісім років – по 200 рублів. 

        Фастівський міщанин Мендель Борухович Черкаський просив дозволу влаштувати в 

Єлисаветграді зовнішню світлову рекламу для демонстрації оголошень торговельно-промислових 

підприємств на Великій Перспективній вулиці у будинку Барського при «Північному» готелі. 

          А утримувач Американської фотографічної майстерні Тверишінов просив дозволу на 

розміщення світлової реклами у саду Елькінда біля літнього театру. 

        Орендарка міського саду Олена Генріхівна Бейковська у травні 1912 року просила дозволу 

поставити на стовпах два рекламні щити розміром 9х2 аршини на розі вулиці Дворцової з 

вулицями Великою Перспективною та Пашутінською. 

       У номері за 4 грудня 1907 року газета «Голос Юга» надрукувала наступну 

інформацію: «Мы не отстаем. Одним из местных предпринимателей заключено соглашение с 



городом на устройство на главных остановочных станциях трамвая щитов, на которых будут 

привешены вывески-рекламы. Концессия сдана на 5 лет. Словом, все на заграничный манер: 

электричесое освещение, широкая уличная реклама. Чем не Европа?» 

 

Ліки від семи смертельних недуг 

 

На початку ХХ століття у кожному 

номері єлисаветградських газет було по 

кілька рекламних оголошень, присвячених 

патентованим і не патентованим лікам. 

Пересічному читачеві складно було 

розібратися, які ліки справді можуть 

позбавити їх від хвороб, а купуючи які 

вони лише опорожняють свій гаманець і 

проводять експерименти над власним 

здоров'ям. 

Якщо прочитати зразки рекламних 

оголошень єлисаветградських газет, то в 

них побачимо ті ж трюки, які 

використовують шахраї від медицини і 

сьогодні: посилання не на дослідження, а 

на розповіді про те, як «це» допомогло 

Васі, Петі, Вові і особисто Миколі 

Івановичу; згадування про те, що ці ліки 

довго приховували – боялися, що лікарі 

залишаться без роботи; унікальна технологія, рідкісні рослини, особлива тварина, яка живе на 

безлюдному острові, таємниця індіанців, військовий секрет; усе натуральне; швидкий результат і, 

звісно ж, без побічних ефектів; лікує безліч хвороб. 

Подібні шахрайства старі як світ. Це підтверджує історія з 20-річною 

єлисаветградкою Марією Поляковою. У березні 1912 року 

вона сиділа на лаві підсудних. Незважаючи на юний вік, 

жінка зуміла провернути аферу з ліками від хвороб очей. У 

1909 році вона відіслала у газети "Нива", "Копійка" та ряд 

інших столичних та провінційних видань рекламне 

оголошення. Повідомляла, що їй вдалося винайти 

чудодійний засіб, який Марія Олександрівна назвала 

"Світло". Пропонувала хворим флакон рідини за 3 рублі. 

І ця реклама стала двигуном шахрайства. У Єлисаветград 

на адресу Марії Полякової посипалися листи-замовлення з 

усієї Російської імперії. І нічого тут дивного немає. Адже 

винахідниця обіцяла зробити сліпих зрячими, вилікувати 

трахоми, катаракти, золотуху, зняти з очей більмо, 

позбутися близорукості і навпаки - далекозорості. Ті, хто 

зовсім нічого не бачив, або бачив цей світ як у тумані, 

вирішили терміново придбати чудодійний засіб з 

Єлисаветграда. 

Замовлення надсилали як прості люди, так і купці, 

священики, полковники. Жертвою 

шахрайки Полякової стали навіть такі світила тогочасної 

медицини як професори Гіршман та Мандельштам. 

І майже усі, хто надіслав до Єлисаветграда замовлення, оперативно отримували відповідь 

від Полякової. Разом з флаконом свого чудодійного засобу Марія Олександрівна надсилала 

хворим у посилці брошуру. Вона була наповнена листами-подяками від громадян, яким "Світло" 

дозволило зробити світ світлим, а хвороби, які вони мали, після промивання єлисаветрадською 

рідиною зникли. 

І так тривало два роки. За цей час ніхто із клієнтів Полякової не зцілився, а от більшість 

навпаки стала гірше бачити. Серед них - священик Ходакевич. Він вичитав у газеті "Нива" 



оголошення про чудодійну силу "Світла" і замовив флакон ліків. Збирався позбутися трахоми. Але 

після кількох промивань очей рідиною на одне око взагалі перестав бачити. Можливо, святий 

отець і не звертався б до поліції, якби не вичитав у брошурі, яку йому прислала цілителька, свій 

лист-подяку їй. Начебто він після промивання очей «Світлом» став бачити як молодий. Ця брехня 

вивела з рівноваги священика і він пішов зі скаргою на Полякову до поліції. 

Жертвою єлисаветградської цілительки став і полковник Ціклауров з туркменського міста 

Ашхабад. Військовий хотів краще бачити, а катаракта на очах заважала кар'єрі. Проте виписаний з 

Єлисаветграда флакон «Світла» лише погіршив його зір. 

А от чиновник Семенов з молдавського міста Кишинів вислав до Єлисаветграда 3 рублі, та 

ліки так і не отримав. І теж пішов зі скаргою на Полякову до поліції. 

Коли до Єлисаветграда посипалися листи-скарги на цілительку, поліція змушена була 

припинити її бурхливу діяльність. У грудні 1910 року на її квартирі провели обшук. Знайшли 15 

пляшок з каламутною пінливою рідиною жовтого кольору, 

які були запечатані сургучем. Також вилучили наклейки, 

виготовлені у друкарні, з таким текстом: "Мария 

Александровна Полякова. В Елисаветграде. «Свет» - 

«Welt». Бойтесь подделок. Перед употреблением 

взболтать». 

Був у Полякової архів з 30 тисячами листів-замовлень. Дві 

пачки надрукованих подяк, у кожній з яких по 5000 

листівок, чекали на відправлення. В алфавітному порядку 

прізвищ замовників розкладені у ящику їх листи. Вела 

Полякова і книгу відісланого товару, у якій було заповнено 

43 сторінки. 

         Кілька флаконів "Світла" поліція відіслала до 

Херсона, де лікарі виявили у рідині сірчано-кислі солі міді 

та цинку. 

На суді Марія Олександрівна сказала, що це була не 

її ідея, а дядька Федора Бірюкова, і вона займалася цією 

справою виключно за його вказівкою. Це він усе придумав, 

писав листи-подяки і керував її діями. Звісно, що Федір 

Бірюков заперечив слова племінниці, і сказав, що він 

вперше чує, що вона займалася розсилкою флаконів, і що 

до цього він ніякого відношення немає. Чоловік Полякової 

Василь також сказав, що він не знав, чим займалася дружина, і він їй не допомагав. 

          Покаранням за це шахрайство для Марії Полякової став штраф у 100 карбованців та два 

місяці ув'язнення (!), які їй призначив суд 

Кореспондент «Голоса Юга», який писав у газеті про судовий процес над Поляковою, 

зазначив в інформації, що таке могло статися лише через «дурість, неосвіченість людей і бажання 

позбутися хвороб». 

Слід сказати, що й сьогодні, через сто років, це бажання не змінилося. Тому й сьогодні 

процвітають шахраї від медицини. Звісно, серед газетної реклами були й патентовані ліки. 

«Нет лучшего средства как рекомендуемое високими медицинскими авторитетами безподобное 

травяное мыло «Герба» доктора Обермейера против веснушек, сухого мокрого лишая, угрей, 

прыщей, зуда, перхоти и нечистоты кожи. Тысячи благодарностей!!! После кратко временного 

употребления – хороший успех. Продают аптеки и аптекарские магазины 60 коп. маленький и по 

80 коп. большой кусок». («Голос Юга», 1909 рік). 

 



 
 

Почему мужчины пьют? Я был горьким пьяницей целых 20 лет, теперь бросил пить 

совершенно. Спасибо Вам за Ваш добрый дружеский совет. Федор Бондарук. Мой совет помог 

тысячам. Он поможет и Вам. Не откладывайте, напишите мне сегодня. Я немедленно вышлю 

Вам свою книгу драгоценных указаний как бороться с пьянством с пояснительными 

художественными картинками в тексте, бесплатно. Мой адрес. Ш.Ласлет, 

С.Петербург. («Голос Юга», 16 лютого 1912 року). 

Только мозольная жидкость «Клавиоль» способна уничтожить мозоли и бородавки с 

корнем. Цена коробки 35 к. Продается везде. («Голос Юга», 1912 рік). 

Хоча, cпробуй розбери де патентовані ліки, а де підробка. Шахраї ж намагаються 

нажитися на бажанні громадян позбутися хвороб. Вони рекламують свої лікарські засоби як 

панацею від усіх захворювань. Подібні афери закінчувалися тим, що громадяни, придбавши за 

кругленьку суму пропоновані шахраями ліки, здоровішими не ставали, а деколи навпаки, їх стан 

здоров'я різко погіршився. А шахраї, продавши свої «чудо-ліки», збагачувалися на чужому горі. 

 

Продається склеп на Петропавлівському кладовищі 

 

Чимало місця на сторінках єлисаветградських газет займали приватні об'яви – продаж 

або оренда житла, пошук роботи, втрата або знахідка речей тощо. 

*Передается выгодное дело. Узнать в мебельном магазине Каминского, угол Петровской и 

Большой улиц. («Голос Юга», листопад1908 року). 

*Сбежал борзый (хорт), кличка Шакал, темно-коричневый. Сообщить Знаменская, 12. 

Доставившему - вознаграждение. («Голос Юга», 12 грудня 1908 року). 

 

 
 



*50 рублей тому, кто предоставит место знающему двойную итальянскую бухгалтерию с 

5-летней практикой. Адрес в конторе «Голоса Юга» для Э.О. («Голос Юга», 6 травня 1911 року). 

* Приезжие два осетина, грамотные, из Терской области, ишут места для охраны в имении 

или подходящих занятий, имеют аттестаты своей службы в имениях. 

              *Ищу место дворника. Имею рекомендации. Адрес в конторе «Голоса Юга». («Голос 

Юга», 4 червня 1909 року) 

*Продается склеп на 3 или 5 мест на Петропавловском кладбище. Спросить у сторожа 

Алексея. («Голос Юга», 8 січня 1912 року). 

* Кто, уезжая в Крым, ищет компаньона? Согласна сопровождать без вознаграждения . 

Адрес оставьте в конторе «Голоса Юга». (10 березня 1912 року). 

*Настоящим заявляю, что по всем векселям, которые уже выданы или будут выдаваться 

моим сыном Иваном Терентьевичем Спиновым я платить не буду, и считаю эти векселя 

недействительными. Евлампия Акимова-Спинова, Елисаветград, Садовая, собственный дом. 

(«Голос Юга», 4 квітня 1912 року). 

 * В приемной доктора Каца (ул. Н.Донская, дом Сахаровой) оставлено летнее мужское 

пальто. («Голос Юга», 4 квітня 1912 року). 

*Внимание дам. Изящные по последней моде прически делает Варшавская чесалка. 

Принимаю всевозможные волосные работы. Спросить в парикмахерской рядом с гостиницей 

Боженко. («Голос Юга», листопад 1908 року). 

*Т.С.Баскина вернулась из-за заграницы. Привезена масса новостей. («Голос Юга», 26 

серпня 1912 року). 

*Продаются обыгранная скрипка Страдивариуса и флейта. Московская улица, №20/7, кв. 7. 

(«Голос Юга», 5 жовтня 1912 року). 

*Сенбернар белый с бурыми пятнами пристал 1-го числа. После третьего объявления 

считаю собственностью. Дворцовый, переулок д.12, Пилявский. («Голос Юга», 6 грудня 1912 

року).  

 

 
 

ЯКІ ВОНИ, ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ БУДИНКИ ЄЛИСАВЕТГРАДА? 

 

Ні для кого не секрет, що наше місто досі залишається неатрибутованим. Тобто, про 

більшість будинків не можна сказати ні прізвище їх фундатора, ні хто був автором проекту цієї 

будівлі, ні роки її побудови. І якщо ви знайдете в якісь публікації чи на пам'ятній дошці на стіні 

будівлі, що той чи інший будинок проектував відомий у місті архітектор, то це ще не означає, що 

дана публікація містить достовірні дані. 

Щоправда, про деякі старі будинки міста інформацію щодо їхньої атрибутації ми 

дізнаємося з фасадів цих будівель. На кількох будинках, які були споруджені до 1917 року, 

позначена дата їх будівництва або ж прізвище будівничого. 

Серед них - двоповерховий будинок по вулиці Великій Перспективній, 28. У площині 

картуша на двох аттиках зазначена дата – «1898», яку слід вважати роком завершення 

будівництва. Припускаємо, що належав будинок Савелію Барському. Прізвище архітектора 

будівлі невідоме. На час будівництва головним архітектором Єлисаветграда був Олександр 

Лішневський. Нині у цій будівлі відділення центральної міської лікарні. 

По вулиці Чміленка, у кварталі між вулицями Пашутінською та Тарковського, знаходиться 

будинок № 73, на аттику якого цеглою викладена дата побудови – 1909 рік. Будинок 

неатрибутований. 

 



 
  

На кількох будинках міста збереглися мармурові дошки з позначенням прізвища 

архітектора та дати спорудження. Такі таблички практикував кріпити на фасадах своїх будівель 

технік Григорій Зусман. Ці таблички збереглися на будинку на розі вулиць Верхньої Биковської та 

Великої Перспективної, на будинку № 2а у провулку Поліцейському (нині Декабристів), на 

будинку на розі вулиць Преображенської та Пашутінської, відомому, як готель «Рига». Будинок № 

82 по вулиці Верхній Биковській. У лівій частині фасаду табличка з текстом, що цей будинок 

побудував у 1912 році технік Г.І. Зусман. 

 

 
 

Двоповерховий будинок по вулиці Карпи, 57, відомий як будинок дружини купця Уляни 

Сахарової. З лівої сторони головного фасаду про це нагадує пам'ятна дошка. Будинок 

неатрибутований. 



 
 

 
 

На фасаді цього будинку, що на розі вулиць Пашутінської та Преображенської, зі сторони 

вулиці Пашутінської, була табличка з білого мармуру із текстом, що цей будинок у 1909 році 

збудував технік Г.І. Зусман. 

Очевидно, замовником цього будинку був Ф. Зільбер, оскільки уже у 1910 році він відкрив 

тут першокласний готель «Рига» з комфортабельними номерами, у яких були ванні кімнати. На 

подвір'ї готелю знаходилися приміщення для зберігання карет постояльців. Після 1917 року тут 

був нічліжний будинок Озерянського. Пізніше на другому поверсі влаштували комунальні 

квартири, а на першому розмістили кулінарний технікум, їдальню та магазини. 

 



 

 
  

Двоповерховий будинок у провулку Декабристів, 2а. У правій частині головного фасаду, 

правіше арочного проїзду, на стіні вмонтована мармурова табличка з текстом, що цей будинок у 

1909 році збудований техніком Г.І. Зусманом. Будинок неатрибутований. 

Не виключено, що Григорій Зусман причетний до будівництва ще кількох архітектурних 

пам'яток міста, адже він мав своє технічне бюро і робив проектну документацію на будинки на 

замовлення приватних осіб. Так газета «Голос Юга» у номері за 25 листопада 1910 року 

надрукувала його оголошення: «Г. Зусман, вул. Гоголя, 15 в Єлисаветграді, навпроти будинку п. 

Державця, відкриває технічне бюро, а також дає уроки креслення та малювання». 

Слід додати, що Григорій Зусман брав активну участь у громадському житті міста. Він був 

помічником присяжного повіреного та членом товариства розповсюдження грамотності і ремесел, 

до якого входили І. Похитонов, О. Осмьоркін, А. Нюренберг, Ф. Козачинський та інші відомі 

єлисаветградці. У щорічнику «Весь Єлисаветград» за 1913 рік вміщена єдина відома 

фотографія Г.І. Зусмана, де він у компанії членів комітету з влаштування першої художньої 

виставки у місті (сидить на стільці крайній справа). 



 

 
  Інженер–архітектор А.А. Вайсенберг вказав своє прізвище на табличці, яка прикріплена на 

стіні будинку № 59 по вулиці Михайлівській. Нам не доводилося поки що зустрічати креслень 

старих будинків міста, автором яких був би Вайсенберг. Можемо припустити, що це був брат 

знаменитого єлисаветградського лікаря і антрополога Самуїла Абрамовича Вайсенберга. 

