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РОБІТНИЧА СЛОБІДКА ТА ШКОЛА П’ЯТИ ГЕРОЇВ 

. 

 

У 1869 році через Єлисаветград проклали залізницю. Під нею влаштували арку-

шляхопровід на інший бік залізниці, за якою пролягала дорога на село Лелеківку. Друга арка під 

залізницею була метрів за двісті від шляхопроводу, влаштували її для відведення дощових вод, які 

збігали яром Мотузянка. Далі через залізницю були два переїзди. Один - у районі нинішніх 

«складів Брайченка», - вів до кладовищ, інший біля Петропавлівської церкви – на село Аджамку. 

            Зліва за аркою-шляхопроводом, де нині корпуси заводу «Гідросила», згодом збудували 

казарми обозного батальйону, приміщення казенного кінзаводу, військовий лазарет (у ньому у 

1920 році лікувався майбутній поет Володимир Сосюра), та склади так званого «недоторканого 

запасу». Паралельно залізниці виникла вулиця, яку стали називати Військовою (зараз 

Братиславська). 

             Справа від арки-шляхопроводу знаходилися склади гасу. А по схилах яру Мотузянка було 

кілька кладовищ: на лівому - єврейське, караїмське, магометанське, католицьке та лютеранське, а 

на правому - ковалівське, старообрядницьке та ще одне єврейське. Поховання доходили аж до 

нинішньої Варшавської вулиці. 

 
 

Яр Мотузянка у післявоєнні роки. Удалині будинки Червонозорівської вулиці 

 

Історія робітничої слобідки Миколаївки бере початок у 1909 році. Ось як описувала газета 

«Голос Юга» перипетії роздачі бажаючим місць під забудову у цьому новому мікрорайоні 

Єлисаветграда. 

22 жовтня 1909 року. До влаштування робітничої слобідки. Міська 

комісія вчора виїжджала для огляду місцевості для влаштування робітничої 

слобідки Миколаївки. Найбільш відповідає вимогам місцевість за полотном 

залізниці до цвинтарної Скорбященської церкви. Місцевість ця рівна, хоча 

дещо з ухилом у бік залізниці. В даний час відбувається розпланування 

слобідки на квартали і двори. До планування в думу вноситься принципове 

питання про те, як бажано влаштувати слобідку. Багато гласних 

співчувають проекту розвитку слобідки, але вважають, що не можна буде 

задовольнити всіх 600 робітників, які подали клопотання, навіть якщо 

відвести для слобідки ділянку землі і зліва від дороги до Скорбященської 

церкви. Зважаючи на це можливо, що дворові ділянки будуть при утворенні 

слобідки надавати переважно більш дорослішим робітникам і сімейним. 



2 грудня 1909 року. До влаштування робітничої слобідки. Робітники 

заводів Шкловського, Яскульського, Кесслера і Козубського порушили перед 

міською управою клопотання, щоб і їм було надано право селитися на 

робітничій слобідці для робітників заводу Ельворті, на однакових з робочими 

цього заводу умовах. 

6 лютого 1911 року. Про робітничу слобідку. В аудиторії при заводі 

Ельворті відбулися учора о 4-й годині дня збори робітників цього заводу. 

Були присутні до 500 робітників. Розглянувши вироблені міською управою 

умови роздачі ділянок проектованої слобідки, збори визнали бажаним, щоб 

роздача проводилася за жеребом. Потім доручено комісії з уповноважених 

обговорити питання про організацію артілі для влаштування квартир на 

слобідці. На витрати комісії кожен, хто вселяється на слобідку, дає 10 

копійок. 

16 липня 1911 року. Інформація про влаштування робітничої слобідки. 

Начальником губернії затверджена постанова міської думи про 

влаштування робітничої слобідки «Миколаївки», відповідно до поданого 

міською управою плану. 

30 серпня 1911 року. Роздача місць на слобідці Миколаївці. Вчора в 

міській управі членами управи Близнюком і Пиховим проводилася роздача 

місць на слобідці Миколаївці. Подано заяву про наділення їх ділянками на 

слобідці - 241 робітника заводу Ельворті та інших. Розподіл ділянок 

проходив за жеребом. 

8 жовтня 1911 року. До влаштування робітничої слобідки. Ті 

робітники заводу Ельворті, хто отримав на слобідці Миколаївці ділянки для 

забудови, приступлять до будівництва будинків лише з весни майбутнього 

року. Зважаючи на це вони просять міську управу внести на розгляд думи їх 

клопотання про обчислення строку оренди з січня 1912 року, а не з вересня 

1911 року. Крім цього вони просять міську управу провести поближче до 

слобідки міський водопровід і дозволити безкоштовний відпуск піску і глини з 

міських глинищ для будівництва на слобідці. 

 
 

Хочемо звернути увагу на речення «розподілення ділянок проводилося 

за жеребом». А то один місцевий краєзнавець-казкар написав у своїх книгах, 

що розподілення ділянок під забудову відбувалося наступним чином. У 

робітників заводу Ельворті були кашкети з номерними бляшанками. Ці 

кашкети кидали уверх, і де вони падали, власникам цих кашкетів і нарізали 

землю під забудову. Красива брехня, чи не так! 

 

Спершу була Миколаївка 

 



Як бачимо, спершу слобідку називали Миколаївкою. Хоча на плані міста за 1913 рік вона 

чомусь позначена уже як Ново-Миколаївка. На цьому плані позначені і нові квартали робітничої 

слобідки. 

25 листопада 1914 року на черговому засіданні Єлисаветградська міська дума розглянула 

заяву жителів нового мікрорайону міста Робітнича Слобідка, у якій вони просили назвати слобідку 

Миколаївкою на честь царя Миколи ІІ-го. Дума погодила і цю назву слобідки, і назви вулиць, які 

пропонували у додатку до своєї заяви жителі слобідки. 

(Дивно, що реформатори історії нашого міста, ще не «декомунізували» назву цього 

мікрорайону). 

Отож, проїхавши арку під 

залізницею, візник потрапляв на Торгову 

вулицю (Колгоспну, нині Левитського). 

Уліво, паралельно їй, були Ельвортинська 

(Гаспаряна), Суворівська (Степанова), 

Володимирівська, Фонтанна (Журливої), 

Рузського (Авіаційна), Скобелівська 

(Височина), Троїцька (Михалевича), 

Ярославська, Львівська (Леваневського) 

та остання Лагерна (Каніжська) вулиці. 

Перпендикулярними до Торгової 

вулиці були Військова, Слов'янська, 

Петроградська (Сніцара), Брусилова 

(Мічуріна), Варшавська та 

Севастопольська вулиці, а також 

Конюшний провулок. 

У кварталі між вулицями 

Володимирською, Рузського, 

Петроградською та Брусилова був 

розбитий парк, сьогодні відомий як парк 

Крючкова. 

 

 
Виписка з журналу чергового 

засідання Єлисаветградської Міської Думи від 

25 Губернського Правління від 15 липня 

 

 

 

 

Що стосується сусіднього мікрорайону Некрасівка, то коли тут нарізали землі під 

забудову, повідомляє «Голос Юга» у номері за 10 апреля 1912 года: «Жеребкування ділянок. У 

неділю в думській залі відбулося жеребкування ділянок. На жеребкування з'явилася маса публіки. 