 

На мармуровій табличці зазначена дата «1910 рік». Газета «Голос Юга» у номері за 23 березня 

1910 року повідомляла: «Третього дня на Михайлівській вулиці відбулося закладання будинку для 

безплатного хедера (початкової релігійної школи, - ред.) товариства для забезпечення євреїв 

зразковими хедерами. Будівля будується у 2 ½ поверхи». 

 

 
 

Оголошення в газеті «Голос Юга», жовтень 1911 року 

 

З історичної довідки, складеної викладачами школи №24, відомо, що у 1917-1918 роках у 

будівлі був центр єврейської молодіжної організації, у 1918-1926 роках – єврейський будинок 

профтехосвіти. Потім - єврейська школа №10, яка з 1936-го стала загальноосвітньою. У 1930-ті 

роки це була єдина єврейська школа у місті. З 1955 року у будинку базується школа №24. У 1961 

році до старої будівлі хедера, який проектував А.А.Вайсенберг, здійснили добудову основного 

корпусу школи. Тож сьогодні хедер Вайсенберга складає лише частину будівлі. 

 



 
 

Адреса цього будинку - провулок Декабристів, 15. Це частина колишнього 

пасажу Пашутіних, який знаходився поряд із пасажем Шполянського (нині художній музей), на 

зруйнованих його бокових частинах зараз будівля готелю «Київ». На стіні у правому крилі 

існуючої будівлі була мармурова табличка з датою побудови та прізвищем архітектора. Проте 

вона не збереглася, тож невідомо, хто був автором проекту цього будинку, та коли його почали 

споруджувати. 

           Якби приклад Зусмана та Вайсенберга підтримали інші будівничі нашого міста, то сьогодні 

у нас не виникало б проблем з атрибутацією будинків, споруджених у єлисаветградські часи. 

       Слід додати, що за радянської влади на фасадах багатьох новобудов міста будівельники 

залишали дату їх спорудження. Приміром, як на будинку № 96 по вулиці Чміленка. 

 

 
 



 
           

 

 
 

НАЙЦІКАВІШІ ВУЛИЦІ ЄЛИСАВЕТГРАДА: МІКРОРАЙОН ПЕРМСЬКИЙ 

 

Про заснування біля стін фортеці Святої Єлисавети одного з перших мікрорайонів 

майбутнього міста Єлисаветграда «Пермського табору» дізнаємося з наступних двох видань. 

           «На західній стороні Інгулу, нижче фортеці, тягнеться уздовж берега форштадт, званий 

Пермським табором, бо тут колись стояв табором пермський полк. У ньому близько 120 

будинків, займаних і солдатами, тому він називається також Солдатською слободою. Тут 

знаходиться великий госпіталь, зараз за фортецею, на північному кінці форштадта». Так 

писав Й.Гільденштедт у щоденнику «Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року» про 

своє перебування у наших краях. 

           В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» початок заселення Пермського мікрорайону 

описаний наступним чином: «В околицях фортеці св. Єлисавети селилися греки, молдавани, серби, 

російські селяни та старообрядці з Польщі та Чернігівської губернії. Таким чином поблизу 

фортеці утворилося поселення, що становить тепер частину м. Єлисаветграда під назвою 

Бикове або грецьке і Пермських. Останнє отримало назву від табору Пермского Карабінернаго 

полку, визваного у 1754 році для прикриття робочих людей і викорінення гайдамаків...» 

            Оскільки неможливо в одній публікації розповісти про усі історичні об'єкти цього 

мікрорайону, тож сьогодні ми зупинимося тільки на кількох, які знаходяться по вулиці Великій 

Пермській – головній артерії цього мікрорайону. 

            Отож, ця вулиця виникла одночасно з будівництвом фортеці Святої Єлисавети, і отримала 

свою назву від назви Пермської слободи. Щоправда, зустрічається і назва Верхня Пермська. Була і 

Нижня Пермська вулиця (нині - Фісановича). 

           За радянської влади вулицю назвали на честь естонця Яана Томпа, який, напевне, й не 

здогадувався про існування нашого міста. У 1941 році німці перейменували вулицю на Верхньо-

Пермську. 8 квітня 1992 року Кіровоградська міська рада прийняла рішення №232 «Про 

відновлення історичних назв вулиць Чапаєва, Яна Томпа та Компанійця», назвавши вулицю 

Верхньою Пермською. А у 2003 році вулиці повернули назву Велика Пермська. 

           Вона починалася від Великої Перспективної і закінчувалася на Кавказькій площі, 

переходячи у Бобринецьке шосе. З «Історичного нарису м. Єлисаветграда» дізнаємося, що у 1850 

році по Великій Пермській, Дворцовій та Великій Перспективній вулицях встановили 127 стовпів 

для ліхтарів, які спершу освітлювали маслом, а з 1865 року – гасом. У 1889 році вулицю замостили 

від Великої Перспективної вулиці до Фортечного провулку. 

 



 
 

На початку вулиці, на розі з Великою Перспективною, знаходиться будівля Апеляційного 

суду області. Відомо, що цей будинок належав Соколовим-Бородкіним. Коли та за проектом якого 

архітектора він побудований – поки що не встановлено. З 1 липня 1874 року тут був Окружний 

суд, за радянської влади – обласний суд, зараз – Апеляційний суд області. 

 

 
 

За час експлуатації будівлі втрачена балюстрада на балконі другого поверху по центру 

головного фасаду з вулиці Великої Пермської та дві балюстради на даху будинку - від 

центрального аттика до бокових парапетів. 

             У 1972 році у правому крилі від вулиці Великої Перспективної була зроблена 

триповерхова добудова за проектом Григорія Щербини. 

 



 
 

За обласним судом був так званий «каскадний фонтан», який проектував Володимир 

Сікорський. Шість басейнів з водою були розміщені терасами. Зверху униз, з одного басейну в 

інший, стікала вода. З обох боків басейнів височіли ліхтарі на двохметрових стовпах-підставках та 

були пішохідні доріжки зі східцями. Тривалий час каскад басейнів вважався одним із 

найулюбленіших місць зустрічей закоханих і взагалі відпочинку кіровоградців. Згодом каскад 

прийшов у занепад. Коли поряд проектували будівництво приміщення обласної прокуратури, то 

обіцяли, що сквер збережуть. Не зберегли. 

 
 

На розі з провулком Мейтуса за обласною прокуратурою знаходиться будинок, який 

належав родині Мейтусів, і використовувався під шинок. Очевидно, відвідувачів у ньому 

вистачало, оскільки неподалік були Сінний ринок за Окружним судом та базар на березі Інгулу. 

 



 
 

На плані Єлисаветграда Павла Рябкова за 1914 рік по цій же стороні вулиці, ближче до 

Фортечного провулку, позначений цифрою 22 ще один будинок Мейтусів, який вони здавали 1-му 

Позико-Кредитному товариству. 

 

 
 

У 1926 році у цьому будинку Мейтусів Арон Каплун тримав фотоательє. У заяві на видачу 

дозволу на підприємницьку діяльність Каплун зазначав, що обслуговує переважно селян, які 

приїжджають на Сінний та інші ринки міста, що були неподалік його фотоательє. 

            На перехресті з Великою Перспективною, на березі Інгулу, був базар. Далі понад Інгулом, 

аж до мосту Долинського (по вулиці Михайлівській), знаходився Османський бульвар. Ось що про 

нього сказано в «Історичному нарисі м. Єлисаветграда»: «… на березі р. Інгул з однієї сторони і 

Великої Пермської вулиці з іншої, був розбитий у 1849 році, під час перебування м. Єлисаветграда 



в військовому відомстві. Він був розведений за розпорядженням графа Остен-Сакена і називався 

за прізвищем полковника Османа, який його розводив, а також завідував ним». Що стосується 

полковника Отто Карловича Османа, то він не має відношення до Жоржа-Етьєна Османа, що 

займався плануванням міста Париж. 

 

 
 

Вид від мосту через Інгул по вулиці Михайлівській на правий берег річки. 

На цьому місці був Османський бульвар. 

 
 

На знімку - перехрестя вулиць Великої Перспективної та Великої Пермської, вид від обласного суду, 

справа площа та приміщення автостанції, на місці якої згодом збудували спортшколу. Фото датується 

1960-ми роками. 

 

На Османському бульварі була міська хімічна лабораторія, у якій робили аналізи 

продуктів, що продавали на сусідніх ринках. Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 4 

квітня 1912 року, із 195 аналізів різних «сільських продуктів», які зробили у хімлабораторії з 

початку року, 39 вказували на те, що ці продукти не можна вживати. 

У 1920-1922 роках на березі Інгулу біля Великого мосту (сьогодні там пам'ятник воїнам-

інтернаціоналістам) був концетраційний табір. 

Зберігся будинок купця Цаля Гершовича Канівського, у якому зараз фізкультурний 

факультет педуніверситету. На першому поверсі цього будинку були магазини, а на другому – 

Купецьке зібрання. 



 
 

На місці нинішнього стадіону педуніверситету було трамвайне депо. 10 листопада 1896 

року відбулося урочисте закладання машинного приміщення для міського електричного трамвая. 

Тут же були збудовані ангари та адміністративні будівлі. А 26 липня 1897 року офіційно відкрили 

у місті трамвайне сполучення. Таким чином Єлисаветград став четвертим містом Російської 

імперії, де було пущено електричний трамвай. З 1897 по 1941 рік по вулиці Великій Пермській до 

пивзаводу пролягала трамвайна лінія. 

 
 

Вулиця Велика Пермська, трамвайне депо. Поштова листівка магазину 

М.Д. Слуцького, Єлисаветград 

  



 
 

У 1875 році по Великій Пермській спорудили кам'яний одноповерховий єврейський 

молитовний будинок. Як писала газета «Голос Юга» у номері за 13 травня 1908 року, «третього 

дня на Пермській вулиці, навпроти 3-ї частини, в еврейському молитовному дворі відбулося 

закладання нового молитовного будинку». За радянських часів у стінах цієї синагоги зробили 

хлібозавод. Залишки молитовного будинку помітні на цій фотографії хлібозаводу. 

 

 
 

На перехресті вулиці Великої Пермської та Фортечного провулку  будівля, у якій був млин 

Абрама Марковича Вайсенберга. Архітектор та роки спорудження цієї будівлі поки що не 

встановлені. 

          Разом з тим відомо, що Яків Паученко проектував для Абрама Вайсенберга комору 

по вулиці Нижній Пермській (нині Фісановича). У Державному архіві області 

зберігаються заява А. Вайсенберга до міської управи з проханням надати дозвіл на 

будівництво та креслення цієї комори Я. Паученка (на фотографіях нижче). 

  

  

  



 
 

Млин Абрама Вайсенберга 

 

Також в обласному архіві зберігається і лист члена правління Єлисаветградського 

пожежного товариства Дубровінського від 21 липня 1911 року, у якому він від імені 

Товариства просив у міської управи дозволу на будівництво пожежної частини на розі 

Великої Пермської вулиці та Фортечного провулку. На цьому документі чорнильний 

відбиток штампу «Перешкод у технічному і пожежному відношенні не зустрічається» та підпис 

міського архітектора Петра Федоровського. А нижче резолюція «дозволити» і дата - 21 липня 1911 

року. Тобто, лист розглянули у день його надходження. 

  У цій же справі креслення «Проект кам'яного, покритого залізом, депо Пожежного 

товариства для побудови на міському місці, яке знаходиться в Єлисаветграді на розі Великої 

Пермської вулиці та Фортечного провулку». На кресленні одноповерхова будівля з двома 

воротами для заїзду усередину гужових екіпажів. Над одними воротами великий фігурний аттик. 

У лівій частині фасаду вхідні двері, над якими аттик з люкарною. Між дверима та воротами – 

вікно. З подвір'я червоним олівцем домальовано службове приміщення. 

Ці документи цікаві тим, що це чи не єдине поки що відоме креслення, на якому 

стоїть підпис Петра Федоровського. Він був міським архітектором Єлисаветграда з 1 лютого 1911 

року по 10 січня 1912 року. 

            У 1860 році міщанин Яків Іванович Авраменко просив дозволу на 

спорудження кам'яного одноповерхового будинку по вулиці Великій Пермській. Цей 

будинок під № 74 зберігся до наших днів. На кресленнях є помітки та підпис архітектора Іллі 

Акимовича Шиліна. До речі, у фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається зо 

три десятків креслень будинків у Єлисаветграді, які виконані Шиліним. 



 
 

Вулиця Велика Пермська, 74 

 

На вулиці є ще кілька будинків, споруджених до 1917 року, які поки що неатрибутовані. 

 

 
 

Вулиця В. Пермська, буд. № 58-2, неатрибутований 



 
 

Вулиця В.Пермська, буд. № 57, неатрибутований 

 

 
 
Вулиця В. Пермська, буд. № 15, неатрибутований 



 
 

Вулиця В. Пермська, буд. № 76 , неатрибутований 

 

Відомо, що на цій вулиці мали нерухомість вдова генерал-майора Ганна Монастирська та 

дружина відставного генерал-майора Наталія Стромилова, купець Мошко Озерянський, 

дворянин Броніслав Собечевський, дружина полковника Ксенія Бобошко, дворянка Катерина 

Ракіна, член міської думи Ілля Дерібасов та багато інших відомих у місті людей. 

         На плані Єлисаветграда від 8 лютого 1833 року "План Військового міста Єлисаветграда з 

околицями", помічена лише одна поштова станція. Позначення нанесене словами та малюнком 

поштового ріжка. Знаходилася ця станція по Великій Пермській вулиці, на місці нинішнього 

пивзаводу. Але не на розі з провулком Поштовим, а в іншому кінці пивзаводу - біля нинішнього 

пожежного депо. Судячи з плану, уздовж дороги стояв один, напевне, головний корпус, а за ним у 

дворі, літерою "П", ще один. Припускаємо, що саме на цій станції зупинялися у серпні 1824 

року Олександр Пушкін та у лютому 1825 року Адам Міцкевич. 

         Про пивзавод Г. О. Зельцера ми уже розповідали. Додамо лише, що у 1911 році міська управа 

видала дозвіл Гершу Зельцеру на будівництво кам'яної конюшні по вулиці Солдатській і такий же 

дозвіл отримало акціонерне товариство «Зельцер» на спорудження кам'яного будинку по Великій 

Пермській вулиці. Також відомо, що Осип Гершкович Зельцер мав нерухомість у Безіменному 

провулку. 

           Пиво Зельцера завжди користувалося попитом, його навіть підробляли. Так, у кількох 

номерах газети «Голос Юга» за грудень 1908 року ми знайшли таке 

оголошення: «Пивоварний завод Г. О. Зельцера звертає увагу споживачів «англійського 

пива», що окрім етикетки справжнього формату буде наклеюватися «заводська розливка», у 

зв'язку з тим, що у продажу появилося пиво Голтянського товариства з аналогічними 

етикетками нашого заводу. З повагою завод Г. О. Зельцера». 

          А тепер перейдемо до інших вулиць мікрорайону, цікавих об'єктів, розташованих на них, і 

людей, які на цих вулицях проживали. 

          У листопаді 1920 року червоноармійця Володимира Сосюру направляють в Єлисаветград на 

військово-політичні курси більшовицького війська. Прибувши у місто, він відразу захворів і 

потрапив до військового лазарету. Про своє тримісячне перебування в Єлисаветграді Володимир 

Миколайович писав у романі «Третя Рота» (1926, надрукований у 1989-му): «Курси стояли в 

Єлисаветi. Був уже листопад. Пiсля голодовки на фронтi (по п'ять день ми нiчого не їли, а коли 

доводилось їсти, то бiльше яблука iз панських садiв) в мене почалась дизентерiя. Я кажу 

завхозовi, щоб вiн дав вiзника до лiкарнi, бо я босий, а надворi грязь i йде снiг. Але вiн не дав менi 

вiзника, i я пiшов босий до лiкарнi. Це було далеко, десь за вокзалом. Я йду і бачу, а мимо 

проходять червоноарми, гримить «Iнтернацiонал», i менi ще дужче жалко себе. Перехожi 



дивляться на мене i жалiсно хитають головами. Коли я проходив через вокзал, до мене пiдiйшов 

спекулянт i хотiв купити мою шинелю. Це було так дико й страшно, я ж босий, а вiн мене хоче 

ще зовсiм роздягнути...» 