Нарізано було 189 ділянок біля слобідки Романівка, по 300 квадратних сажнів кожна, 154 ділянки 

на Некрасівській слобідці біля Петропавлівської церкви і єврейського кладовища, 25 ділянок біля 

в'язниці, 10 ділянок за полотном залізниці і 27 ділянок в районі Балки». 

 

Школа п'яти героїв 

 

У лютому 2014 року громадськість міста відзначала сторіччя середньої школи № 3, що на 

Новомиколаївці. Святкування було гучним. Школу відвідала делегація на чолі з мером. Її 

ознайомили з музеєм історії навчального закладу. Один з документів, розміщених на стенді музею, 

намагався переконати відвідувачів у тому, що ще у «далекому неспокійному 1907 році» на 

території Новомиколаївської робітничої слободи проживало півтисячі дітей, які ніде не навчалися, 

і робітники заводу Ельворті звернулися з листом до міської управи з проханням побудувати на 

території мікрорайону школу. І начебто, «під тиском революціонерів прохання було задоволено, і у 

1914 році міське Миколаївське народне училище розпочало свою роботу. Уже у лютому за парти 

сіло близько 200 дітей». 



           Читаєш ці слова і розумієш, що написані вони десь з півстоліття тому. На жаль, дирекція 

школи не спромоглася вказати під цим «документом» звідки вона його узяла. 

 
 

Якщо узяти до уваги публікації у газеті «Голос Юга», то можна припустити, що будинки 

на Миколаївці почали споруджувати навесні 1912 року, а мова про народне училище для дітей 

мікрорайону могла виникнути не раніше того ж року. Також припускаємо, що розпочали будувати 

училище за міські кошти у 1913 році. 

До такої думки підштовхує публікація в одному з квітневих номерів «Голоса Юга» за 1914 

рік: «У цьому році передбачалося дуже багато великих будівель в місті, в тому числі ряду 

громадських будівель: комунальних училищ, земської управи, громадських зборів та інших, але 

більшість цих будівель відкладена і будуватися будуть з громадських будівель міська народна 

аудиторія на Скотопригонній площі, міське училище на робітничій слобідці і будинок 

лютеранської громади на розі Успенської і Олександрівської вулиць, біля кірхи». 

 
Школа № 3 на Новомиколаївці, 1942 рік 

 

У номері за 24 березня 1916 року газета «Голос Юга» повідомляла: «Про шкільну будівлю 

на слобідці Миколаївці. Заслухана доповідь члена управи А. І. Добровольського про завершення 

спорудження шкільної будівлі на слобідці Миколаївці. У доповіді вказується, що у зв'язку з 

подорожчанням будівельних матеріалів і робіт, на закінчення будівництва треба асигнувати 

понад 7000 рублів». 

 



 
 

Коли розпочалися заняття у Миколаївському училищі, вказує та ж газета «Голос Юга» у 

номері за 9 жовтня 1916 року: «Міське початкове училище на робочій слобідці. 6 жовтня почалися 

заняття у щойно збудованому будинку міського початкового училища на робочій слобідці 

Миколаївка. Училище розраховане на 400 учнів. Відкрито два основних і два паралельних класи. 

Завідує училищем вчителька В. В. Іванова, колишня земська вчителька з Новоукраїнки». 

У 1918 році у приміщенні народного училища на Новомиколаївці (так на той час уже 

називався цей мікрорайон міста) квартирували січові стрільці. 

За радянської влади тут спершу була трудова восьмирічна школа № 3, а з 1937 року - 

середня школа № 3. П'ятеро учнів цієї школи стали Героями Радянського Союзу у роки Другої 

світової війни. 

Як бачимо, міське народне училище на Миколаївці у квітні 1914 року ще лише будували, 

тож навряд що у лютому у ньому могли учити дітей, як те стверджують дослідники історії школи. 

А святкування її сторіччя у 2014 році можна розцінити хіба що, як надуманий привід зустрітися її 

випускникам. 

За період експлуатації приміщення школи зазнало змін в об'ємно-просторовій композиції. 

Зокрема, у 1966 році спорудили зблоковано двоповерхову добудову, що у плані подібна до літери 

«Г». 

 

 

 
 

ЯК СВЯТКУВАЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКІ СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО 

 

Як відомо, Національна поліція України відзначає своє професійне свято 4 липня. У 

Єлисаветграді поліція була створена ще у 1784 році. Чим займалися правоохоронці тоді та як 

відзначала своє свято?  

 

Другий після міського голови 

 

З «Історичного нарису м. Єлисаветграда», який вийшов друком у 1897 році, дізнаємося, що 

наприкінці XVIII ст. нижні чини (будочники) утримувалися за рахунок податку з домовласників, а 

решта поліцейських обходилася бюджету міста у 580 рублів асигнаціями. 



Усього на той час поліцейських будок у місті 

було 11, і на кожну з них наймали по дві особи. Крім 

них, наймали ще трьох цивільних осіб за угодою для 

пошуку «непевних людей». Будочники в основному 

відповідали за порядок на вулицях та збирали податки з 

домовласників.     До інших їхніх функцій входили 

нагляд за міським ринком, збір інших податків, охорона 

порядку на вулицях. 

Багато роботи у поліції було під час пожежі 1798 

року, інших стихійних лих. А коли існувала потреба у 

більшій кількості правоохоронців, їм завжди могли 

прийти на допомогу військові частини, юнкерські 

підрозділи, яких у Єлисаветграді в дорадянський час 

завжди було чимало. 

         Під час епідемії чуми 1813 року і холери 1848 року 

поліція розшукувала хворих, їхнє майно, яке могло бути 

зараженим. В обов'язки правоохоронців входив контроль 

за ринками, продажем лише свіжих, дозволених 

продуктів та предметів першої необхідності 

      У 1836 році було створено будівельний комітет, до якого за посадою входив поліцмейстер. 

Діяв комітет до 1862 року. 

Важкими випробуваннями для поліцейських була найбільша повінь 1841 року. Вони 

попереджували населення про небезпеку, захищали людське майно від мародерів. Поліцейські 

врятували багато людей, за що деяких із них було нагороджено. 

Штат міської поліції був затверджений лише 14 червня 1841 року. Крім нижніх чинів були 

також: поліцмейстер, два приватних пристави, чотири квартальні наглядачі, письмоводитель 

поліції та його помічник, вісім канцелярських службовців. Щорічно з міських доходів на 

утримання цього штату відпускали по 3767 рублів 14 копійок. 

           Наступний «нормальний штат» був затверджений 25 грудня 1862 року і введений в 

Єлисаветграді з 1 січня 1864 року. До нього входили: поліцмейстер VII класу, два пристави IX 

класу, три помічники приставів X класу і секретар X класу. На цих поліцейських та канцелярію 

поліції міське управленіння щорічно вносило у державне казначейство по 5700 рублів. 

            Згідно з «Адрес-календарем 1866 року», штат міської поліції Єлисаветграда був наступний: 

поліцмейстер колезький асесор Клавдій Безсонов, помічник поліцмейстера колезький асесор Іван 

Вірський, секретар колезький секретар Володимир Голенбіовський, пристав 1-ї частини колезький 

асесор Віктор Войцеховський, помічник пристава титулярний радник Лев Таранцов, пристав 2-ї 

частини титулярний радник Павло Преображенський, помічник пристава губернський секретар 

Сергій Дремлюга, пристав 3-ї частини губернський секретар барон Микола фон-дер-Брінкен, 

помічник пристава титулярний радник Радіон Тарнеров. 

            Посада третього помічника пристава була введена у 1862 році за клопотанням міської думи 

та затверждена державною радою лише 15 січня 1874 року. Третій помічник пристава був 

призначений для спостереження за базаром. 

           У 1890 році у місті було 80 нижніх поліцейських чинів. А з 14 квітня 1887 року державна 

рада додало ще 30 осіб. 

          Наприкінці ХІХ ст. поліція обходилася місту щорічно у 32 910 рублів, і разом з пожежною 

командою розміщалася у будівлях, що належали місту, а дві поліцейських частини - у найманих 

будинках. 

       Поліція підпорядковувалася міському голові і Херсонському губернському поліцейському 

управлінню. 

       З першого дня існування єлисаветградська поліція почала користуватися «Статутом 

благочиння або поліцейським», який був виданий імператрицею Катериною ІІ у 1782 році. У 

ньому фактично було синтезовано діяльність поліції, правову сферу, мораль. Згодом документ 

перетворено на «Статут попередження та припинення злочинів», який виданий у 1842 році. 

 

Першим городовим став колезький асесор Стогов 

 



Серед перших приватних приставів Єлисаветграда був титулярний радник Йосип Алтєв. У 

32 роки він, виходець із дворян, турок, грецької віри, мав у Єлисаветградському повіті 104 

кріпаки, пройшов службу підканцеляриста, канцеляриста, губернського реєстратора, вахмістра, 

кадета, корнета, ротмістра, колезького асесора. 

            Приставу Петрові Калниболотському було 44 роки. Хоч він і був дворянином, але селян не 

мав. Служив у піхоті капралом, вахмістром, прапорщиком. Із 1786 року – квартальний наглядач, з 

1795 – титулярний радник. 

Титулярний радник Пантелеймон Сакільківський був українцем. Прийшов до поліції теж 

після служби в армії. 

З 1829 року замість городових поліцією керували поліцмейстери, що було пов'язано із 

передачею Єлисаветграда до управління військових поселень. 

До цього городовими служили прем'єр-майор Альвінцев, секунд-майор Степанов, секунд-

майор Лазарєв, колезький асесор Алєєв, надвірний радник Стратомирович, штабс-ротмістр гвардії 

Цветкович, приватний пристав Рожницький. 

Першим поліцмейстером став майор Тіньков, його замінили підполковник Халтурін, 

майор Іванов, підполковник Тигерстет… 

 

Карний розшук квартирував у будинку Ходоровського 

 

Спершу міська поліція базувалася у приміщенні міської управи на розі вулиць 

Пашутінської та Преображенської. Після того, як ці приміщення згоріли, а на землі, подарованій 

місту Іваном Фундуклеєм, були збудовані нові приміщення для міської управи, апарат поліції було 

переведено до одного з кам'яних будинків на Великій Перспективній вулиці. 

 
 

Будинок Ледерера 

 

Дім на розі Олексіївської (тепер – Гагаріна) вулиці належав німецькому 

підданому Адольфу Ледереру. Навіть по батькові він сходиться з відомим австрійським 

колекціонером, меценатом і художником Августом Ледерером (1857-1936), портрет дружини 

якого Серени Пулітцер (1867-1943) став одним з найвідоміших творів генія віденського 

сецесіону Густава Клімта (1862-1918). У будинку Адольфа Ледерера, який зберігся (нижній 

правий кут рогу Гагаріна і Пашутінської вулиць), знаходилося (на правах оренди) 

Єлисаветградське повітове поліцейське управління. 



 
 

На місці будинку Меєра Додіна сьогодні п'ятиповерхівка 

 

У будинку лікаря Меєра Додіна (нижній правий кут рогу вулиць Шевченка і Пашутінської, 

не зберігся) на тих же засадах розміщалася 1-ша поліцейська частина міста. 

Єлисаветград за поліцейським устроєм був розділений на три частини: 1-ша і 2-га розділялися 

Великою Перспективною, у напрямку Ковалівки була 2-га частина, 3-тю від них відділяв Інгул. 

 

 
 

Будинок Йосипа Ходоровського, у якому був карний розшук 

 

А у будинку Йосипа Ходоровського (цей гарний особняк зберігся і знаходиться нижче 

колишнього двору Меєра Додіна) розміщалося відділення карного розшуку. До речі, Йосиф 

Ходоровський доводиться дідом знаменитому чилійському режисеру сюрреалістичного 

напрямку Алехандро Ходоровському (нар. 1929 р.). 

У своїх мемуарах «Потяг на третьому шляху» Дон-Амінадо відзначає, що другою за 

важливістю персоною в Єлисаветграді, звісно після міського голови Олександра Пашутіна, 

вважався поліцмейстер (начальник поліції). 

 

Хто купив будку городового 

 



Єлисаветградські газети у кожному номері друкували кримінальні пригоди, називаючи 

прізвища як потерпілих, так і підозрюваних у злочинах, а також накази по поліції та інші 

документи, пов'язані з її діяльністю. Ось кілька таких повідомлень з газети «Голос Юга».  

Приказ по полиции. Полицмейстер И.Х.Янишевский издал следующий приказ по полиции: 

«Мною замечено, что во многих жителей Елисаветграда вошло в обычай выставлять на 

балконах при уборке комнат и выбивать от пыли домашнюю мебель, ковры и постельное 

принадлежности, поливать цветы, выбрасывать на улицу разный сор, и даже выливать грязную 

воду, обращая таким образом общественное достояние улицы чуть ли не в черный двор. Посему 

строго вменяю приставам в обязанность оповестить о содержании настоящего приказа 

обывателей и наблюсти за исполнением данного требования, а в противном случае виновных 

привлекать к законной ответственности. (5 травня 1905 року). 

Приказ по полиции. Полицмейстер издал приказ, чтобы пристава задерживали и 

привлекали к ответственности извозчиков, выезжающих на работу без номеров и по вечерам 

не зажигающих фонарей у своих экипажей. (21 січня 1907 року). 

Опровержение. Редакция получила от Елисаветградского полицмейстера барона Н.Э. фон 

Бринкена опровержение заметки, помещенной в №184 «ГЮ» об избиении городовым Маконова, в 

которой сообщается, что произведенным дознанием факт избиения не подтвердился. (21 серпня 

1907 року). 

Приказ по полиции. Господин полицмейстер предложил всем приставам строго следить 

за правильным поступлением сведений от гостиниц, меблированных комнат и постоялых дворов 

о приезжающих и уезжающих, кроме того, немедленно проверить книги во всех постоялых 

дворах, гостиницах и прочих заведениях. (21 жовтня 1907 року). 

Увольнение городового за пьянство. Приставом первой части третьего дня был 

приставлен к увольнению городовой Майстренко за пьянство. Распоряжением полицмейстера 

городовой уволен. (1 листопада 1907 року). 