       У приміщенні військового лазарету, у якому лікувався наприкінці 1920 

року Володимир Сосюра, сьогодні по вулиці Братиславській склади військової частини. Відомо 

також й де знаходилися курси, на яких навчався поет. Це колишнє Пушкінське народне училище 

по вулиці Генерала Шумілова, у якому нині школа № 7. 

         У шкільному музеї зберігається листування Володимира Сосюри з викладачем 

Кіровоградської райпартшколи Григорієм Понченком, із яким поет зустрічався та дружив. Так, у 

листі від 2 листопада 1959 року Володимир Сосюра писав Понченку: «... з листопада 1920 року до 

січня 1921-го я був курсантом військово-політичних курсів при політвідділі 14-ї армії. Наші курси 

тоді містилися в колишній Пушкінській школі, і мені довелося брати участь в обороні 

Єлисаветграду од махновців. І ще: в «Елисаветградских известиях» друкувалися мої вірші, власне 

юнацькі вірші. Тоді газету ліпили на стінах будинків. У мене не було штиблетів, і дівчата пошили 

мені капці з шинельного сукна. В тих капцях зимою я бігав за кілька кварталів, щоб подивитися, 

чи надрукували мої вірші в «Елисаветградских ивзестиях». 

 

 
 

Будувати в Єлисаветграді приміщення, у якому колись навчався Володимир Сосюра, 

розпочали 26 травня 1899 року. У цей день заклали у підмурок перший камінь народного училища 

у мікрорайоні Пермський на 300 учнів, з трикімнатною квартирою та кухнею для завідувача 

училищем. Будівництво приурочили до 100-річчя з дня народження Олександра Сергійовича 

Пушкіна, тож училише отримало назву Пушкінського. Проектував його міський 

архітектор Олександр Львович Лишневський. 



 
 

Вилікувавшись, Володимир Сосюра продовжив навчатися на курсах і писати вірші. 

Місцева газета "Известия" зберегла для нас сліди перебування поета в Єлисаветграді. Рубрика 

"Поштовий ящик" за 26 листопада 1920-го повідомляла: "Курсанту Соссюрі. Товариш! Ваші вірші 

талановиті. Будуть надруковані у найближчих номерах. Редактор переконливо просить 

заглянути до нього у редакцію для ближчої розмови". 

 
  

  

           А 19 грудня 1920-го в "Известиях" надрукований вірш "За солнцем" з підписом "В.Соссюр": 

Отпламенела ночь. В заре золоторжавой 

Чеканятся шаги под мерный звон штыков. 

К вершинам держим путь за солнечною славой, 

И павших на камнях дрожат мозги и кровь. 

Мы, как песок морей. О, мать моя - Коммуна! 

Кто мог сдержать в веках наш громоносный бег... 

Уже пылает день вдали сереброструнный, 

Как на родных полях веселый чистый снег... 

И  светлая трава шумит неторопливо, 

Склоняются цветы приветливо кругом,- 

Пред нами пышные растегнутые нивы 

Ковром сияющим, задумчивым ковром… 

Так хочется прилечь и отдохнуть немного,- 

Но весть дозор принес, что там, в лесу, враги… 



И снова стынет даль в мучительной тревоге, 

И чутко цокают спокойные штыки… 

 

 
  

У цій же газеті за 9 лютого 1921-го знаходимо вірш «Пролетарий», також 

написаний Сосюрою: 

Холодный звон минут. Я на глухой дороге. 

По-прежнему один. А по бокам трава 

Под ветром шелестит, и золотые роги, 

Мне машет из-за туч луна, одна-одна... 

И грузно, тяжело иду, 

Согнувшись, в гору, 

На рыхлых бороздах, отдавливая след 

Не мы ль несли во мглу, упорно роя норы. 

О солнечных веках тысячелетний бред. 

Пусть на худых ногах засохло мясо в клочья, 

Где кожа содрана и в трещинах руда... 

Но тем дороже нам наш новый мир рабочий, 

Но тем полней дрожит крылатый звон труда! 

 

Єлисаветградська газета «Голос Юга» у номері на 1 січня 1917 року пропонувала вважати 

днем ветеринарів міста 21 травня. У цей день у 1884 році розпочала свою діяльність 

єлисаветградська міська ветеринарна організація. У цьому номері газета розмістила некролог з 

приводу смерті міського ветеринарного лікаря С. Зерцалова. Помер Сергій Олександрович опівдні 

в останній день 1916 року на 63 році життя після тривалої і тяжкої хвороби. У червні 1914 року з 

нагоди 30-річчя перебування на посаді міська управа вручила Зерцалову грамоту. «Усі, хто 

зустрічався з будь-яких причин протягом багаторічного перебування Сергія Олександровича в 

Єлисаветграді, звісно, збережуть про нього пам'ять як про чудову, добру, працелюбну людину», - 

писала газета. 

 
Будинок Зерцалових по Бобринецькому шосе. Фотографія з фондів обласного краєзнавчого музею. 



 

Згідно останньої волі С. Зерцалова, його велике зібрання книг з ветеринарної медицини 

вартістю 1500 рублів передали міському громадському управлінню для кабінету ветеринарного 

нагляду при міській скотобійні. 

 
 

За даними 1913 року, колезький радник Марія 

Миколаївна Зерцалова мала у власності будинок на 

Кавказькій площі, а разом з чоловіком колезьким 

асесором Сергієм Олександровичем - будинок по 

Бобринецькому шосе. Відомо також, 

що М.Зерцалова здавала будинок на Фортечній площі під 

розшукове відділення поліції. Столовий фарфоровий набір з 

восьми предметів, який належав родині Зерцалових, нині 

виставлений в експозиції обласного краєзнавчого музею. 

          Перу Сергія Олександровича належать кілька 

друкованих наукових праць, дві з яких зберігаються у 

відділі рідкісних і цінних документів обласної бібліотеки 

ім. Д.Чижевського. 

На жаль, людині, яка залишила помітний слід в 

історії Єлисаветграда, не знайшлося місця на топонімічній 

карті Кропивницького. 

 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА: ВІД ПАЛАЦУ ДО ЗЕМСЬКОГО УЧИЩА 

 

Разом з Великою Перспективною Дворцову вважають однією з головних вулиць міста. А 

ще це культурний осередок, оскільки на ній у всі часи знаходилися театри та кінотеатри. 

Якою була першою назва нинішньої вулиці Дворцової – невідомо. До того, як її стали так 

називати, вона позначена на картах як Верхня Донська. Дворцовою вона стала після появи на ній 

палацу, і так називалася на відрізку від Ковалівки до вулиці Великої Перспективної майже 70 

років. 

           25 березня 1919 року більшовики об'єднали вулицю Дворцову з Верхньою Донською і 

назвали нову вулицю на честь Володимира Леніна. За кілька місяців, під час денікінської окупації, 

вулиці повертають стару назву. Потім прийшли більшовики і знову назвали її на свій лад. У 1941 

році німці повертають вулиці первісну назву. Та у січні 1944 року, коли у місто увійшли радянські 

війська, вивіски на будинках змінили на «Леніна». 27 жовтня 2011 року депутати міськради знову 

повернули вулиці назву Дворцова. 

 

Дійсне не завжди ймовірне 

 



Перша будівля на вулиці споруджувалася у середині ХІХ ст. для тимчасового розміщення 

російських імператорів із свитою під час їхніх приїздив у Єлисаветград на військові маневри. 

Через це вона отримала назву «палац», а вулицю стали називати Дворцовою. 

             Роки побудови палацу та прізвище архітектора – документально не встановлені. Як 

кажуть, у кожного своє припущення. Так, архітектор А. Губенко називав початком будівництва 

ансамблю військового містечка за проектом Верлона 1846 рік. В "Історичному нарисі м. 

Єлисаветграда" сказано, що почали зводити палац навесні 1848 року. Краєзнавець О. 

Кецко вважала керівником проектно-будівельних робіт військового містечка одеського 

архітектора Шуміліна, котрий начебто переїхав із сім'єю на постійне проживання до 

Єлисаветграда. Краєзнавець П. Босий припускає Шуміліна автором проекту палацу, а 

архітектора Верлона - виконавцем робіт (виконроб). 

            Поет Афанасій 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 «Ранние годы 

моей жизни», в яких описана перша частина життя А. Фета, і які вийшли друком уже після його 

смерті у 1893 році, поет розповідає про неймовірну і малоочевидну історію з будівництва 

палацу: «Действительное не всегда вероятно. Справедливость этого изречения еще раз 

подтвердилась при постройке дворца в Елисаветграде, о которой я уже говорил раньше. На этом 

громадном сооружении, требовавшем несколько раз новых ассигновок со стороны казны, не 

взирая на возведение его домашними средствами поселения, сосредоточены были все заботы 

неутомимого начальника штаба В. О. фон-дер-Лауница. Главным строителем был надворный 

советник штатский инженер Шохин, и кроме него для наблюдения за работами прибыл из 

Петербурга полковник Мельцер, о котором я же говорил. Светлорусого Шохина, человека средних 

лет, обязательно появлявшегося при наших официальных представлениях у начальника штаба и у 

корпусного командира, - я не мог не знать, хотя на квартире у него ни разу не был. А небольшая 

белокурая с рыжеватым отливом жена его весьма редко появлялась на балах в собрании. 

Помнится, здание было возведено в три этажа. И так как материал подавался на постройку со 

всех концов по лесам, прилаженным в обширные окна, - понятно, что все ревизоры, в том числе и 

начальник штаба, входили в здание по лесам. Но кто поверит, что однажды при новом осмотре 

фасада оказалось, что в огромном дворце нет нигде дверей. Рассказывала мне Сливицкая, хорошо 

знавшая Шохину, что когда бедный Шохин узнал о своем недосмотре, то, вернувшись домой, 

схватил себя за голову и стал восклицать: «дверей нет! не понимаю! голова трещит, мозг 

вытекает!». Никакие усилия жены не могли его отвлечь от этой роковой мысли, и к вечеру он 

сошел с ума, а через два дня умер». 

            Федір Олександрович Шохін – старший брат відомих московських 

архітекторів Миколи та Дмитра Шохіних. Дата та місце смерті - невідомі. Народився 1812 року. 

Закінчив архітектурну школу при експедиції Кремлівського будівництва та Московське двірцеве 

архітектурне училище. 1835 року отримав звання архітектора-помічника ІІІ-го класу. У 1838-1846 

роках був помічником архітектора на спорудженні Великого Кремлівського палацу. Очевидно, 

через це його й призначили головним будівничим палацу для царів у Єлисаветграді. 

 
  



  

          Згодом місце Шохіна у будівельній комісії зайняв В. П. Верлоп (Верлон, Верлен), 

голландський підданий. 

          Важко повірити, що саме так і було, як про те писав А. Фет. Очевидно, він помилився, 

довірившись розповіді знайомої. Адже первісно будівля мала сім входів-виходів, три з них - з 

головного фасаду, що виходив на вулицю Дворцову. Над цими входами були масивні дашки, які 

порталом накривали не тільки вхід, а й тротуарну частину навпроти нього. Металеві литі рельєфні 

чавунні колони та візерунчасті решітки кронштейнів дашків цих порталів надавали будівлі 

помпезності та легкості, створювали атмосферу величності та урочистості. Згодом 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 році. Та й взагалі, за Радянської влади А. Фета вперше видали аж у 1982 році. 

Один з упорядників творів поета вказує на те, що той 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: «Мне страшно хочется прочесть, 

но страшно боюсь, что вы многим значительным пренебрегли и многим незначительным 

увлеклись». 

        На думку історика С. Шевченка, закінчили будувати палац у 1851-52 роках. 

        Улітку 1855 року через Єлисаветград з Криму їхав генерал-лейтенант П. Глєбов, який 

писав: «…Єлисаветградський палац не можна назвати царським, а правильніше – палацом 

військового поселення. Приміщення для царя у нижньому поверсі одного із трьох будинків, що 

складалося всього із чотирьох покоїв: спальні і туалетної, вітальні, кабінету й приймальні, - 

нічим не відрізнялося, окрім чистоти, доведеної до найвищої абсолютності». 

А у 1956 році етнограф О. Афанасьєв-Чужбинський писав про палац, як про «привабливу і величну 

споруду з обпаленої цегли». 

  

Зимовий театр 

 

Наступною визначною будівлею після палацу по цій же стороні вулиці є театр. Місце для 

його будівництва міська управа виділила 18 липня 1865 року. Креслення, які виконав інженер-

полковник Георгій Васильович Трамбицький, були затверджені 31 серпня того ж року. Завершили 

будівництво до квітня 1867 року 

            До 1917 року театр змінив кількох власників. Трамбицький продав його 

артисту Милославському. Потім театр належав офіцерам Кузьмицьким – батьку та сину. Останній 

власник театру – Є. В. Елькінд. 

У 1919 році театр націоналізували і кілька років він мав назву «Червоний театр ім. 

Троцького», потім - «Перший радянський», «Радянський театр ім. Т. Шевченка». 

Спочатку ім'я М. Л. Кропивницького, у 1940 році, присвоїли професійному театру з 

Олександрії. Після Другої світової війни олександрійську театральну трупу перевели до 

Кіровограда. 

Перша вистава у новозбудованому театрі відбулася під час Георгіївського ярмарку 1867 

року. В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» про це сказано: «У щойно збудованому у 1867 році 

полковником Трамбицьким постійному кам'яному театрі першу виставу було дано трупою 

Виходцева, яка прибула до Єлисаветграда на Георгіївський ярмарок». Цей ярмарок в 

Єлисаветграді традиційно збирався щороку 22-24 квітня. На підставі цього можна зробити 

припущення, що будівництво театру завершили до квітня 1867 року. 

У театрі Г. В. Трамбицького, до влаштування у 1874 році театральної сцени у 

Громадському зібранні, ставили українські та російські вистави професійні та аматорські трупи. 

Виступали майбутні основоположники українського професійного театру М. Л. 

Кропивницький та І. К. Тобілевич. Кропивницький кілька сезонів працював у трупі Г. О. 

Виходцева, але даних про його участь у першій виставі новозбудованого театру не виявлено. 

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

Первісно споруда театру була мурована з керамічної цегли пластичного пресування, на кам'яному 

підмурку, перекриття поверхів дерев'яне балочне, над залою - перекриття з трьох дерев'яних ферм, 

над сценою - арка, дах горищного типу на два схили. 

Газета «Голос Юга» у номері за 8 травня 1907 року повідомляла: «Влаштування чоловічого фойє 

театру. Третього дня у міську управу надійшло від спадкоємців Кузьмицького клопотання 



вказати план побудови чоловічого фойє при 

зимовому театрі. Міська управа вказала, що 

фойє повинно бути влаштоване поряд з 

жіночим фойє, але з окремим входом і 

виходом». 

За архівними даними, у 1911, 1927, 1956-

1958 та у 1975-1976 роках у театрі 

проводилася реконструкція. Під час 

виконання будівельних робіт втрачалися 

автентичні елементи декору, змінювалося 

планування. 

На фотографії зліва – момент 

реконструкції 2011-2012 років. На 

фотографії справа – те, що залишилося від 

первісної будівлі Зимового театру після 

останньої реконструкції – з бокового фасаду, 

спрямованого на вулицю Кавалерійську, 

портал входу та сандрик над ним, площина 

якого оздоблена ліпним декором. 

На цій фотографії будівлі театру 

радянських часів помітні на фасаді дві 

пам'ятні дошки. На тій дошці, що зліва, 

зазначено, що це пам'ятник архітектури 

«Театр 1867 р.». На іншій дошці (справа) 

наступний текст: «В цьому театрі в другій 

половині ХІХ та на початку ХХ століття 

працювали корифеї українського театру Іван 

Карпович Тобілевич (Карпенко-

Карий), Марко Лукич 

Кропивницький, Микола Садовський (М.К. Тобілевич), Марія Костянтинівка 

Заньковецька, Михайло Петрович Старицький, Панас Саксаганський (П.К.Тобілевич)». Під час 

реконструкції 2011-2012 років ці дошки були демонтовані. 

 
  

  



 
 

 

 
 

Будівля музично-драматичного театру ім. Марка Лукича Кропивницького після реконструкції. 