Приказ по полиции. В последнее время биндюжники при поездке по городу перестали 

соблюдать изданные для них обязательные постановления городской думы. Во время езды не 

придерживаются правой стороны улицы, не соблюдают расстояния между подводами при езде и 

едут настолько быстро, что наезжают на взрослых прохожих и детей, как было на днях с 

учениками общественной женской гимназии Юдицкой, Рейсер и Разумовской, отделавшихся, к 

счастью, легкими ушибами. Ввиду этого полицмейстер отдал по полиции приказ строго 

наблюдать за биндюжниками и неуклонно привлекать к ответственности таких из них, которые 

откажутся исполнять обозначенные постановления. (14 грудня 1907 року). 

От Елисаветградского полицмейстера. Объявление. По параграфам 1 и 3 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 обязательных постановлений. Полицмейстер Барон Бринкен. (5 січня 1908 року). 

К учреждению в городе сыскного отделения. Сегодня в зале городской думы состоится заседание 

управы, где будет обсуждаться вопрос об учреждении в городе отделения сыскной полиции и 

конных стражников. (9 січня 1908 року). 

Елисаветградская городская управа объявляет, что в присутствии ее 4 июня в 11 часов 

утра будет продаваться на снос полицейская будка, состоящая во 2-й части на Перспективной 

улице возле дома купца Лившица. (2 липня 1908 року). 

Новый полицмейстер. Вчера утром приехал из Костромы вновь назначенный 

елисаветградский полицмейстер г.Кузнецов. Новый полицмейстер, которому вчера 

представлялись чины полиции, едет в Херсон, а по возвращению вступит в свою должность. (14 

листопада 1908 року). 

Содержание полиции в городе Елисаветграде стоило в 1908 году 56 058 рублей. В 

возмещение этих расходов их государственного казначейства поступило 15 785 рублей. Если 

распределить этот расход по числу жителей Елисаветграда, то на каждую душу придется 

около 60 копеек. (14 січня 1909 року). 

Из приказа по полиции. Вследствие того, что некоторые городовые в обращении с 

публикой позволяют себе говорить дерзости, полицмейстер П.Г.Кузнецов предписал приставам 



внушить городовым, чтобы те не обращались грубо с публикой. Замеченные в грубости 

городовые будут увольняемы со службы. (5 лютого 1909 року). 

От Елисаветградского полицмейстера (печатается на основании 138 статьи устава о 

цензуре). Прошу напечатать опровержение заметки, помещенной в №24 от 30 января о том, что 

будто бы в Елисаветград прибыл некий иностранный фотограф и производит снимки в местных 

школах, так как справедливость этой заметки не подтверждается. Полицмейстер Кузнецов. (11 

лютого 1909 року). 

Учреждение сыскного отделения. В Елисаветграде учреждается сыскное отделение в 10 

агентов, и кроме того вводится 4 околоточных надзирателя. (21 листопада 1907 року). 

Новые посты городовым. Вследствие неисполнения биндюжниками правил по проезду по 

улицам полицмейстером бароном Бринкеном установлены новые четыре поста конных городовых 

по Ивановской, Ингульской, Миргородской и Петровской улицам. (31 жовтня 1908 року). 

Приезд. Вчера приехал вновь назначенный на должность начальника сыскной полиции в 

Елисаветград господин Кулаков. (4 листопада 1908 року). 

Сыскное отделение. Городской управой заключен контракт с 

домовладелицей Зерцаловой по Крепостной на отдачу ей помещения по Крепостной площади для 

сыскного отделения, начальником которого назначен А.А.Кулаков. (18 листопада 1908 року). 

Распоряжение полицмейстера. Полицмейстер распорядился, чтобы городовые осматривали свои 

участки и обязали домовладельцев стереть с заборов имеющиеся на многих из них нецензурные 

надписи. (3 квітня 1910 року). 

Приказ по полиции. Полицмейстером П.Г.Кузнецовым приказом по полиции предложено 

приставам усилить наружный надзор полиции на время праздников, когда обыватели оставляют 

в большинстве случав квартиры без присмотра. (3 квітня 1910 року). 

Приказ по полиции. Полицмейстер П.Г.Кузневов предписал приставам обязать всех 

владельцев собак под угрозой привлечения к ответственности надевать собакам намордники. (21 

травня 1910 року). 

Из приказа по полиции. В последнее время в городе появилась масса профессиональных 

нищих калек, которые, облюбовав центральные части города, назойливо пристают к публике и 

зачастую, чтобы разжалобить последнюю, обнажают свои искалеченные органы, чем вызывают 

неприятное впечатление, по дворам расхаживают шарманщики, акробаты и вообще бродячие 

музыканты, которые в иных случаях не брезгуют и мелкими кражами. На Дворцовой улице, где 

тротуары и без того узкие, по воскресным и другим дням, когда скопляется много публики, 

молодые люди, образуя на тротуарах шеренги, мешают правильному движению публики - все эти 

явления полицмейстером П.Г. Кузнецовым предписано приставам искоренять. (9 липня 1910 

року). 

Приказ по полиции. И. о. полицмейстера С.П.Романовский издал следующий приказ по 

полиции: «Мной замечено, что городовые, стоя на постах, позволяют себе усаживаться на 

тумбах или же облокачиваться на решетки, ограждающие на улицах деревья, или собирают 

возле себя знакомых и ведут с ними беседы. Предписываю господам приставам установить 

строгое наблюдение за правильным несением городовыми постовыми службы и о виновных в 

исполнении этого докладывать мне». (20 липня 1911 року). 

Осмотр. Полицмейстер Ф.А.Веришко с помощником С.П.Романовским произвел осмотр 

коровника Радомысльского по Болотенной улице (отца Григория Зиновьева – прим. авт), и в 

результате о санитарных нарушениях составлен протокол, который послан в Херсон на 

усмотрение губернатора. (7 жовтня 1910 року). 

Занятия для городовых. По распоряжению полицмейстера О.А.Веришко при первой 

полицейской части С.П.Романовский вводит еженедельные занятия городовых, применительно к 

полицейской службе.(4 грудня 1910 року). 

Благодарность. Херсонский губернатор объявил благодарность надзирателям сыскного 

отделения Фомину и Тонкоусову за задержание воров, укравших на почте у генеральши 

Загряжской ценные бумаги на 40 000 рублей. (15 березня 1912 року). 

Объявление. Требуется фотограф в Елисаветградское сыскное отделение на постоянную 

службу, православного вероисповедания. Условия лично. (8 квітня 1914 року). 

 

Як святкували день поліції в Єлисаветграді 

 



У царській Росії поліцейські теж мали своє професійне свято – День поліції. Уперше його 

почали відзначати 5 жовтня 1914 року. 

Цікавий історичний факт: рішення про встановлення Дня поліції було прийнято 

імператором Миколою ІІ 7 (за новим стилем 20) грудня 1913 року! В указі самодержця, зокрема, 

вказувалося: «... Встановити загальне для поліції імперії річне свято 5 жовтня в ім'я святителя 

Олексія, митрополита московського». Зазначимо, що 5 жовтня – день «тезоімеництва», тобто 

іменин спадкоємця російського престолу цісаревича Олексія Миколайовича, покровителем якого 

вважався святий Олексій. Саме день іменин сина імператора і став професійним святом російських 

поліцейських. 

Перше святкування Дня поліції 5 жовтня 1914 року проходило у складних 

соціальнополітичних умовах, адже почалася Перша світова війна. Підготовка до свята тривала 

кілька місяців і розпочалася збором грошей у підрозділах поліції на придбання ікони святого 

Олексія. 

У день свята у столиці, а також у всіх губернських і повітових містах відбулися загальні 

молебні з водосвяченням Ікони святого Олексія, паради з участю чинів поліції, а також загальні 

збори особового складу поліції, на яких були присутні представники місцевої влади, 

правоохоронних і судових органів, військового командування. Загальні збори проходили у 

приміщеннях поліцейських управлінь і дільниць. 

Не менш урочисто відзначали поліцейські своє свято і на периферії. Ось що писала про 

святкування у Єлисаветграді Дня поліції місцева преса: 

Полицейский праздник. Вчера городская и уездная полиция праздновали годовой 

полицейский праздник. Чины городской полиции во главе с исполняющим обязанности 

полицеймейстера С.П.Романовским собрались к часу дня в помещении городской полиции, где 

отцом П.Колосовым с соборным причтом был отслужен молебен, после которого 

отец П.Колосов произнес речь, посвященную деятельности полиции, которая, по мнению 

отца Колосова, стоит всегда на страже интересов патриотизма. Чины уездной полиции во главе с 

исправником А.П.Пащенко собрались в казарме стражников, где также был отслужен молебен. По 

случаю праздничества, в город съехались много становых приставов уезда. (Газета „Голос Юга", 6 

жовтня 1915 року). 

Годовой праздник полиции. Вчера в уездной полиции по случаю годового праздника 

полиции отслужено было молебствие, по окончании которого отец Павел Колосов, отметив 

самоотверженную деятельность чинов полиции в столь тяжелое военное время, пожелал им 

дальнейшего процветания на пользу Отечества. На молебствии присутствовали исправники, 

помощники исправников, жандармский подполковник Аплечеев, ротмистр Афросимов. Городской 

голова, председатель земской управы, председатель окружного суда, прокурор и другие прислали 

поздравления. В заключение исправник А.И.Пащенко выразил своим сотрудникам благодарность 

за полезную службу и провозгласил «ура» Государю императору. («Голос Юга», 6 жовтня 1916 

року). 

Своє професійне свято поліцейські Російської імперії відзначали усього тричі. У березні 

1917 року царська поліція була ліквідована і День поліції канув у Лету. 

Згадали про нього в Україні через сім років, коли постановою колегії НКВС УРСР від 14 

жовтня 1924 року було прийнято рішення святкувати День міліції 5 лютого на ознаменування 

прийняття Радою Народних Комісарів УРСР декрету «Про організацію міліції» (5 лютого 1919 

року). Таким чином, радянські міліціонери одними з перших отримали своє професійне свято. 

 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ДВОРЦОВА: ВІД ТЕАТРУ «ІЛЮЗІЯ» ДО ПАМ’ЯТНИКА ТРАМВАЮ 

 

Будинок № 7 відомий тим, що у ньому працював театр «Ілюзія». А от хто був власником 

цього будинку, дізнаємося з інформації у газеті «Голос Юга», яка писала, що 11 квітня 1911 року у 

будинку Максима Соловйова відкривається театр «Ілюзія». 

           У наступному номері газета повідомляла: «Театр «Иллюзия». С понедельника, 11 апреля 

1911 года, первая роскошная программа, в которую войдут боевые картины сезона, исторические 

драмы: Герцогиня Брагианская и Предание о слепой королеве Оттилии, а также и другие видовые 

и комические картины, очень привлекательны своим содержанием. Подробности в афишах. 



Начала сеансов с 4 часов дня. Распорядитель Г.Волынский». Ціна за квиток на дві персони на 

балкон - від 20 до 50 копійок, а у ложі – 2 рублі 50 копійок. Щоб не було задухи у залі, встановили 

опахала. 

 

 
 

У номері за 21 квітня 1912 року «Голос Юга» надрукував наступну замітку: «Внимание. 

Администрации театра «Иллюзия» удалось получить монопольное право кинематографической 

сьемки выставки на ярмарке в Елисаветграде в воскресенье 22 апреля от 2 до 6 часов дня. 

Постарайтесь быть в это время на выставке, и вы к нам попадете на экран. Каждый должен 

быть обязательно веселым и интересным. Будем снимать все в самый неожиданный момент. Во 

время съемки нам будут демонстрировать почти все экспонаты, а потому это будет самое 

интересное время выставки». 

 

 
 

Окрім фільму з відкриття сільськогосподарської виставки, оператор Мельников у квітні 

1912 року зняв на замовлення адміністрації біоскопу «Ілюзія» ще кілька фільмів. Зокрема, це 

парад у день «тезоіменства Государині Імператриці Олександри Федорівни», скачки на іподромі в 

Єлисаветграді 22 квітня, навчання юнкерів кавалерійського училища, парад біля Успенського 



Собору 23 квітня. Не виключено, що оператор Мельников був з іншого міста, і що його запросили 

до Єлисаветграда на зйомки. На жаль, вищезгадані фільми не збереглися. 

            Восени 1913 року сінематограф «Ілюзія» став називатися театром «Мішель». Очевидно, 

змінився його власникатру. 

          Сдается вешалка в театре «Мишель». («Голос Юга», 12 вересня 1913 року). 

           Новый театр «Мишель». В воскресенье 6 и понедельник 7, только два дня, «Фантомас», 3 

серия. («Голос Юга», жовтень 1913 року). 

Цегляна двоповерхова споруда з підвалом у плані мала складний обрис, подібний до 

переверненої літери «Г». Фасади прикрашені декоративними елементами з рельєфної цегляної 

кладки з використанням тесаної та профільованої цегли. Неповторності та казковості будівлі 

додають різні варіанти оздоблення входів. Будівля сьогодні має високий ступінь автентичності. 

У радянські часи тут були Палац 

піонерів та спортивна школа. У 1996 

році будівлю передали школі мистецтв. 

          Торік «берегині» пам'ятників 

архітектури з міської ради прикріпили 

на фасадній стіні цієї будівлі металевий 

лист, зазначивши у ньому, що це 

будівля колишнього театру «Ілюзія». А 

от про те, що далі написано, не варто 

читати нормальній людині. Процитуємо 

лише перше речення: «Будівлю 

побудували у 1880 році за проектом 

Якова Паученка». Якщо узяти до уваги, 

що Яків Васильович 

Паученко народився в Єлисаветграді 21 

березня 1866 року, то виходить, що він проектував цей будинок у віці 14 років, ще навчаючись у 

рисувальних класах П. О. Крестоносцева при Єлисаветградському земському реальному училищі. 

Слід зауважити, що цей будинок неатрибутований, тобто документально не встановлені фундатор, 

автор проекту будівлі та роки її побудови. Те, що її власником був Максим Соловйов, ще не 

означає, що цей купець був і фундатором будинку. 