Офіційне відкриття театру 17 жовтня 2012 року 

 



Посадка лип уздовж тротуару біля театру має давню традицію. Ще 17 березня 1899 року 

міська дума постановила: «Рекомендуется городской управе садить по улицам преимущественно 

липу и притом простую, мелколиственную, как более соответствующую местным 

климатическим условиям, выбирая для посадки экземпляры, возможно крупные, хорошо 

сформированные. Каждое дерево в предупреждении порчи должно быть огорожено прочной, 

чистой работы оградой. На Дворцовой улице сделать посадку лип 67 штук только на двух 

последних кварталах (от Ингульской улицы до Театрального переулка)…» 

Посадка лип уздовж тротуару біля театру має давню традицію. Ще 17 березня 1899 року 

міська дума постановила: «Рекомендуется городской управе садить по улицам преимущественно 

липу и притом простую, мелколиственную, как более соответствующую местным 

климатическим условиям, выбирая для посадки экземпляры, возможно крупные, хорошо 

сформированные. Каждое дерево в предупреждении порчи должно быть огорожено прочной, 

чистой работы оградой. На Дворцовой улице сделать посадку лип 67 штук только на двух 

последних кварталах (от Ингульской улицы до Театрального переулка)…» 

Замощувати вулицю Дворцову почали у 1847 році. Потім кілька разів перемощували – у 

1878, 1888 та 1909 роках.... 

З 13 липня 1897 року до Другої світової війни по Дворцовій проходила лінія трамваю. 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА: ВІД ТЕАТРУ «КАЗКА» ДО СКВЕРУ ВОРОВСЬКОГО 

 

Продовжуємо знайомство з будівлями по вулиці Дворцовій. У минулому випуску ми 

розповіли про три будинки – Палац, Зимовий театр і будинок Соколових-Бородкіних (Дворцова, 

6). 

На стіні останнього будинку торік міська влада встановила пам'ятну дошку. Автор тексту 

вказав, що це не особняк Соколових-Бородкіних, а будівля землевпорядної комісії, хоча комісія 

тут і квартирувала усього чотири роки, з 1913-го. Також на дошці вказано, що автором проекту 

цього будинку могли бути Вільгельм Верлон, або ж Андрій Достоєвський, що документально не 

підтверджено. На планах міста Єлисаветграда Павла Рябкова поряд з будинком Соколова-

Бородкіна позначений театр «Казка» (нині будинок № 10). Будинок неатрибутований. 

  

  Як повідомляла газета "Голос Юга", 26 грудня 1912 року відбулося "відкриття чудово 

обладнаного Театру «Казка». Дирекція Е. В. Елькінда. Керуючий В. М. Кондратьєв... Буфет, три 

фойе, оркестр музики. З 1-ї години дня до 4-ї години вечора по два сеанси для дітей і учнів». 

 

 
 

За радянської влади у цій будівлі був кінотеатр ім. Дзержинського. На фасаді будівлі 

збереглося багате ліплення.   Нижня частина двох еркерів будинку № 10 прикрашена 



маскаронами у вигляді жіночої голови. Над центральним вікном еркера гусак з розправленими 

крилами, який з'єднаний гірляндами з амфорами на кутах перетину площин еркера. Над боковими 

вікнами барельєфи дітей, які тримаються руками за амфори. Над вікнами другого поверху 

маскарон з обличчям дитини та крилами з боків. А над ними барельєфи чоловіків, дітей, гусей та 

плазунів. 

 
  

  

У лівій частині головного фасаду цього будинку, біля проїзду на подвір'я, вхідні дерев'яні 

двері. 

 
 

Будинки № 8а, № 12 та № 14 також неатрибутовані. Двоповерховий будинок № 12 має 

арочний проїзд з лучковим завершенням у лівій частині головного фасаду. Над проїздом еркер. 

  По цій же стороні вулиці, на розі з вулицею Шульгіних, двоповерховий будинок (на 

знімку), фундатором якого був Федір Сергеєв. Є архівні дані, що у 1911 році міська управа видала 

дозвіл Федору Павловичу на спорудження цього будинку. А в одному з квітневих номерів за 1914 

рік газета «Голос Юга» повідомляла про новобудови того року. Серед них і про 

будинок «Сергеєва на Двірцевій вулиці, напроти будинку міського голови Волохіна». Архітектор 

проекту будинку невідомий. У будівлі до 1917 року квартирувало товариство споживачів. 



Збереглося металеве огородження балкону з вулиці Дворцової, у мережеві якого проглядаються 

ініціали забудовника – «ФПС». 

 

 
  

  

 
 

Будівельний технікум. 1959 рік. Фотографія з альбому № 8а «Благоустрій і будівництво» міського 

управління культури, який зберігається в Державному архіві області. 

 

По непарній стороні вулиці Дворцової, на розі з вулицею Нейгауза, двоповерховий 

будинок, у якому мистецький факультет педуніверситету (будинок № 5). Припускають, що він 

також належав Соколовим-Бородкіним. Автор проекту та роки побудови поки що не встановлені. 

Торік на фасаді будівлі прикріпили пам'ятну дошку, що у цій будівлі був готель «Версаль». Та 

поки що ніхто з краєзнавців не оприлюднив жодного архівного документа, який би підтвердив цю 

«геніальну здогадку» знавців та берегинь історії міста з будинку з колонами. 



 

 

 
 

Після дощу на деяких вулицях міста, як у даному випадку на розі Театрального провулку 

та вулиці Леніна, встановлювали дерев'яні містки над калюжами біля тротуарів. 

На цій фотографії, датованій приблизно 1950-ми роками, на клумбі біля будинку № 5 

сосна. Це, очевидно, найвідоміше дерево на вулиці Леніна у радянські часи. Біля нього 

призначили зустрічі закохані пари перед тим, як йти до кінотеатру Дзержинського. Це дерево 

збереглося до наших днів. 



 
 

Кілька років тому на фасаді будинку № 5 польська громада міста встановила пам'ятну 

дошку відомому композитору Каролю Шимановському. На дошці зазначено, що у флігелі на 

подвір'ї цього будинку у 1919 році була редакція газети «Війна і мир», у якій начебто працював 

журналістом Кароль Шимановський, і навіть надрукував дві статті «Що не вмирає» та «Історія і 

міфи». 

 
 

Фотографія флігеля у Театральному провулку (нині будинок № 5/5 по вулиці Нейгауза), у якому у 

1919 році була редакція газети «Війна і мир». З архіву Варшавського університету. 

 



 
 

Цей же ракурс сьогодні 

 

 
 

Торік нижче пам'ятної дошки К. Шимановському влада встановила ще одну дошку, 

зазначивши на ній, що це будинок колишнього готелю «Версаль», а автором проекту цього 

будинку був Андрій Достоєвський. Зі стелі якого кабінету у будівлі міської ради ініціатори 

встановлення цієї дошки узяли такі «факти» – невідомо, адже жодного підтвердження цього 

краєзнавцями поки що не знайдено. 

А от краєзнавець Сергій Невесьолов знайшов у фондах обласного архіву прохання 

цивільного інженера Пантелеймона Сергійовича Косюра, яке було адресоване у міську управу, і 

датоване 29 березня 1912 року. Документ стосувався вирівнювання лінії фасадів будинків по 

вулиці Петрівській, у кварталі між вулицями Миргородською (нині Шульгіних) та Театральним 

провулком (вулиця Нейгауза). До цього прохання був доданий план домоволодінь кварталу. З 

нього бачимо, що крайнє домоволодіння від Театрального провулку належало Соколовим-

Бородкіним. 

Отож, Соколовим-Бородкіним належала уся смуга землі від вулиці Дворцової до вулиці 

Петрівської уздовж Театрального провулку. 



 
 

Також Сергій Невесьолов знайшов план, на якому вказано, що домоволодіння на розі 

вулиць Дворцової та Миргородської належало Євгенії Аркадіївні Соколовій-Бородкіній, а її 

сусідом (у напрямку Театрального провулку) був міський голова Г. О. Волохін. Креслив цей план 

землемір Осмьоркін, а датований він 1909 роком. 

Очевидно, Євгенія Соколова-Бародкіна купила дане домоволодіння, оскільки за архівними 

даними у 1899 році це домоволодіння належало купцю Максиму Соловйову. 28 вересня того 

року Максим Терентійович звертався до міської управи: «Имею честь просить оную Управу 

выдать мне дозволительную записку на постройку во дворе моем, состоящем 2-ой части г. 

Елисаветграда на углу Миргородской и Дворцовой улиц (є схема дворового місця – прим авт.), 

каменных служб под железной крышей в протяжении десяти саженей, в границах: с западной 

стороны дворовых мест Волохина и Торговицкого, севера – Лейбкинда и с востока – 

Карнаруковой». (ДАКО. – Ф. 78. – Оп. 1. – Арх. № 1060. – Арк. 508). 

 



 
 

- В обласному архіві є довідка Херсонського губернатора, в якій йде мова про те, що у 

вересні 1909 року поліція виявила в деяких міських готелях та мебльованих кімнатах 

Єлисаветграда кубла розпусти, - говорить С. Невесьолов. - У цьому списку і готель «Версаль», 

утримувачем якого був Герш Богуславський. Йому, як і ще кільком утримувачам готелей, влада 

заборонила займатися цією діяльністю. Щоправда, можна було передати готель іншій особі, і він 

продовжив би свою діяльність під тією ж назвою. Тож до міської управи надійшло прохання 

Рислі Богуславської, дружини Герша, дати дозвіл на переведення мебльованих кімнат до будинку 

Черніченка у Театральному провулку на ім'я Еля-Мойші Іцковича Гіскіна. Проте міська управа 

відмовила у цьому проханні, назвавши Гіскіна підставною особою. 

  У 1909 році у сквері біля театру збиралися будувати тир (на плані позначений літерою А). 

Між тиром і театром позначені арка над воротами, будка колишнього кінематографа, альтанка і 

буфет Аксенфельда. 

 
 

За радянської влади у сквері біля театру був фонтан. 



 



 
  

Сьогодні на місці цього фонтану у сквері стоїть пам'ятник воїнам Радянської армії, які 

загинули у боях за звільнення Кіровограда у січні 1944 року. Встановлений він у травні того ж 

року. Скульптор Є. Ф. Мандич. Висота скульптур - 1,5 м, постаменту - 3,2 м, обеліска - 4 м. 

Скульптурна композиція виконана з бронзи, а постамент і обеліск з граніту. На жаль, пам'ятник 

уже давно осквернений вандалами - з нього зняті металеві ланцюги, які захищали пам'ятник по 

периметру, а також плити з барельєфами. І це незважаючи на те, що поряд райвідділ міліції. 

Дивно, що цю бронзову скульптуру ще не здали у брухт, як це, очевидно, зробили з пам'ятниками 

Леніна з Ковалівського парку та Кірова з центральної площі міста. Де ці пам'ятники сьогодні, як 

це не смішно, ніхто не знає. 

У радянські часи на Меморіальний комплекс "Фортечні Вали" (Фортеця Святої Єлизавети) 

зі скверу Воровського (так називався цей сквер), були перенесені останки загиблих солдатів. Хоча, 

дехто стверджує, що тіла солдатів так і залишилися у землі, а сама церемонія перенесення останків 

воїнів була лише ритуалом віддання шани загиблим. 

Також дехто з краєзнавців стверджує, що цей пам'ятник унікальний тим, що він був 

першим в СРСР пам'ятником радянським воїнам, встановленим після звільнення від фашистських 

загарбників. Проте це далеко не так. Краєзнавці майже усіх обласних центрів Російської Федерації 

та кількох міст України, які були звільнені раніше за Кіровоград, твердять, що саме у них 

встановлений перший такий пам'ятник. 

 
  



На цій фотографії зафіксована процесія з перепоховання останків радянських воїнів з 

братської могили у сквері біля театру по вулиці Леніна на Меморіальний комплекс на території 

фортеці Святої Єлисавети, яка проходить через площу імені Кірова. По центру – будинок Сейдера 

з уже надбудованим третім поверхом. Також уже є «Молодіжне» кафе, яке було збудоване у 1963 

році на розі з вулицею Леніна, та кінотеатр «Комсомолець», що розпочав свою роботу у 1964 році. 

У 1968 році у сквері біля театру встановили пам'ятник драматургу і актору М. Л. Кропивницькому. 

Скульптор Е. М. Кунцевич. Пам'ятник являє собою гранітну вертикальну стелу, нижня частина 

якої відполірована, а у верхній, необробленій, в техніці високого рельєфу виконаний портрет 

Кропивницького. На фасадній стороні напис: «Марко Лукич Кропивницький. 1840 – 1910 роки». 

Висота пам'ятника 1,3 м, а постамента - 1,2 Х 1,0 м. 

 

 
 

Пам'ятник Марку Лукичу Кропивницькому, з фотоальбому «Кіровоград», К.: «Мистецтво», 1983. 

 

Після чергової реконструкції театру пам'ятник Кропивницькому перемістили і встановили 

у 2012 році на новому місці. 

  Торік біля пам'ятника М. Л. Кропивницькому з'явилася пам'ятна дошка вартістю за 10 

тисяч гривень. Не будемо дискутувати потрібна вона, чи ні, але, якщо уже й поставили цю дошку, 

то треба було хоча б зазначити на ній імена скульптора та архітектора, і роки встановлення 

пам'ятника. Та й, напевне, ініціатори встановлення цієї дошки не володіли біографічними даними 

людини, ім'я якої сьогодні носить наше місто, бо вони не вказали навіть у якому селі 

народився Марко Лукич, а обійшлися загальними словами - «на Херсонщині». 

До лютого 2016 року сквер біля театру носив ім'я Вацлава Воровського, зараз – 

сквер Бориса Вінтенка. 

Через дорогу від пам'ятника Кропивницькому - фонтан зі статуєю Наталки-Полтавки. 

Відкрили його на День міста у 2013 році. Автор скульптури Григорій Савченко. 



 
 

 
 

КРИМІНАЛЬНИЙ КІРОВОГРАД 

 

Кривава дорога до Комишуватого 

 

У ніч на 7 листопада 1977 року міліціонер взводу з охорони водозабірних споруд 

Кіровограда Сергій Бихов залишив свій пост з автоматом АК-47 і відправився у село Комишувате 

Новоукраїнського району, щоб поквитатися за образи зі знатним хліборобом Олександром 

Гіталовим. 

           Це був особливий день в історії радянського народу. Країна святкувала 60-ту річницю 

Великої Жовтневої революції. У кожному населеному пункті з цього приводу проходили 

демонстрації або ж паради. 

Був такий захід і у Кіровограді. На трибуні, встановленій на площі Кірова, стояли 

керівники області і запрошені - передовики виробництва, ветерани війни та праці. 

        Був серед них і начальник УВС Кіровоградської області генерал-майор міліції Микола 

Шавша. Він дивився на колони мітингувальників, але думав про своє. Час від часу озирався, 

чекаючи, що от-от підійде хтось із підлеглих. 

        Це сталося о пів на одинадцяту годину. Генерала відкликав з трибуни один із його 

заступників і сказав пошепки, що особу підозрюваного у нічному розстрілі під Кіровоградом 

трьох чоловіків встановили і зараз його шукають. 

          Останні вісім годин зістаріли 58-річного Шавшу на кілька років. Війну він зустрів 

командиром танка розвідбатальйону, у 1942 році отримав тяжке поранення у руку і був 

комісований за інвалідністю. З 1954 року працював заступником начальника УВС, а з 1962 року – 

начальником УВС Івано-Франківського облвиконкому. З 1973 року Шавша - начальник УВС 

Кіровоградської області. Та, здається, стільки, як тієї ночі і ранку, йому раніше не доводилося 

нервувати. На карту були поставлені його честь і кар'єра, а також честь усієї міліції області. 

         Сталася жахлива надзвичайна подія - хтось розстріляв трьох людей, тіло одного вкинув у 

ставок, а трупи двох інших спалив у машині. Коли оперативники встановили хто це зробив, 

головного болю додалося. Підозрюваним виявився міліціонер взводу з охорони водозабірних 

споруд Кіровограда Сергій Бихов. Він залишив свій пост з автоматом АК-47 і відправився у село 

Комишувате Новоукраїнського району, щоб поквитатися за образи зі знатним 

хліборобом Олександром Гіталовим. 



 
 

Сержант Сергій Бихов. Фотографія з 

особової справи. 