             Сусідні два будинки у напрямку вулиці Шульгіних - № 9 та № 11 - належали Волохіним. 

Ці будівлі також неатрибутовані. 

         На розі вулиці Дворцової з вулицею Миргородською (Шульгіних), де зараз пам'ятник 

трамваю, стояв двоповерховий будинок Маріані. На його першому поверсі був біоскоп «Звезда». 

«Известный большой первоклассный биоскоп под гостиницей Мариани с воскресенья 8 до 

субботы 14 июля. 48-я программа интереснейших совершенно новых живых картин «Япония: 

страна, люди, обычаи». («Голос Юга», 13 липня 1907 року). 

           «Биоскоп «звезда». Чужая птица, разыграно знаменитой Астрой Пильзен, которая играла 

«Женщину-изменницу». Так как «Чужая птица» изобилует несклькими пикатными сценами, то 

убедительно просим на эту картину детей не брать». («Голос Юга», 14 березня 1912 року). 

 

 



У вересні 1908 року в Єлисаветграді відкрили громадське комерційне училище. 

Розміщувалося воно на другому та третьому поверхах будинку Маріані. У 1911 році при училищі 

відкрили вечірні торгові класи для дорослих, а у 1913 році – торгову школу з трирічним курсом 

навчання. Школа готувала прикажчиків, конторників та бухгалтерів. Училище проіснувало до 

1918 року, коли наркомат освіти України прийняв постанову про єдину семирічну трудову школу, 

а гімназії, реальні та комерційні училища закрили. 

 

 
 

Рекламне повідомлення в газеті «Голос Юга», 1911 рік 

 

Будинок Маріані був зруйнований у роки Другої світової війни. За радянської влади у 

сквері на його місці була міська Дошка пошани. 

 

 
 

Фотографія з альбому міського управління культури за 1955 рік 

 



 
 

У 1997 році до 100-річчя єлисаветградського трамваю у сквері встановили пам'ятник 

першому міському трамваю. Єлисаветград був четвертим містом в Російській імперії, де 

функціонував відкрився трамвай. 

 

 
 

На іншому розі цього перехрестя був будинок купця Соловйова. У червні 1901 

року Максим Соловйов просив міську управу дозволити йому зробити добудову другого поверху 

свого цегляного сараю на цьому місці. 

В Держархіві області збереглися прохання Максима Терентійовича та підписка 

архітектора Якова Паученка, що він бере «на себя наблюдение за ремонтом и надстройкой второго 

этажа дома елисаветградского купца Максима Терентьевича Соловйова, находящегося на углу 

Дворцовой и Миргородской улиц». Збереглися і креслення цієї реконструкції, які виконав Яків 

Васильович. 

             У роки Другої світової війни будинок Соловйова був зруйнований і на нього місці був 

збудований триповерховий будинок з кутовим 4-поверховим ризалітом. На першому поверсі 

будинку у радянські часи були їдальня та книжковий магазин. 



 
 

Будівництво житлового будинку на розі вулиць Леніна та Калініна. З альбому управління культури 

міської ради за 1955 рік 

 
 

 

 
 

ПОДОРОЖ ОЗЕРНОЮ БАЛКОЮ 

 

Припускаємо, що Озерна Балка отримала таку назву через свої джерела питної води. 



 
 

Частина плану Єлисаветграда за 1913 рік землеміра П.Рябкова 

 

На плані міського землеміра П. Рябкова бачимо, що на березі Інгулу, від вулиці Глиняної 

та яру, який був за нею, аж до впадіння в Інгул потічка, що тік з Озерної Балки, був сад 

«Альгамбра». Сьогодні місце, на якому був розбитий цей сад, ділить навпіл вулиця Вокзальна. І 

хоча сад «Альгамбра» і доходив аж до потічка з Озерної Балки, у тогочасних документах він 

згадується як на Биковому. В одному з попередніх випусків ми розповідали про цей сад. 

У сквері біля міського відділу поліції ростуть кілька дерев, які схожі на японську софору. 

Зважаючи на те, що у радянські часи на вулицях Кіровограда висаджували переважно тополі та 

акації, напевне тому, що вони добре приживалися і їх не треба було доглядати, та липи і каштани, 

то припускаємо, що ці екзотичні для нашого міста дерева складають залишки саду «Альгамбра». 

 
 

Від мосту через Інгул, що був у районі вулиці Приютинської, нижче нинішнього мосту по 

вулиці Вокзальній, розпочиналася дорога на село Грузьке. Вона проходила приблизно вище 

сьогоднішньої вулиці Івана Олінського (до декомунізації – Соціалістична). 



Також від містка через потічок за садом «Альгамбра» починалася дорога на село 

Обознівку, що проходила приблизно по нинішній вулиці Ярослава Мудрого (Терешкової). 

На обох схилах балки було кілька цегляних заводів. На вищезгаданому плані позначені 

чотири таких заводи. Біля них були глинища, у найбільшому з яких сьогодні автогаражний 

кооператив «Дружба». Один з цегельних заводів позначений на лівому схилі балки, на березі 

Інгулу. 

 
 

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда», виданому О. Пашутіним у 1897 році, йдеться про 

цегельний завод, який належав місту: «Цегельний завод, що полягає в 4-х дерев'яних сараях, 

критих гонтом для сушки цегли, одному кам'яному житловому приміщенні, критому гонтом, 

кам'яному критому тесом флігелі і цеглообпалювальної критої тесом печі, при ньому землі 4 

десятини 65 квадратних сажень, на Озерній Балці. Куплений у 1891 році у нідерландсько-

підданнаго Василя Карловича Верлопа і спадкоємців ротмістра Семена Петровича Потоцького 

за 17,407 руб.». 

У «Систематичному збірнику постанов Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1903 

роки» (Склав А.К. Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграді, 1905) знаходимо 

повідомлення про засідання міської думи від 15 лютого 1895 року: «Міська управа доповіла, що на 

міському цегельному заводі закінчено вироблення цегли для будівництва зданого міського 

водопроводу та інших будівель, і що найближчим часом не передбачається будівництво інших 

міських споруд, для яких потрібна цегла, експлуатувати завод для промислових цілей, на думку 

управи, не є вигідним, оскільки при існуючій в Єлисаветграді значній конкуренції на цеглу і, при 

необхідності місту тримати на своєму заводі прикажчика, не варто сподіватися на отримання 

більш менш значних доходів ; тому міська управа пропонує віддати його з торгів в оренду. Міська 

дума постановила: віддати міський цегельний завод в оренду на строк від 3 до 6 років на умовах, 

які будуть визнані найбільш вигідними для міського управління». 

14 березня того ж року міська дума віддала в оренду цегельний завод купцю М. Фонбергу, 

який запропонував найбільшу плату. А на засіданні 10 грудня 1903 року міська дума повернула з 

оренди цегельний завод, оскільки у 1904 році планувалося будівництво кількох міських будинків. 