 

            У ті часи ім'я Гіталова гриміло на весь 

Радянський Союз. Олександр Васильович був 

новатором колгоспного виробництва, одним із 

засновників комплексної механізації обробітку 

сільськогосподарських культур. Бригадира 

тракторної бригади колгоспу ХХ з'їзду КПРС 

двічі удостоювали звання Герой Соціалістичної 

праці (у 1948 та 1958 роках). Його обирали 

делегатом чотирьох з'їздів КПРС — ХХ-ХХІІІ. З 

1956 року Гіталов член ЦК КП України. Був 

депутатом Верховної Ради СРСР шести 

скликань. Нагороджений орденами Леніна та 

Трудового Червоного прапора, рядом медалей. 

          Це була своєрідна людина, з якою 

рахувалися у Москві, і яка не звикла, щоб їй 

перечили. А тут, в останніх числах жовтня 1977 

року, коли Гіталов повертався у Комишувате з 

Кіровограда, поблизу села Рівне його 

автомобіль УАЗ-469 зупинив молодий чоловік у 

міліцейський формі, перегородивши дорогу. 

 

 - Дай домкрат, - звернувся він до водія. 

- У мене є старший, - кивнув водій у бік пасажира на передньому сидінні. 

- Ти знаєш, хто я такий? – суворо запитав пасажир. 

- Ні, - чесно відповів міліціонер. 

- Я — Гіталов! - представився чоловік. 

Звісно, міліціонер чув це прізвище. Тож стояв, не знаючи, що робити далі. 

А Гіталов наказав йому показати свої документи. Потім ще раз вилаявся і машина поїхала у бік 

Новоукраїнки. З райкому Олександр Васильович зателефонував у Кіровоград першому секретарю 

обкому партії Михайлу Кобильчаку. Кобильчак відразу з'єднався з начальником УВС і 

переповів Шавші почуте від Гіталова. Шавша у свою чергу викликав свого заступника по 

кадрах Володимира Кришевича і наказав провести з міліціонером виховну роботу. 

Особова справа 21-річного міліціонера Сергія Бихова була куцою. Народився у Києві, 

батько — військовий майор, мати — лікарка. Служив на Півночі командиром окремого взводу. 

Батьки переїхали у Кіровоград, поселилися по вулиці Яновського. Відслуживши 

строкову, Сергій приїхав до них. Пішов у міліцію, характеризувався позитивно. 

У розмові з Кришевичем Бихов розповів, що того дня повертався з батьком у Кіровоград і 

під Новоукраїнкою спустило заднє колесо їхнього "Москвича". Потрібний був домкрат, щоб 

поміняти запаску. От Бихов і вирішив попросити його у когось з водіїв. Та виявилось, що зупинив 

машину Гіталова. 

          Неправим у цій історії міг бути лише молодий міліціонер. Тож Кришевич порадив йому 

поїхати у Комишувате і попросити вибачення у Олександром Васильовичем. Приїхавши у 

Комишувате, Кришевич почав здалеку заходити до інциденту з міліціонером, щоб врешті 

попросити вибачення за свого підлеглого. Але Гіталов швидко зрозумів, з якою метою прибув 

гість, і сказав, що хоче почути слова вибачення від начальника УВС. Кришевич сказав про 

це Шавші, і той вирішив відвідати Комишувате після свят, щоб залагодити питання. 

Але необхідність у цьому відпала. 5 листопада на стадіоні "Зірка" проходив стройовий 

огляд особового складу гарнізону міліції. Шавша побачив у шерензі міліціонерів Бихова і при усіх 

нагримав на нього. Керівництво відділу охорони ставило на свята посилені наряди, тож вирішило 

задіяти в один з них, як «штрафника», і Бихова. 

Разом з досвідченішим колегою, який був озброєний автоматом, Бихов заступив на службу 

увечері 6 листопада. Неподалік від водозабірних споруд на Лелеківці справляли весілля. 



Міліціонери пішли туди вечеряти. Звісно, випили за здоров'я молодих. Коли повернулися на пост, 

напарник, якого розморив алкоголь, задрімав. А молодий міліціонер пригадав образу і вирішив 

поквитатися з Гіталовим. Він забрав у товариша автомат і вийшов на дорогу між Лелеківкою та 

Новомиколаївкою. Було уже близько опівночі. Коли засвітилися вогні легковика, Бихов зупинив 

його. 

            За кермом сидів чоловік, один з небагатьох на той час, хто займався нелегальним 

таксуванням. Він погодився підвезти міліціонера. За Кіровоградом, по дорозі на село Рівне, у 

районі Сахарного мосту, пасажир, який сидів позаду, дістав з-під плащ-накидки автомат і 

вистрілив у спину водієві. Труп вкинув у ставок. Вирішив далі їхати один. Але виявився 

невправним водієм. Двигун замовк, а завести його Бихов не зміг. Тоді вийшов з машини і почав 

чекати іншого попутного транспорту. Невдовзі на дорозі засвітилися вогні з боку Рівного. Це двоє 

жителів Донецької області поверталися з Голованівського району, куди їздили за продуктами 

перед святами. 

Побачивши чоловіка у міліцейській формі, вони зупинилися і вийшли з машини. І тут 

осінній дощ прошила автоматна черга. Відтягнувши трупи з дороги у кювет, Бихов сів за кермо 

«копійки» і почав розвертатися, щоб їхати у зворотному напрямку на Рівне. Та оскільки дорога 

була вузькою, а узбіччя мокрим, та знову ж таки, у Бихова не було водійських навичок, він при 

розвороті з'їхав у кювет і машина, ударившись у дерево, заглухла. Розлючений черговою невдачею 

міліціонер затягує трупи до салону і підпалює автівку. А сам йде у пітьму... 

Близько третьої години ночі до міліції подзвонив водій, який проїжджав дорогою і побачив 

у кюветі палаючу машину. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. У салоні «копійки» 

виявили два обгорілих до невпізнання трупи. А неподалік від машини знайшли номерну деталь від 

автомата, яку, як виявилося, загубив при стрільбі Бихов. По цій бірці дізналися, що автомат 

належить відділу охорони УВС, і що його отримав міліціонер, який заступив у наряд з охорони 

водозабірних споруд Кіровограда на Лелеківці. Зателефонували туди. Міліціонер був на посту, а 

от Бихов зник з автоматом. 

На ноги був піднятий увесь гарнізон міліції Кіровограда. Керівництво УВС здогадалося, 

що міг затіяти Бихов. Одна оперативна група поїхала у Комишувате, інша зробила засідку біля 

будинку батьків міліціонера. Кілька груп працівників міліції почали прочісувати місцевість у 

районі спаленого автомобіля. Про цю надзвичайну подію повідомили у Київ і з міністерства у 

Кіровоград виїхало кілька працівників, яких очолив заступник начальника відділу карного 

розшуку підполковник Едуард Фере (згодом стане генералом-полковником, радником міністра 

внутрішніх справ Юрія Кравченка – прим. авт. ). 

Як виявилося, підпаливши «копійку», Бихов облишив затію добиратися до Комишуватого і 

пішов у напрямку Кіровограда. Затримали його біля будинку батьків надвечір 7 листопада… 

За фактом навмисного убивства трьох людей порушили кримінальну справу. 

Тричі Бихова направляли для проходження судово-психіатричної експертизи – до Одеси, Харкова 

та інституту Сербського у Москву. Дві з експертиз визнали екс-міліціонера осудним. І 16 січня 

1979 року обласний суд призначив йому смертну кару. Екс-міліціонера етапували з 

Кіровоградського СІЗО до Дніпропетровська, де розстріляли 14 березня… 

 

Останній малюнок засудженого до страти 



 
Малюнок засудженого до страти на сторінці вироку, який йому вручили для ознайомлення 

 

11 грудня 1981 року судова колегія з кримінальних справ Кіровоградського обласного суду 

завершила розгляд найрезонанснішої у ті часи кримінальної справи. На лаві підсудних сиділо 11 

членів банди В.Кочнова, четверо з яких – жінки. Суд довів їх причетність до 56 тяжких злочинів: 

убивство жінки в молдавському селі Паркани, зґвалтування у Бендерах, викрадення більше двох 

десятків автомобілів в різних містах, розбійні напади та грабежі в кількох областях України та 

Молдавії, а також крадіжки. Троє – В.Силюков, В.Касаєв та М.Кіракосян, за вироком суду 

отримали вищу міру покарання - розстріл. Інші восьмеро були засуджені до різних строків 

ув'язнення. Щодо самого ватажка банди, то Кочнов роком раніше пустив собі кулю у скроню, коли 

міліція намагалася затримати його на квартирі у Кривому Розі. Наважився на цей крок він після 

півгодинної стрілянини, у якій поранив одного міліціонера, та зрозумівши, що іншого виходу у 

нього немає. 

…У листопаді 1977 року 24-річний Володимир Кочнов, який на той час уже мав дві 

судимості, викрав у місті Помічна легковика, а потім зухвало роз'їжджав на ньому вулицями 

обласного центру. Техніки тоді було менше, ніж сьогодні, та й подібні злочини – рідкість. Тож 

міліція згодом виявила вкрадений автомобіль. Та затримати Кочнова не вдалося. При 

переслідуванні працівниками ДАІ він залишив машину і утік. Потім майже рік переховувався у 

Тюменській області. А коли повернувся на Україну, то став збирати навколо себе банду. Для 

скоєння злочинів потрібна була вогнепальна зброя. За нею 26 липня 1979 року Кочнов разом 

з Касаєвим та Кіракосяном приїхали у місто Корець Рівненської області. Місцеві злочинці 

пообіцяли пістолети. Та при зустрічі з ними виник конфлікт, у якому Кочнову поранили ліву ногу 

штик-ножем і її довелося ампутувати. 

Два роки банда, пересуваючись по Україні на краденому автотранспорті, який періодично 

змінювала, вчиняла злочини в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській та ряді 

інших областей, а також у Молдавії. 

Деякі з цих карних проявів бандити скоїли й на Кіровоградщині. Так увечері 23 липня 1979 

року приїхали у село Спаське Маловисківського району. Мали «наводку», що у двох одиноких 

пенсіонерок - Євдокії Данильченко та Марії Моргун, водяться грошенята. Спершу 

пограбували Данильченко – забрали 150 карбованців та речей на 100 карбованців. А потім 

вдерлися до Марії Моргун. Стали душити та пригрозили, що відріжуть носа та вуха, якщо не 

скаже, де ховає гроші. Жінка злякалася і віддала усе, що було у хаті – 38 карбованців готівкою та 

50 карбованців облігаціями. Забрали ще й одяг пенсіонерки. 

Наступні злочини на Кіровоградщині бандити скоювали, так би мовити,проїздом. 3 

листопада, коли везли додому з Волині Кочнова, якого виписали з лікарні, і проїжджали через 



село Вербове Голованівського району, то вирішили зупинитися і пограбувати когось з 

селян. Кочнов та Силюков вдерлися до ближньої хати, стали бити господарку-пенсіонерку, 

вимагаючи гроші. Знайшли 280 карбованців та забрали речей на 726 карбованців… 

Уночі 18 грудня по дорозі з Молдавії на Кривий Ріг вирішили зупинитися у селі 

Покровське Кіровоградського району. Силюков розбив ломиком скло вітрини магазину. Після 

чого виніс разом Касаєвим різних промислових товарів на суму понад 7 тисяч карбованців… 

Увечері 8 лютого 1980 року поверталися після чергового злочинного турне до Молдавії. 

Побачили на узбіччі дороги неподалік залізничної станції Куцівка автомобіль «Шкода» і 

зупинилися. Озброєні обрізом та пістолетом витягнули водія з салону. Для остраху вистрілили 

уверх. А потім обшукали кишені водія і відібрали 180 карбованців… 

            В усіх злочинах, які вчинили члени банди Кочнова, вражає зухвалість, цинізм і бездумна 

легкість, з якою вони крали та грабували. Так перебуваючи у Молдавії, згадали, що через тиждень 

день народження у співмешканки одного із бандитів – і обікрали уночі магазин. По дорозі додому 

вирішили, що вкраденого буде замало для гулянки на широку ногу, і потрібні ще алкогольні напої 

та деякі продукти – зупинилися біля придорожнього магазину і обікрали його. До речі, дама 

одного із бандитів, запропонувавши знайомій подружитися з іншим членом банди, запевняла її, 

що та буде жити «як королева», бо «Кочнов як Дубровський забирає у тих, хто має тисячі». 

          Зброя у руках та нахабство не зупиняли перед будь-якими злочинами. Увечері 10 січня 1980 

року на одній з вулиць міста Бендери побачили дівчину і попросили показати їм місто. А коли 

виїхали у безлюдне місце, пригрозили пістолетом і зґвалтували по черзі усі троє. На довершення 

збиткування зняли з жертви сережки та шубу і вивели напівголу з машини на мороз. Спершу 

думали пристрелити, але потім пожаліли і відпустили. 

           І відразу взяли курс на Кривий Ріг. А у дорозі, біля Завадівки (мікрорайон Кіровограда) 

пограбували п'яного перехожого, який йшов по узбіччю. Зняли хутряну куртку, кролячу шапку і 

забрали посвідчення депутата міськради. 

           А ще банду Кочнова можна назвати однією з перших добре організованих злочинних груп, 

які займалися викраденням автомашин на Україні. Робили це не для їх перепродажу, а як правило, 

коли потрібен був свій транспорт. На рахунку членів банди зо два десятки «Москвичів», 

«Жигулів» та «Запорожців». 

- Майже рік засуджені до страти 30-річні Силюков і Касаєв, та на рік 

молодший Кіракосян сиділи в одиночних камерах у Кіровоградському СІЗО, чекаючи на 

помилування Верховного Суду, - розповідав автору цих рядків Є. Волченко, який на той час був 

начальником спецчастини СІЗО. – У мене зберігся екземпляр вироку, який був наданий для 

ознайомлення Силюкову. Напевне він його читав, бо по тексту є кілька поміток олівцем. А на 

звороті титульної сторінки Силюков намалював портрет якогось чоловіка. Оскільки 

прізвище Соколов, яким підписано малюнок, не згадується у кримінальній справі, то очевидно це 

була якась близька для засудженого до страти людина. 

Верховний Суд залишив вирок без змін. Коли це рішення прийшло у 

Кіровоград, Силюкова, Касаєва та Кіракосяна відправили в останню дорогу до Дніпропетровська, 

де їх стратили. Так було поставлено крапку у справі банди Кочнова. 

 

Кіровоградський слід маніяка у білому халаті 



 
Серійний убивця Кулик під час слідчого експерименту на місці злочину 

 

Увечері 17 липня 1985 року у підвалі новобудови по вулиці Винниченка у Кіровограді 

(донедавна на першому поверсі цієї дев'ятиповерхівки був магазин «Добруджа») знайшли труп 

шестирічної дівчинки. Побачене шокувало навіть досвідчених оперативників. Жертва була 

зґвалтована і задушена власним бантом, а у тільце їй убивця засунув електрод. Подібного жаху на 

Кіровоградщині ще не бачили. 

- Допомогати у розкритті резонансного злочину з Москви приїхав полковник, а з 

республіканського главку прибуло аж два оперативники, - говорить підполковник міліції у 

відставці Валерій Зборовський, на той час старший оперуповноважений Управління карного 

розшуку УВС Кіровоградського облвиконкому. - Кілька місяців ми наполегливо шукали маніяка, 

відпрацьовуючи різні версії, та безрезультатно. І лише коли дізналися, хто і за яких обставин 

скоїв цей злочин, зрозуміли – усе робили правильно, і нашої вини не було, що не ми перші знайшли 

злочинця, адже то був гастролер. А от колеги з Іркутська, звідки убивця шестирічної 

кіровоградки, могли його затримати ще на початку серії жорстоких злочинів. Тоді уперше в 

історії СРСР серійним насильником та убивцею виявився лікар, представник найгуманнішої 

професії. 

                 - Повинен сказати, що кіровоградські експерти – психіатри та психологи, до яких 

міліція звернулася за допомогою у створенні ймовірного портрета убивці, таки дали маху, - 

продовжує Валерій Олександрович. – Вони дійшли висновку, що це холостяк, схильний до 

хуліганства, раніше судимий за подібні злочини, безграмотний та конфліктний, одним словом - 

асоціальна людина. Прокурор-криміналіст, який молився на таблиці Відонова з опису злочинців, 

вирахував по них, що маніяк проживає у радіусі півтора кілометра від місця злочину. Однак 

міліція «перешерстила» не лише увесь Кіровоград, а й область, перевіряючи кожного підозрілого. 