Вище саду «Альгамбра», за будівлею нинішньої міської поліції, була пивоварня Лайєра, яку у 

нього у 1913 році купив М.М. Макеєв. Невідомо коли цей завод розпочав свою роботу, але у 

Довідковій книзі міста Єлисаветграда на 1888 рік, виданій у 1987 році Гольденбергом, зазначено, 

що «біля саду «Альгамбра» був сад, який належав пивоварному заводу Г.Лайєра». А за даними 

1896 року, в Єлисаветграді працювали два пивоварних заводи. Окрім пивзаводу Зельцера, що 

знаходився по вулиці Великій Пермській, у місті був ще пивзавод Лайєра. 



 
Зліва – пивна пляшка заводу Макеєва. На зворотній стороні пляшки вензель – дві переплетені 

літери М. Пляшка кольору темного йоду, висота 29,8 см. На дні клеймо «Бр.Б 1/10». Справа на знімку - 

пивна пляшка заводу Лайєра. 

 

 

По схилах Озерної Балки були землянки. А далі, до нинішнього провулку Озерна Балка, на 

обох схилах знаходилися міські дачі, серед власників яких бачимо відомих жителів Єлисаветграда, 

приміром, там мав дачу міський будівельний технік К.Е. Шостовський. 

 
 

Будинок № 29 по вулиці Озерна Балка. Припускаємо, що це була дача когось із заможніх 

єлисаветградців. За радянської влади тут був дитсадок. 

 



На початку Озерної Балки після Другої світової війни посадили дерева, тож зараз там 

невеликий парк. Землю, на якій сьогодні багатоповерхівки мікрорайону вулиці Беляєва, віддали 

під дачні ділянки жителям міста, а для поливу цих ділянок, нижче них загатили ставок. 

- Я народився і виріс на Озерній Балці, - говорить 74-річний Сергій Васильович Полонін. –

 Пам'ятаю, як військовополонені німці чи то ремонтували, чи прокладали залізничну під'їзну колію 

до олієекстракційного комбінату. За нинішнім провулком Озерна Балка були будівлі колгоспу, у 

районі РЕС – контора, нижче до балки кузня та конюшня. Ставочок був нижче по яру, ніж 

сьогодні. А на місці джерела на правому березі балки, до якого виходить тупик з назвою Озерна 

Балка, була криниця, до води у якій було кілька метрів. Діти бігали по абрикоси у сад біля 

водоканалу. 

 
 

На правому березі Балки, біля даного джерела, на вулицю Петлюри (раніше – Котовського) 

ведуть сходи, зліва від яких залишки колишнього піонерського табору. 

 

 



 
 

- Взагалі-то балка була сухішою, ніж сьогодні, і глибшою, - продовжує Сергій 

Васильович. - Та після того, як побудували канал Дніпро-Кіровоград, і місто стало пити 

дніпровську воду, та перестали робити забір води на Озерній Балці, піднялися грунтові води, а 

Балку замулило, мабуть, десь на метр. 

 

 



 
 

Таку городину вирощує Сергій Васильович Полонін. 

 

За словами 70-річного чоловіка, який проживає на початку вулиці Озерна Балка, і город 

якого виходить на долину, він орав город аж до струмка. А коли побудували дніпровський канал і 

перестали робити забір води на Озерній Балці, грунтові води піднялися і тепер серед його городу 

озеро глибиною до метра. 

 

 
 

Сьогодні, окрім вищезгаданого джерела, по берегах струмка на правому березі Балки є ще 

кілька джерел. 



 
 

 



 
 

Біля олієекстракційного комбінату струмок проходить у трубі під залізницею. Потім знову 

виходить на поверхню, а на березі Інгулу, до впадіння в Інгул, знову тече під землею у трубі. 

 
 

Найвідомішою людиною, яка жила на схилах Озерної Балки, був, напевне, 

колекціонер Олександр Ільїн. 

Та найголовніше, що слід сказати про Озерну Балку, це те, що тут знаходилися джерела та 

споруди міського водопроводу, з яких місто з 17 травня 1893 року пило воду, аж поки не 

побудували дніпровський канал. 

А збудував водопровід у Єлисаветграді інженер Михайло Алтухов. 

Про будівництво єлисаветградського водопроводу ми дізнаємося сьогодні з трьох 

основних письмових джерел: «Історичного нарису м. Єлисаветграда», «Систематичного збірника 

постанов Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1903 роки» та доповіді М.І. Алтухова на 

засіданні Технічного товариства 10 лютого 1894 року «Водопостачання міст Феодосії та 

Єлисаветграда». 



         Про необхідність поліпшити 

водопостачання Єлисаветграда у місті 

заговорили у 1883 році. Для цього запросили 

інженера Алтухова. Але через єврейські 

погроми місто змушене було виділяти гроші на 

відновлення зруйнованого, тож питання з 

будівництвом водопроводу відклали. 

Повернулися до нього у 1891 році. У 

вищезгаданій доповіді Михайло 

Алтухов покроково описує хід будівництва 

водопроводу в Єлисаветграді. Він же виділив 

три деталі цього водопроводу: спосіб збирання 

підґрунтових вод та удосконалені типи 

пожежних кранів та водопровідних машин. 

Серед об'єктів, які належали місту, в 

«Історичному нарисі м. Єлисаветграда» 

згадуються й будівлі міського водоканалу: 

«43.Кам'яний машинний будинок міського 

водопроводу на Озерній Балці з кам'яним 

димарем, в ньому два парових котла, два 

парових насоса, повітряні дзвони, труби, 

живильний насос, нагрівач і два малих парових 

насоса. 

       Побудовано з підряду в 1892-1893 роках 

інженер-технологом Алтуховим. Обійшлася 

сама будівля з трубою 17 615 руб., парові котли 

10,000 р., великі парові насоси 18000 руб., 

повітряні дзвони 1200 руб., труби, живильний 

насос, нагрівач 2730 руб., малі парові насоси 

4000 руб. - всього 53545 руб. 

        44. Кам'яна будівля градирні на Озерній Балці з дерев'яним жолобом при ній для аерації води 

водопроводу. Побудовано в 1895 році інженером Алтуховим, вартість 5800 руб. 

        45. Кам'яна будівля фільтр з трубами і кранами на Озерній Балці для фільтрації води 

міського водопроводу. Побудовано в 1895 році інженером Алтуховим, вартість 13000 руб». 

         Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 22 лютого 1909 року, «водопровід 

остаточно переведений на електричну енергію. Зараз працюють два електричних насоси – один у 

самій будівлі, а інший, додатковий, невеликого калібру, який подає воду в градірню, а звідти уже у 

фільтр. Парові машини водоводу залишені». 

 



Сьогодні на місці цих споруд нові будівлі водоканалу. Чи залишилось щось від старих 

будівель – невідомо. Як запевнив автора цих рядків 85-річний чоловік, який проживає неподалік, 

на березі струмка у кущах є невеличка цегляна будівля, яка очевидно, залишилася від тих споруд. 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА: ВІД ПАМ’ЯТНИКА ТРАМВАЮ ДО 

«ГРАНД-ОТЕЛЮ» 

 

Одним з найкрасивіших будинків вулиці Дворцової є двоповерхова споруда, у 

якій сьогодні бібліотека ім. Євгена Маланюка. Будинок неатрибутований. У різних 

джерелах його фундаторами називають братів Долинських. За даними 1907 року будинок 

належав Йосипу Марущаку, члену облікового комітету міського громадського банку. 