Слід сказати, що у ході розкриття цього злочину міліція зіткнулася з новим на той час для 

радянського суспільства явищем. Хоча, як виявилося, воно уже тоді знайшло широке 

розповсюдження у Кіровограді. За тиждень оперативники встановили, що у місті близько двох 

сотень чоловіків нетрадиційної орієнтації, так званих «голубих». Серед них директор технікуму, 



працівник телебачення, професор педагогічного інституту, артист театру, офіцер правоохоронного 

відомства, учитель історії, суддя, лікар обласної лікарні… 

За рік до убивства дівчинки по вулиці Винниченка у піонерському таборі у 

міському саду на Олексіївці невідомий поглумився над двома дівчатками. Уночі заліз через вікно 

до кімнати, притиснув сонну артерію 12-річній дівчинці, виніс її у лісосмугу і зґвалтував там. А 

через місяць, і також під час зливи, подібним чином позбиткувався на 14-річною школяркою. За 

прикметами, які назвали потерпілі, міліція припустила, що це міг вчинити житель Кіровограда, 

який раптово зник з міста. Стали шукати і знайшли його аж у Мурманську. І чоловік справді узяв 

на себе не лише згвалтування школярок у піонерському таборі, а й убивство шестирічної дівчинки. 

Щоб не викликати зайвого ажіотажу серед населення, вивезли підозрюваного уночі на місця 

злочинів, щоб він розповів, що і як робив, і швидко зрозуміли – це не він. 

– Ми тоді, здається, зробили усе, що повинні були зробити, - вважає Зборовський. -

 Зокрема, розіслали телеграми по усіх обласних управліннях міліції Радянського Союзу з описом 

кіровоградського злочину. І коли рівно через півроку, 17 січня 1986 року, в Іркутську випадково 

пильні громадяни затримали на місці чергового збиткування над дитиною 30-річного Василя 

Кулика, до речі це сталося у день його народження, слідчий запитав, що він може сказати про 

убивство дівчинки у Кіровограді. Кулик здивувався: «А звідки ви про це знаєте?». До речі, ми 

знайшли в аеропорту запис, що 18 липня, наступного дня після злочину, Кулик вилетів з 

Кіровограда до Москви. 

Після затримання маніяка кіровоградські оперативники зрозуміли - психіатри описали їм 

зовсім іншу людину. Лікар швидкої допомоги Василь Кулик виріс в інтелігентній сім'ї – батько, 

уродженець села Рівне з Новоукраїнського району Кіровоградської області, був професором 

Іркутського університету, мати працювала директором школи. Тиха та непримітна людина, 

хороший сім'янин і товариш, разом з дружиною-юристом виховував двох синів. Ніколи і ні у кого 

не викликав підозр у своїй психічній неповноцінності. Хоча він напевне щось відчував за собою, бо 

приймав ліки, які зазвичай дають шизофреникам. Та згодом психіатри визнають, що Кулик 

осудний і адекватний «антисоціальний аморальний психопат з вираженими злочинними 

тенденціями». 

            Маніяк зізнався під час слідства, що на його совісті близько 40 злочинів (зґвалтування, 

замахи на згвалтування, розпусні дії щодо неповнолітніх), у тому числі 14 убивств. Це стільки 

зуміло довести слідство, а скільки не доказано - невідомо. Василь був спостережливим і легко 

вираховував довірливих дітей, які не перебували під особливим наглядом дорослих. Бабусі ж 

довіряли, бо Кулик лікар. Смерть пенсіонерок не викликала особливих емоцій, вони могли 

померти самі, деякі тіла навіть не досліджували. А коли в інтимних місцях 54-річної жертви 

знайшли ніж та товкучку для картоплі, вирішили, що жінка займалася самозадоволенням. Маніяка 

у білому халаті неодноразово могли впіймати, але не затримали. Так одна із бабусь після візиту 

лікаря звернулася до міліції із заявою про зґвалтування. Але Кулик сказав, що він приходив 

робити укол і йому повірили… 

            У 1985 році у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї влаштували 

куточок Кулика-старшого, відомого ученого-земляка, який не дожив до цього дня. Подивитися на 

неї приїхав син. Василь спершу відвідав сестру батька у Новоукраїнському районі. А 17 липня 

повернувся з Рівного рейсовим автобусом до Кіровограда, ознайомився з експозицією у 

краєзнавчому музеї, а потім пішов на нинішню площу Богдана Хмельницького, звідки збирався 

їхати на Стару Балашівку до іншої тітки. Було це близько 18 години. В очікуванні автобуса Василь 

помітив як з дитсадка, що біля лялькового театру на розі з вулицею Декабристів, вийшла дівчинка. 

Вона проживала за квартал і вирішила не чекати на батьків, а вихователі її не угледіли. Кулик, як 

коршун, кинувся через площу за дитиною… 

           - Приблизно через рік у мене в думках з'явився новий елемент - я трупи своїх жертв 

розчленовую на шматки. Улітку 1985 року, коли я згвалтував і вбив у Кіровограді дівчинку, після 

цього я жалкував, що у мене немає ножа, щоб розчленувати її труп, і не було потрібного 

інструмента для цієї цілі (напевне ,у розпачі він знайшов електрод – прим. авт.). Я вважаю, що це 

приносило мені якесь нове додаткове задоволення, - розповідав слідчому маніяк. 

         А ще він писав у своєму зізнанні: 

        - Вважаю себе у повному фізичному та моральному здоров'ї і вимагаю, щоб до мене 

застосували крайню міру покарання… Вважаю, що людям, схожим на мене, не місце серед людей, 

не кажучи про відповідність моїй професії. Ще раз прошу віднестися до мене з повною суворістю 

закону. 



           Василя Кулика, якого журналісти під час судового процесу охрестили маніяком у білому 

халаті, засудили до розстрілу. 26 червня 1989 року вирок було виконано. Йому було 33 роки… 

 

В'язня Гуревича кіровоградська міліція поїла коньяком 

 

 
У радянські часи роботу органів внутрішніх справ керівництво МВС оцінювало за 

цифровими показниками. (Навряд чи щось суттєво змінилося у цьому питанні і за часи 

незалежності України). Менше на території району чи області зареєстровано злочинів – значить 

поліпшилася профілактична робота, вищий відсоток розкриття карних проявів – отже краще 

спрацював кримінальний блок. А раз так, то керівництво райвідділу чи обласного управління 

замість догани чекало з Києва подяку, а у думках свердлило дірочку у кітелі для медальки та на 

погонах для чергової «зірочки». Заради похвали люди у міліцейській формі йшли навіть на 

свідому фальсифікацію. Як не дивно, але нерідко їм у цьому допомагали засуджені за інші 

злочини, беручи на себе чужі злодіяння. Найбільш відомим «добровільним помічником міліції» за 

часів СРСР був Григорій Гуревич. Про «діяльність» цього в'язня в Україні розповіла у 

фейлетонному детективі «Бубновий сищик» газета «Правда» за 19 червня 1988 року. Тоді уперше і 

востаннє за часів Радянського Союзу головне друковане видання країни розмістило на своїх 

сторінках критичний матеріал про роботу кіровоградської міліції. Ми знайшли цю газету та інші 

архівні матеріали афери. 

Цей ув'язнений допоміг працівникам міліції кількох областей України зняти з обліку 

нерозкритих 268 (!) злочинів. Він узяв на себе таємниче убивство професора Д., убивство таксиста 

К., зґвалтування неповнолітньої Б. зі смертельним наслідком, скоєні у Києві. У Фастові посприяв 

місцевій міліції розкрити 16 злочинів. Постарався в'язень і для міліціонерів Вінничини та інших 

областей України. Він взагалі нікому не відмовляв, охоче виїжджав у «відрядження», мовчки 

підписував процесуальні документи. Лише на Кіровоградщині Григорій Борисович зізнався у 

понад трьох сотнях злочинів. Щоправда, лише 103 його явок з повинною міліція устигла 

задокументувати як розкриті злочини, оскільки цю аферу викрила прокуратура. 

Григорій Гуревич народився у 1962 році у Вітебській області. Не одружений. Худорлявої 

статури. Волосся руде. Зріст – 1 метр 71 сантиметр. На батьківщині, у Білорусії, його тричі судили 

за крадіжки. У в'язниці жорстоко задушив співкамерника у масовій бійці. За це четвертий суд 

призначив покарання у 15 років позбавлення волі з відбуванням перших п'яти років у тюрмі. З 

Бобруйська Гуревича перевезли до Вінниці. А попереду Григорія в Україну блискавкою полетіла 

звістка - цей ув'язнений легко зізнається у будь-яких підказаних йому злочинах, бере на себе усе. 

Дізнавшись про цю «слабкість» в'язня, у Вінниці у камеру до Гуревича почали вчащати 

міліцейські чини, слізно прохаючи його написати чергову явку з повинною. Посадові особи 

зачитували в'язню секретні оперативні документи, детально розповідали про суть справи, 

підсовували на підпис чисті бланки документів і на місці злочину влаштовували репетиції. А 

потім, уже у присутності понятих, розігрували справжній спектакль. 

            Читач може запитати: а для чого це йому треба було. Пояснення просте: на нарах скучно, а 

тут з тобою носяться, як з писаною торбою, на знак подяки в одному райвідділі піднесуть 

наркотики, десь поставлять пляшку пива, а десь наллють і стакан горілки чи коньяку Пригощали 

в'язня салом, фруктами, солодощами… Та й обмовляючи себе, злочинець уже нічим не ризикував. 

Працівники міліції, оформивши відповідним чином явку з повинною, ставили галочку у звіті, що 

злочинця знайшли, справу закривали під різними приводами і оперативно відправляли в архів, 



щоб ніхто не запідозрив, що це «трухлява липа». Адже добровільні зізнання Гуревича інакше як 

абсурдом і не назвати. Виходило так, що Григорій Борисович грабував, убивав, ґвалтував і душив 

перехожих «Запорожцями» та «Москвичами», підстерігав інкасаторів, відкривав сейфи банків, 

учиняв п'яні бійки, украв із колгоспного складу дві автомобільні шини, зняв з потяга, який йшов 

на повних парах, три ящики тушонки, і знову убивав та крав усе, що потрапить під руки. До 

четвертої судимості білорус не був на Кіровоградщині, як і взагалі на Україні, водійських навичок 

не мав, а елементарне співставлення дат скоєння злочинів, у яких зізнався в'язень, показує, що 

більшість з них він учинив, або ж коли уже був за гратами, або ж ще до свого народження. 

            Як розповідав Євген Волченко, який на той час був заступником начальника 

Кіровоградського слідчого ізолятора №14 (СІЗО) з оперативної роботи, коли Гуревич написав явку 

з повинною, що скоїв злочини і на Кіровоградщині, керівництво обласного УВС зініціювало 

етапування в'язня до Кіровоградського СІЗО №14. І уже у перший день Гуревич написав 12 явок з 

повинною на ім'я начальників кількох райвідділів міліції Кіровоградської області, що він скоїв на 

їхніх територіях різні злочини. Ці зізнання потрапили на стіл до першого заступника начальника 

УВС Кіровоградського облвиконкому. А потім начальник СІЗО узяв особисто від Гуревича більше 

30 явок з повинною. 

            Разом з тим, Є.Волченко отримав інформацію, що усе це маячня, і таким 

чином Гуревич намагається покращити собі умови відбування покарання, а потрапивши за межі 

СІЗО – спробує утекти. Відповідно до службової інструкції, Волченко письмово доповів про це 

керівництву. Та в УВС не звернули на його застереження уваги. Їм треба було поліпшувати 

статистичні показники, а якою ціною – не важливо. 

           І завертілася карусель. За Гуревичем періодично приїжджали то з одного, то з іншого 

райвідділу міліції, а він зі швидкістю стенографістки писав свої зізнання. Лише в одному 

Кіровоградському райвідділі міліції білорус узяв на себе понад 30 злочинів. 

           Можливо ця цифра зростала б й далі, якби Гуревичу не підказали зізнатися у двох 

убивствах, скоєних у Кіровограді, серед яких смерть директора підприємства. З райвідділу міліції 

зателефонували до прокуратури і пихато повідомили, які вони молодці. Експерт-криміналіст 

обласної прокуратури Микола Чернега негайно поїхав на Балашівку (мікрорайоні Кіровограда, де 

було приміщення Кіровоградського райвідділу міліції). Коли він зайшов до одного з кабінетів у 

райвідділі, то побачив перед собою на стільці з цигаркою «БТ» у зубах худорлявого чоловіка, а на 

столі перед ним розкриту шоколадку «Альонушка» та морозиво. Кілька запитань Гуревичу, від 

якого тхнуло коньяком, і обурений Чернега залишає райвідділ. Досвідчений криміналіст кипів від 

злості – його водять за носа. 

 
 

Фото на пам'ять. Його зробив експерт-криміналіст Кіровоградського райвідділу міліції 

перед черговим виїздом на місце скоєння злочину, де Гуревич мав розповісти у присутності двох 

понятих свою чергову байку. 

 

Педофіл на велосипеді 

 



У серпні-вересні 1962 року по Кіровограду роз'їжджав на велосипеді чоловік, який 

видивлявся на вулицях одиноких перехожих – дівчаток років 8-9-ти, заманював їх у безлюдні 

місця і там, погрожуючи ножем, ґвалтував. 

У ті часи не могло бути й мови про звернення через радіо чи газети до кіровоградців із 

застереженнями, щоб вони попереджали своїх дітей-школярів про педофіла та суворо наказували 

їм не ходити по вулицях наодинці і остерігатися злочинця. І ця секретність вилізла боком. Менш 

ніж за місяць невловимий збоченець скоїв більше десятка зґвалтувань та замахів на зґвалтування. 

Один з них стався 3 вересня 1962 року. 

Чоловік на велосипеді перестрів по вулиці Гагаріна ученицю СШ №8 Валю К.. Збоченцю 

вдалося заманити дівчинку у кущі, але зґвалтувати завадили перехожі. Почувши голоси, він 

облишив жертву і побачив, як чоловік направився до кущів справити природні потреби. 

Ґвалтівник хутко сів на велосипеда і покотив по вулиці Володарського униз до річки. 

Залякана Валя ще довго не могла прийти до тями. А увечері розповіла батькам про свою 

пригоду. 

         А ще через півроку, 17 травня 1963 року, дівчинка випадково перестріла на вулиці Шевченка 

свого кривдника. Вона тихенько сказала про це матері і вони удвох стали спостерігати за 

велосипедистом. А коли на розі з вулицею Карла Маркса зустріли людину у міліцейській формі, 

сказали їй, що велосипедист – ґвалтівник. Проспівав міліцейський свисток, і хтось з перехожих 

схопив за піджак від'їжджаючого велосипедиста, а той упав на асфальт. 

Злочинцем виявився 30-річний тракторист із села Вільне Кіровоградського 

району О.Михайлов. Коли у його голові з'являлися хворобливі уяви, механізатор кидав роботу, 

сідав на велосипеда і крутив педалі до міста… 

У жовтні 1963 року обласний суд призначив ґвалтівнику вищу міру покарання – розстріл. 

Вирок було виконано 10 лютого 1964 року. За допомогу у розшуку та затриманні особливо 

небезпечного злочинця наказом Управління охорони громадського порядку (так тоді називали 

УМВС в області) від 15 червня 1963 року Валю К. нагородили цінним подарунком, а міліціонеру 

Кіровоградського міського відділу міліції О.Онулу оголосили подяку. 

 

Піонерська справа у «кіровоградському «Артеці» 

 

У радянські часи у міському саду біля телецентру у Кіровограді працював піонерський 

 табір. Улітку 1985 року там сталися дві надзвичайні події, про які мало хто тоді знав з 

кіровоградців, тим паче сьогодні. У червні та серпні у піонерському таборі невідомий зґвалтував 

двох дівчаток. В обох випадках трагедії сталися під час сильного дощу. Уночі невідомий через 

вікно проникав до будиночка, у якому стали діти. Придушував сонну артерію, відносив дівчинку 

на руках до лісосмуги і гвалтував її там. А потім відносив потерпілу назад до будиночка. 

          З розповідей потерпілих – 12-річної кіровоградки та 14-річної школярки з Олександрії, 

працівники карного розшуку дійшли висновку, що насильник атлетичної статури, не виключено, 

що спортсмен. Обидві жертви запам'ятали його червоні труси з білими смугами по боках. 

            Кілька місяців кіровоградська міліція в умовах глибокої секретності шукала ґвалтівника. 

«Відпрацювали» усіх місцевих «голубих» та психічно-хворих, але безрезультатно. Оскільки за 

«гарячими слідами» знайти педофіла не вдалося, то цю справу закинули до шафи з «висяками». 

             А повернулися до зґвалтувань у піонерському таборі рівно через рік, коли 17 липня 1986 

року у Кіровограді у підвалі новобудови згвалтували та задушили шестирічну дівчинку. Міліція, 

розшукуючи убивцю, згадала про торішні згвалтування школярів. Знову стали перевіряти 

підозрюваних по піонерській справі. 

           Один з них зник з Кіровограда, тож підозра упала на нього. Оголосили у всесоюзний 

розшук і знайшли та затримали аж на Кольському півострові. Коли привезли до Кіровограда, то 

чоловік швидко зізнався у вбивстві у підвалі новобудови і у зґвалтуваннях у піонерському таборі. 

Та коли вивезли його уночі на місце скоєння зґвалтувань, щоб розповів як і що він робив, 

оперативники зрозуміли – це не він, бо його знання про цю справу на рівні чуток, які ходили 

містом. 

              Хто убив дівчинку у підвалі, стало відомо, коли в Іркутську міліція затримала серійного 

сексуального маніяка. А от піонерська справа й досі серед «висяків». 

              Років пять тому колишній оперативник, а нині пенсіонер, який займався розкриттям тих 

злочинів, розповідав автору цих рядків, що бачив у місті чоловіка, якого він на 99,99 відсотка 

вважає злочинцем. Але тоді міліція так і не змогла довести його вину... 



 

 
 

ВУЛИЦЯ ВАСИЛІВСЬКА-БЕЗПОПІВСЬКА-ГОГОЛЯ 

 

У Єлисаветграді було дві вулиці, які ділила навпіл вулиця Велика Перспективна, і в одній 

частині міста вони мали одну назву, а в іншій – іншу. Одна з таких вулиць так і залишилася 

поділеною - сьогодні на Дворцову та Архітектора Паученка. Інша, вулиця Гоголя, до 1910 року від 

Ковалівки до Великої Перспективної називалася Безпопівською, і далі у напрямку річки Балки 

(сьогодні - Біянка) - Успенською.  

У заяві до Єлисаветградської міської управи, яка датована 7 серпня 1895 року, земський 

гласний Павло Зелений писав, що у місті є одна вулиця, назву якої треба змінити – Безпопівська. 

Так тоді називали частину нинішньої вулиці Гоголя від вулиці Великої Перспективної до 

Ковалівки. «Таку назву ця вулиця отримала, мабуть, від того, що при заселенні міста на ній жили 

та мали будинки переважно сектанти, які не сприймали священства. Але зараз цих сектантів на 

най немає, і навіть будинки належать іншим особам», - писав Зелений. Павло Олександрович 

просив перейменувати Безпопівську вулицю на Абазівську – на честь Миколи Савовича 

Абази, херсонського губернатора. Однак, це клопотання залишили без задоволення. 

Перейменували Безпопівську вулицю лише через 14 років. У номері за 6 січня 1910 року 

газета «Голос Юга» надрукувала наступну замітку: «Начальник губернії затвердив постанову 

міської думи про перейменування Безпопівської вулиці і частини Успенської вулиці до собору – 

вулицею імені М.В. Гоголя». 

В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» ця вулиця зазначена як Василівська-

Безпопівська. В Єлисаветграді офіційно було дозволено селитися старообрядцям, які в інших 

місцях піддавалися гонінням. «Безпопівство» - це одна з течій старообрядництва, яка виникла 

наприкінці XVII століття. Вулицю, на якій вони оселилися, стали називати Василівською-

Безпопівською (назву Василівська ми пояснили в одній із своїх попередніх публікацій), а згодом – 

просто Безпопівською. У тому ж «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» вказано, у 1850 році 

Безпопівську молитовню з Безпопівської вулиці перенесли на Преображенське кладовище. 

Община старовірів спершу проживала у гуртожитку, який був приблизно напроти будинку, у 

якому ще кілька років тому був КРЕП №1. 

На цій частині вулиці Гоголя збереглося більше двох десятків красивих будинків, 

споруджених до 1917 року. Майже усі вони неатрибутовані, і лише про кілька з них можна з 

впевненістю сказати, хто там проживав. 

 

Будинок купця Бабакіна 

 
Фотографія 1988 року 

Будинок № 28, у якому знаходиться Фортечна районна рада міста, колись належав Івану 

Бабакіну, що торгував церковними предметами. Будівля одноповерхова, «Г» - подібна у плані. 

Головний фасад виділений двома боковими ризалітами. Лаконічний карниз підтримується 

кронштейном. Над карнизом - цегляний парапет в стилі середньовічних фортець. Фриз ризалітів 



декорований кесонами. Стіна фасаду над підвіконною тягою оброблена рустами. Регулярний ритм 

спарених віконних отворів, які обрамлені багатими стрілчатими і півциркульними арками, 

лиштвою, і підтримані півколонами, створюють інтенсивність світла і тіні, що надає фасаду 

святковий характер. В інтер'єрі будівлі відсутні декоративні елементи. 

Після Другої світової війни у будівлі знаходилися різні заклади і установи. З 1955-го тут 

дитяче відділення міського туберкульозного диспансеру. У 1960-х роках будівлю використовували 

як житло, у ній було сім квартир. За даними 1971 року – у будівлі поліклініка, за даними 1988 року 

– обласний відділ санітарної просвіти та косметичний кабінет. 

 

Будинок, який належав одній сім'ї 150 років 

 

             Будинок № 32 у 1872 році придбала Ксенія Олексіївна Савельєва, яка прибула до 

Єлисаветграда з дівчатами-старовірами. З того часу цей будинок належав сім'ї Поверєних. 

 

            Будинок міського голови Іванова 

 

           Будинок № 38 належав купцю Миколі Іванову, який у 1908 – 1911 роках був міським 

головою Єлисаветграда. 

 
 

Багато оздоблений фасад цього будинку сьогодні перебуває у плачевному стані (див. 

знімок нижче). Пам'ятка архітектури гине, а клерки з міської ради, які повинні слідкувати за її 

збереженням, у цей час чіпляють на будівлях міста охоронні та пам'ятні дошки з безглуздими 

текстами. 

 
 



Єлисаветградська газета «Голос Юга» у квітні 1911 року повідомляла: «Міський 

архітектор Федоровський береться скласти проект, кошторис та наглядатиме за 

будівництвом. Вулиця Гоголя (Успенська), будинок Чихуна № 37, поряд з будинком Іванова». 

 

Будинок, у якому жив Брейєр 

 

 
 

Письменник Федір Сологуб перебував в Єлисаветграді у грудні 1913 року. 7 грудня він 

виступив з лекцією «Мистецтво наших днів» у приміщенні Громадського зібрання по вулиці 

Дворцовій. У листі до дружини Анастасії Чеботаревської, написаному 8 грудня, письменник, 

зокрема, писав, що ходив того дня до будинку Костянтина Брейєра (упорядника «Систематичного 

зведення постанов Єлисаветградської повітової земської управи», які вийшли друком у 1905 

році). «Хотел ехать сегодня утром, но остался до вечера, - писав Сологуб. - Утром получил твою 

телеграммку. Спасибо. Пошел ходить по улицам, нашел дом Брейера (Константи<на> 

Егоровича), на улице Гоголя, бывшая Беспоповская № 54. Каменный, одноэтажный, семь окон на 

улицу и парадная дверь. В окнах много цветов». А ще письменник зазначив, що наш «город 

чистенький, каменный, но все жалуются, что мало общественной жизни, нет никаких 

кружков». Подаємо фотографії будинків № 57 та № 61. Не виключено, що в одному з них 

проживав Костянтин Брейєр. 

 
 

Будинок Нейгаузів 



        

         У будинку № 40 проживала родина Нейгаузів. Та на його стіні є лише одна пам'ятна дошка - 

що тут з 1920 по 1962 рік жив художник Володимир Федоров (його мати була домробітницею у 

Нейгаузів). 

 
 

Садиба Шимановських 

 

Трішки далі у напрямку вулиці Панченка було домоволодіння Шимановських. 



 
 

План садиби Анни Павлівни Шимановської, складений у 1919 році землеміром Г. Венгловським. На 

той час садиба мала номер 41, загальною площею 2190 квадратних сажнів. Складалася з трьох частин. 

Найбільша, третя частина, – 1294 квадратних сажнів, це був сад, який доходив до річки Інгулу. На першій 

та другій частинах знаходилися житлові та господарські будівлі. Зліва садиба належала Івановим, а на 

1919 рік – А.К. Воліковському. Справа була садиба спадкоємців Ш.Х. Гріншпуна. 

 

Будинок з атлантом та каріатидою 

 

               На розі з вулицею Шульгіних двоповерховий будинок № 67. Дехто стверджує, що у ніші 

вуличного фасаду стояв бюст Гоголя. Щоправда, інші «краєзнавці» переконані, що бюст був у 

вікні, треті – на будинку у люкарні, четверті – бюста там взагалі ніколи не було. 

           Будинок неатрибутований, один з небагатьох у нашому місті, на фасаді якого були атлант і 

каріатида. Знаходилися вони обабіч вхідних дверей на зрізаному фасаді будівлі, які вели до 

продуктового магазину. Кажуть, у радянські часи автомобіль привозив товар у магазин, водій 

здавав задом і пошкодив одну скульптуру. Щоб не ремонтувати її, демонтували обидві 

скульптури. 

 

Будівля талмуд-тори 



 
 

У кварталі між вулицями Шульгіних і Панченка двоповерхова будівля № 54, на головному 

фасаді якого охоронна дошка.  У цій будівлі сьогодні Навчально-методичний кабінет професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області. 

 
Будинок, який потрапив на поштову листівку 

 

На розі з вулицею Панченка двоповерховий будинок (неатрибутований), який ми бачимо 

на поштовій листівці. 

 
 



 
 

Інгульська вулиця. Поштова листівка. Видавець Д.П. Єфимов, 1904 рік. 

 

Будівлі ліцею 

 

У кварталі між вулицями Панченка та Чорновола дво- та триповерхова будівлі під № 79, у 

яких зараз знаходиться професійний ліцей побутового обслуговування. 

             Будівлі мають складну конфігурацію. У двоповерховій чергуються піварочні та арочні 

вікна з багато декорованою лиштвою. На головному фасаді по центру великий парапет з 

люкарною. Будівля має арочний проїзд у двір. З головного та дворових фасадів були балкони, 

дворові балкони мали значні за розмірами майданчики на три-чотири вікна. В інтер'єрі збереглися 

прості геометричні розетки під плафони та із складним рельєфним малюнком з використанням 

елементів рослинного характеру. На стелі та стінах майже у всіх приміщеннях збереглися прості 

лінійної форми карнизи. Унікальності приміщенням надавали печі, з яких збереглася лише одна. 

 

Неатрибутована будівля 

 

 
Будинок № 66 на розі з вулицею Чорновола. 

 

Після 1917 року у будівлі знаходилися різні заклади, зокрема, з 1939-го – відділ обласної 

народної творчості. 

 

Будинок нотаріуса Шевченка 



На перехресті з провулком Декабристів знаходиться будинок, який колись належав 

нотаріусу Володимиру Григоровичу Шевченку. Відомо, що він був представником автомобільної 

компанії «Форд» в Єлисаветграді, та що у його нотаріальній конторі працював писарем майбутній 

корифей українського театру Гнат Петрович Юра. 

 

Будівля поштамту 

 

Складається із кількох об'ємів, які споруджені у різні роки. Перший об'єм був зведений у 

центрі кварталу між вулицею Великою Перспективною та провулком Поліцейським (Слуцьким, 

сьогодні - Декабристів). У плані мав «Г»-подібну форму. Триповерховий, подовженою віссю та 

головним фасадом уздовж червоної лінії вулиці Безпопівської. Мав невеликий виступаючий об'єм 

у глибину двору. Будинок неатрибутований. 

Перший історичний об'єм має симетричне планування з головного фасаду. Його 

композиція підтримує горизонтальний напрямок, який переважає над мало виступаючими 

вертикальними площинами – трьома ризалітами, акцентом яких є еркер з боковими балконами та 

балконом на третьому рівні. Горизонтальність композиційного рішення підкреслює порівнювання 

різного трактування поверхових смужок стін і віконних обрамлень. 

 

 

    Поштова листівка. Справа від первісного 

об'єму ще відсутня добудова. 

 

 

Пізніше на одній лінії, з дотриманням висоти 

та поверховості, з правого боку від основного 

об'єму, була добудована споруда у стилі 

еклектики з мотивами необарочного та 

неоренесансного стилів. Ця добудова 

завершувала квартальну забудову та фіксувала 

перехрестя вулиці Гоголя і Поліцейського 

провулку. Добудова мала два головні фасади, 

які були багато декоровані та витримані в 

єдиному стилі. 

     Ще пізніше було збудовано об'єм, 

розміщений поздовжньою віссю уздовж 

провулку Поліцейського на червоній його 

лінії. Знаходилася ця добудова між об'ємом, 

що фіксує кут вулиці Гоголя і провулку 

Поліцейського, та господарською спорудою, 

яка перпендикулярною віссю розташована по 

червоній лінії Поліцейського провулку. 



 
 

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

Декабристів одноповерховий будинок з напівпідвалом. 

 

Після цих добудов споруда поштово-телеграфної контори стала нагадувати перевернуту 

літеру «F». У 1949 році зліва від первісного об'єму прибудували ще один, аж до кута з вулицею 

Карла Маркса (Велика Перспективна). В останні роки ХХ століття було відреставровано 

приміщення головного поштамту, яке урочисто відкрили в передостанній день 2000 року. 

 

 
 

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ ЄЛИСАВЕТГРАДА 

 

Як зазначив в одній із своїх публікацій відомий краєзнавець Володимир Миколайович 

Босько, «головна «родзинка» нашого краю – дарувати світові неймовірну кількість видатних 

особистостей у всіх галузях людської діяльності». Сьогодні ми розповімо про двох Почесних 

громадян Єлисаветграда, а їх до 1917 року було усього двоє - Дмитро Єрофейович Остен-Сакен та 

Олександр Семенович Ерделі. (Не треба плутати звання «почесний громадянин міста» з 

«почесним потомственим громадянином»). 

Маніфестом 10 квітня 1832 року в Російській імперії була встановлена привілейована 

категорія «міських обивателів» - Почесні громадяни. Це звання за заслуги перед містом надавали 

також і міста. Відбувалося це за клопотанням міської думи і символізувало виняткову форму 

вираження вдячності суспільства конкретній людині за діяльність на користь міста, а також дань 

пошани особі, що має особливі заслуги. Це був почесний титул, не пов'язаний ні з якими 

обов'язками. До цього звання могли бути представлені не лише громадські та культурні діячі, але 

й «начальники губерній» (губернатори та генерал-губернатори). 

Також сьогодні ми розпочнемо розповідати про наших земляків, хто був Почесним 

громадянином інших міст, губернаторами чи міськими головами. 

 

Перший Почесний громадянин Єлисаветграда 

 

Дмитро Єрофійович Остен-Сакен походив із заможного німецького роду, чиї предки 

переселилися в Росію на початку ХVIII ст. і пішли на військову службу. У 1835-му призначений 

командиром 2-го резервного кавалерійського корпусу, штаб якого знаходився в Єлисаветграді. 

П'ятнадцять років граф Остен-Сакен фактично керував містом, коли воно входило до військових 

поселень. Завдяки йому було збудовано Великий міст через Інгул, кілька будинків та інших 

споруд, які стали окрасою Єлисаветграда. Було висаджено дерева на Ковалівці та в інших 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


мікрорайонах міста, сади і бульвари, що існують і тепер. За клопотанням Дмитра 

Єрофійовича покрито бруківкою чимало проїжджих частин вулиць. 

7 квітня 1864 року Єлисаветградська міська дума прийняла рішення присвоїти графу Д.Є. 

Остен-Сакену звання Почесного громадянина міста. Це була перша подібна нагорода в 

Єлисаветграді. 

            Дмитро Єрофійович Остен-Сакен (1792 або 1793 – 15(03).03. 1881) – військовий і 

державний діяч Російської імперії, генерал від кавалерії (1843), генерал-ад'ютант (1849), поміщик, 

барон, граф (1855), член Державної ради Російської імперії (1856). А ще - мемуарист та філантроп. 

Народився в сім'ї підполковника-драгуна, майбутнього генерал-майора, із 1801-го – шефа 

Єлизаветградського гусарського полку барона Єрофея (Єронімуса-Казимира) Остен-Сакена. 1804-

го вступив юнкером до батькового полку. Брав участь у кампанії проти французького 

імператора Наполеона I-го Бонапарта. Виявив мужність у Бородінській битві 1812-го. 

Нагороджений шаблею з орденом св. Анни 4-го ст.. Воював під Дрезденом, Бауценом, Кульмом, 

Лейпцигом (у "Битві народів") тощо. 1824-го – генерал-майор. За участь у російсько-перській війні 

1826–1828 років удостоєний ордена св. рівноапостольного кн. Володимира 3-го ст. За перемир'я 

1828-го – начальник Азербайджану, одержав орден св. Анни 1-го класу й перський орден Лева і 

Сонця 1-го ст. Відзначився на російсько-турецькій війні 1828–1829 років, заслужив орден св. 

Георгія 3-го класу. Від 1835-го – командувач 2-го резервного кавалерійського корпусу в 

Єлизаветграді, завідував місцевими військовими поселеннями. У 1849-му отримав австрійський 

орден Леопольда. 1851-го – шеф Новомиргородського уланського полку. В Одесі 22 квітня 1854 

року організував відсіч ворожим кораблям вогнем припортової артилерії, за що отримав орден св. 

апостола Андрія Первозваного. Від 10 грудня того року - начальник гарнізону Севастополя. По 

закінченні війни – шеф Новоархангельського полку. 

1857 року на власне прохання звільнений у безтермінову відпустку. Мешкав у селі Приют 

Єлизаветградського повіту (нині – на території Миколаївської області). 1874-го удостоєний 

алмазних знаків ордену Андрія Первозваного. 

Склав щоденник "Севастополь". Входив до Товариства сільського господарства Південної 

Росії. За проектом А. Достоєвського збудував церкву у своєму маєтку Приют. 

У 1909-му у Севастополі Д.Є. Остен-Сакену споруджено пам'ятник. 

 

Почесний громадянин Єлисаветграда і Херсона 

 

Олександр Семенович Ерделі (1826 – 1898) - представник угорського графського роду. 

Його предки перебралися на береги Інгулу в середині ХVIII ст. і стали великими землевласниками 

і громадськими діячами, заснували кілька сіл у сучасному Маловисківському районі, зокрема, 

Ерделівку, Миролюбівку та ін. 

Отримав освіту в Царськосільському ліцеї. Продовжив навчання в Одеському 

Рішельєвському ліцеї. У 1847-му став колезьким секретарем. Подав у відставку в 1848-му. У 

цьому ж році одружився на онучці Івана Христофоровича Калагеоргі – Ганні Вікторівні, сім'ї якої 

належало 11 маєтків, серед яких маєток Козацьке і маєток Каховка. 

Олександр Ерделі брав активну участь у житті губернії. У 1865 році обраний від 

землевласників у волосні Єлисаветградського повіту. У 1867-му - голова Херсонської губернської 

земської управи. Зробив великий вклад у розвиток медицини, освіти, сільського господарства, а 

також благоустрою Херсона. Роботу у земстві поєднував з почесною посадою мирового судді 

Єлисаветградського повіту. 

У 1873-му отримав чин колезького асесора, в 1874-му став статським радником. У цьому ж 

році указом імператора призначений виконуючим обов'язки Херсонського губернатора. У 1876-му 

став дійсним статським радником, затверджений на посаді губернатора. 

Сучасники відзначали, що Ерделі вирізнявся шаленою енергією та феноменальною 

пам'яттю. На одному із засідань земської управи з організації поштової станції він, скажімо, 

цитував напам'ять всі урядові укази та закони, які стосувалися цього питання. Кожну справу 

губернатор доводив до кінця. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Napoleon_I
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Герб Ерделі 

 

     Що стосується Єлисаветграда, то з його 

іменем пов'язують відкриття 8 вересня 1879 

року Єлисаветградської чоловічої гімназії, 

заснування у 1885 році нічного притулку на 

150 осіб, спорудження водогону, урочисте 

відкриття якого відбулося 17 травня 1893 

року. Міський голова Олександр Пашутін у 

вітальній промові підкреслив: "...Необхідна 

сума на влаштування водогону була виділена 

херсонським земським банком. Як у питанні 

гарантій, так і відносно позики вимагався 

дозвіл уряду; в обох випадках міське 

управління зустріло найпалкішу підтримку... 

в особі колишнього губернатора Олександра 

Семеновича Ерделі". 

      Почесний громадянин Єлисаветграда, 

що прибув на урочистості із свого маєтку 

Миролюбівка, у свою чергу зазначив: "... 

Подія, яку ми святкуємо сьогодні, надто 

важлива в житті Єлисаветграда, який я 

завжди любив і люблю. Хоч я не жив у самому місті, але кращі роки мого життя пройшли у його 

великому повіті, звідки дуже часто доводилося приїздити в Єлисаветград, перебування в якому 

було завжди приємним... Я люблю Єлисаветград, і тому, як тільки заговорили про водогін, я всією 

душею бажав його появи, оскільки розумів наскільки він потрібний місту". 

        Із миролюбівських Ерделі, нащадків Почесного громадянина Елисаветграда, походила 

знаменита арфістка Ксенія Олександрівна Ерделі. 

         За свою діяльність Олександр Семенович отримав ряд нагород, серед яких ордени Св. 

Станіслава 1-го ступеняа, Св. Анни 1-го ступеня, Св. Володимира 2-го ступеня. У 1886-му 

отримав чин таємного радника. 

        У 1890 році відразу два міста - Єлисаветград та Херсон (випадок безпрецедентний) - 

обрали Олександра Семеновича Ерделі своїм Почесним громадянином. 

         Того ж року Олександр Семенович подав у відставку за станом здоров'я. Останні роки свого 

життя провів у родовому маєтку в в Ерделівці. Раптово помер, перебуваючи в Санкт-Петербурзі в 

гостях у сина в 1898 році. Похований у маєтку Ерделівці (нині Гаївці) у родинній усипальниці 

поблизу церкви (не збереглася). 

 

Площа, подарована Фундуклеєєм 

 

Іван Іванович Фундуклей (1804 – 1880 ) – син Єлисаветградського міського голови у 1818-

1819 роках Івана Юрійовича Фундуклея, був Київським губернатором у 1839-1852 роках та 

Почесним громадянином міста Києва (1872). Це він подарував Єлисаветграду у 1839 році землю 

свого покійного батька, яка згодом стала центральною площею міста. 

Остання з великих пожеж була в Єлисаветграді 15 липня 1834 року. Розпочалася вона 

опівдні із заїжджого двору Кольцова (знаходився у кварталі Нацбанку) на Великій Перспективній 

вулиці. Потім вогонь перекинувся на сусідні будівлі, зокрема горілчану контору у будинку 

купця Дружиніна. На іншій стороні вулиці загорілися будівлі комерційного радника Фундуклея. 

Сильний південно-східний вітер швидко поширив вогонь по Великій Перспективній вулиці. Біля 

магазинів спадкоємців Трестера по Преображенській вулиці (на їх місці ресторан готелю «Київ») 

вогонь направився у бік Ковалівки, потім перекинувся через річку Інгул на Бикове… Як зазначено 

в «Историческом очерке г. Єлисаветграда», у цій пожежі Велика Перспективна вулиця та 

центральна частина міста настільки постраждали, що на місці згорілих будівель проти Собору 

(нині будівля міськвиконкому), передбачалося у 1836 році створити плац-парад, скупивши 

зазначені місця у їх власників. 



Одним із погорільців був Іван Юрійович Фундуклей. Він служив прикажчиком в 

Єлисаветграді, потім мав тютюнову лавку і магазин. У 1818 – по 3 червня 1819 року був міським 

головою Єлисаветграда. Згодом став одним з найбагатших підприємців Півдня України тих часів. 

Коли Іван Юрійович помер, Іван Фундуклей-молодший став власником величезних коштів. 

У 1839-му він зайняв почесне місце Київського цивільного губернатора і вирішив не 

відбудовувати згорілі будинки батька, а «кам'яні підвали з усім матеріалом пожертвувати на 

користь міста Єлисаветграда». У листі на ім'я командира 2-го Резервного кавалерійського 

корпусу, який дислокувався у нашому місті, Дмитра Єрофейовича Остен-Сакена, Іван Іванович 

Фундуклей просить прийняти у нього цей подарунок. Лист зберігається у Державному архіві 

Кіровоградської області. Датований він 1 вересня 1839 року, і написаний у селі Головківці (нині 

Чигиринського району Черкаської області). 

В іншому документі, за 21 серпня 1840 року читаємо, що інспектор Резервної кавалерії 

вважав за краще на місці, «відданому поміщиком Фундуклеєм, … влаштувати приміщення для 

корпусного командира, начальника штабу і для корпусного штабу». 

І лише у наступному році було прийнято рішення розібрати кам'яні підвали будівель 

магазинів Фундуклея, оскільки вони з боку вулиці Московської нахилися і можуть упасти. 

Історія будівництва на місці, подарованому Фундуклеєм, міських присутніх місць, 

детально описана у документах товстої папки, яка зберігається у Держархіві області. А про те, як 

на місці нинішньої площі Героїв Майдану був розбитий бульвар, як він з часом трансформувався, 

та як було побудоване приміщення міської управи, як у подальшому воно розбудовувалося, та 

перетворилося на приміщення облдержадміністрації, ми розповідали в одній із попередніх 

публікацій. 

          Причетність до нашого краю Івана Івановича Фундуклея дослідив краєзнавець Володимир 

Босько. Так, Фундуклей мав маєтки у селах Нова та Стара Осота, а також у селі Янівка 

Олександрівського району, усього 16 916 десятин. У 1860-му заснував у Старій Осоті церковно-

приходську школу. У 1876-му його іменем названо залізничну станцію в Олександрівці. Мав 

маєток у Бобринецькому повіті, у якому розмістив одну з двох бібліотек у Херсонській губернії. З 

1873-го і до самої смерті був почесним членом Єлисаветградського благодійного товариства 

поширення грамотності й ремесел, якому пожертвував 750 рублів. У 1875-му замовив 

виготовлення у Петербурзі коштовної скриньки для вручення диплому почесного президента 

цього Товариства герцогині Едінбурзькій Марії Олександрівні, доньці імператора Олександра ІІ. У 

Єлисаветграді на Петропавлівському кладовищі поховані дві його сестри – Олександра (1801 – 

1819) та Марія (1808 – 1843). 

 

Останній харківський губернатор 

 

Незважаючи на посаду, харківський губернатор Аркадій Іполітович Келеповський був 

доступним для простого люду – йому міг хто завгодно зателефонувати на робочий телефон, і якщо 

губернатор був на місці, то особисто брав слухавку. До нього також можна було легко потрапити 

на особистий прийом. 

           Відомо, що Аркадій Келеповський закінчив Ліцей в пам'ять цесаревича Миколи (1887). Був 

чиновником з особливих доручень при Великому князеві Сергійові Олександровичу. У 1906-

1909 роках - Володимирський, в 1909-1912 роках — Ліфляндський віце-губернатор, в 1912-

1914 роках був Люблінським, в 1914-1916 роках — Ліфляндським, в 1916 році — Псковським і 

в 1916-1917 роках — Харківським губернатором, усього кілька місяців. 

          У Харкові Келеповський боровся із спекуляцією, дорожнечею і бездіяльністю поліції. Ось 

що писала газета «Южный край» у грудні 1916 року: «Губернатор А.І. Келеповський учора, о 

четвертій годині дня, проходячи по місту, звернув увагу на відсутність поліцейських постів 

наглядачів на Миколаївській і Павлівській площах, де в той час відбувався с особливо жвавий рух 

публіки. Губернатор потім відвідав канцелярію управління поліцеймейстера, де на його дзвінок 

тривалий час ніхто не виходив і самі вхідні двері були замкнені на ключ зсередини. Губернатор 

поставив все це на вид поліцеймейстера. Від приставів затребував донесення про причини 

відсутності поліцейських постів». 

           Келеповські були відомою дворянською родиною в Єлисаветградському повіті. 

Дослідженням їх роду займалися головний спеціаліст Державного архіву Кіровоградської 

області Лариса Пасічник та краєзнавець Володимир Босько. Родина Келеповських володіла 10 978 

десятинами землі на території нинішніх Новоукраїнського, Петрівського, Компаніївського та 
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Бобринецького районів Кіровоградської області, одним з головних конезаводів 

Єлисаветградського повіту, будинками в Єлисаветграді, зокрема на Дворцовій вулиці. 

         З 1868 року батько і дядько останнього Харківського губернатора Аркадія 

Келеповського були гласними повітового земського зібрання. Іполит Васильович 

Келеповський протягом 15 років був повітовим гласним земського зібрання, а також неодноразово 

обирався у мирові судді. В якості піклувальника повітових народних училищ чимало зробив для 

розвитку народної освіти у повіті. У документах Єлисаветградського повітового земського 

зібрання за 1874 рік згадується Семенастівська школа, у якій навчалося 45 селянських дітей, у 

тому числі 13 дівчаток. Окрім них, взимку в школу приходили і 15 дорослих селян. «Сама школа з 

року у рік покращується внаслідок тієї участі, яку бере в її долі І.В. Келеповський», - 

повідомлялося у звіті повітового земства. 

       Не менш помітним громадським, а потім і політичним діячем був і молодший брат 

харківського губернатора Сергій Іполитович (1873 – 1928). Після закінчення юридичного 

факультету Московського університету він повернувся у рідні місця і обирався гласним 

Єлисаветградського повітового і Херсонського губернського земств. Від свого повіту обирався до 

другого і третього скликань Державної Думи, де приєднався до фракції правих (чорносотенців). У 

1912 році Сергій Іполитович був предводителем дворянства повіту, головою дворянської опіки, 

головою повітової землевпорядної комісії, головою повітового суду, головою опікунської ради 

Олександрівського дитячого притулку. 

       Дати народження, хрестин і вінчання Келеповських внесені в метричні книги Свято-

Миколаївської церкви села Семенастого. Про трагедії, що пережила родина, теж дізнаємося, 

гортаючи пожовклі від часу церковні книги та сторінки тогочасних газет. У номері за 13 жовтня 

1907 року єлисаветградська газета «Голос Юга» писала: «Зверское преступление, жертвами 

которого сделались бывший земский начальник В.В. Келеповский, его жена и сестра, вызвало 

большое волнение среди землевладельцев, по уполномочию которых бывшие депутаты – 

предводитель дворянства С.Т. Варун-Секрет, С.И. Келеповский, С.К. Саргани и Луту отправили 

премьер-минстру П.А. Столыпину и министру юстиции телеграммы, в которых ходатайствуют 

о принятии исключительных мер к предотвращению в будущем подобных прступлений. 

Ходайство мотивируется тем, что ныне действующие суды не в стостоянии бороться з 

революцией, на месте нет сльной власти, способной сохранить жизнь и состояние ни в чем не 

повинных людей». 

       Після Лютневої революції 1917 року Аркадій Келеповський передав справи призначеному 

тимчасовим урядом губернському секретарю Павлу Добросельському. 

        Повернувшись до Єлисаветграда, разом з братом змушений був переховуватися від 

революційної стихії у будинку Соколова-Бородкіна. На початку 1918-го в Єлисаветграді, в 

будинку Гюнтера по Училишному провулку, жила Надія Миколаївна Келеповська – 

дружина Дмитра Аполоновича, з молодшою донькою Вірою. Потім Аркадій Іполитович емігрував 

до Сербії, жив в місті Нові-Сад і був главою російської колонії. На російському кладовищі цього 

міста збереглися могили Аркадія та Сергія Келеповських. Цей рід перервався зі смертю в США їх 

внучатої племінниці Наталії Олексіївни у 2006 році. 
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