 

 
 

Припускаємо, що автором проекту будинку був Олександр Лишневський, 

головний архітектор Єлисаветграда у 1895-1901 роках. 

 

Коли у квітні 1901 року до міської управи надійшла колективна скарга кількох 

підрядників та майстрів з вимогою усунути Олександра Львовича від приватних та 

вільних робіт в Єлисаветграді, серед тих, хто заступився за архітектора, був і 

ротмістр Леонід Долинський: "...для каждого гражданина, интересующегося внешним 

благоустройством и красотой города, ясно, что со времени вступления в должность городского 

архитектора г. Лишневского, город наш стал поразительно украшаться красивыми и изящными 

постройками и прочим комфортом, что по нашему мнению должно быть засчитано в большую 

заслугу г. Лишневскому". 

Далі Леонід Долинський зазначив, що коли Олександр Лишневський 

споруджував його будинок, то вони з братом «никакого гнета или давления не 

испытывали», як про це писали у своїй скарзі підрядники та майстри. Домовласник 

висловив архітектору Лишневському свою вдячність. 

(Леонід Федосійович Долинський, нащадок старовинного дворянського роду, народився у 

1850 році в Єлисаветградському повіті. Був великим землевласником. Помер у 1919 році. 

Дружина Віра Іпатівна Шпаковська, 1860 року народження, вважалася першою красунею України 

у 1880-х роках, померла у 1915 році). 

До речі, на двох вуличних фасадах цього будинку встановлені пам'ятні дошки. 

 



       На цій дошці зазначено, що «в 1926 році цю 

вулицю названо іменем Декабристів. 

Дошку встановлено на відзначення 150-річчя 

повстання Декабристів», тобто у 1975 році. 

 

Виносний металевий щит з історичними 

даними про цей будинок. Текст відповідає 

даним, які сьогодні відомі про нього. 

Очевидно, автор тексту знайомий з 

останніми публікаціями про будинок. 

 

 

 
Текст на цій пам'ятній табличці вартістю більшою, ніж 15 тисяч гривень, яку 

до фасаду будинку з вулиці Дворцової торік «пристріляли» працівники міськради, писав якийсь 

неук. Читаємо: «Особняк звели у 1911 році на кошти земського гласного Марущака». Разом з 

тим, Марущак купив цю будівлю у Леоніда Долинського у 1907 році. 

 

 
 

Фото з альбому міського управління культури за 1959 рік 



 
 

Будинок учителя 

 

У єлисаветграських газетах згадується будинок Гунькіної та Гунькіна, який 

знаходився по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Інгульською. Припускають, що це 

будинок № 22а по вулиці Дворцовій. Відомий він тим, що за радянської влади, і ще кілька років 

тому, на другому поверсі був Будинок учителя. 

З архітектурної точки зору цей двоповерховий будинок характеризується 

аттиковим поверхом та півколонами на рівні другого поверху. Слід додати, що будинок 

неатрибутований. 

«Спеціалісти» з міськради на фасаді будинку також «пристріляли» пам'ятну дошку з 

текстом: «на початку ХХ століття тут було повітове казначейство». Разом з тим, не виключено, що 

цей підрозділ повітової земської управи міг бути у будівлі, яка ближче до перехрестя! 

            Не слід звертати уваги й на наступне речення на цій табличці: «будівля з'явилася у 

1890-1900 роках на перетині тодішніх вулиць Дворцової та Інгульської і замкнула 

забудову кварталу». Підкреслимо: будинок неатрибутований, і як він міг щось 

«замкнути», якщо до перехрестя був ще один будинок. 

 

 



Єврейська чоловіча гімназія Е. Шалита та М. Волова – останній середній 

навчальний заклад, який був відкритий в Єлисаветграді у дореволюційні часи. 

До того ж це був єдиний у місті єврейський чоловічий навчальний заклад. Знаходилася 

гімназія у будинку Федора Шатова по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Інгульською. 

Оскільки відомо, кому належали будинки на інших трьох кутах цього перехрестя, 

припускаємо, що це будинок, у якому сьогодні управління цивільного захисту та редакція 

«Вечірньої газети», і який сусідній з будинком Гунькіної. 

 

 
 

Галерея будинку Шатова, яка виходить на подвір'я 

 

Галерею огороджує кована ажурна металева решітка. Очевидно, одна з найкрасивіших, які 

збереглися у місті до наших днів. 

Гімназія була відкрита на підставі дозволу попечителя Одеського учбового округу 

від 13 червня 1916 року. Спершу було три основних і два підготовчих класи. У перший рік 

навчання до гімназії прийняли 180 учнів, а уже у 1917 році учнів було 370. «За три роки гімназія 

здобула увагу і симпатії єлисаветградців», - читаємо в одному з документів навчального закладу, 

що зберігається у Державному архіві області. У 1919 році в гімназії працювало 14 викладачів. 

Директор Е. Шалит викладав арифметику, алгебру та геометрію, а інспектор М. Волов читав 

географію та природничі науки. У зв'язку з недостатньою кількістю навчальних класів заняття 

проходили у дві зміни. У списках учнів гімназії знаходимо багато відомих у Єлисаветграді 

прізвищ. На жаль, нікому з них не судилося отримати документ про закінчення цього навчального 

закладу. Радянська влада вирішила реформувати стару систему освіти, і гімназію закрили. 

У фондах Держархіву області зберігся авторський ескіз проекту фасаду 

будинку Давида Харлаба на розі з вулицею Інгульською, який виконав Яків Паученко, і який 

датований 1910 роком. Будівництво було завершено уже після смерті архітектора, у 1915 році. Ріг 

будівлі вінчає купол. Центральна частина з головним входом має півциркульну форму у плані. 

Купол підтримують спарені колони, які стилізовані під іонічний ордер, фриз прикрашає ліпний 

орнамент. 

         Біля входу - виносний щит з історичною інформацією про цей будинок, на якому 

текст вицвів і не проглядається. Поряд на стіні пам'ятна дошка, невідомо коли 

встановлена, очевидно, у 1970-х роках. 



 
 

 
На цій табличці вказано, що це пам'ятка архітектури, відділення міжнародного 

банку, яка збудована у… 1910 році. Тобто, у нашому місті охороною культурної 

спадщини і раніше займалися неуки. 

На фасаді будинку є табличка з текстом: «6 жовтня 1926 року Інгульська вулиця 

була перейменована на вулицю імені Декабристів на відзначення 100-річчя повстання декабристів 

1825 р.». 

Не обійшли увагою цей будинок й «історики» з міської ради. Торік і на цій будівлі 

вони «пристріляли» свою табличку. Слід додати, що це, напевне, єдина з кількох десятків таких 

табличок, на якій більш-менш достовірна інформація. 



 
     

Далі йде двоповерховий будинок №19, на фасаді якого емблема навчального 

закладу та дата побудови - «1950». Споруджувався він як адміністративна будівля 

школи фабрично-заводського навчання № 2 за проектом архітектора Олександра 

Возного. 

       На будинку № 23 охоронна дошка, на якій вказано, що у ньому була земська 

аптека. На нашу думку, тут допущена помилка. Адже на усіх відомих ярликах земської аптеки, які 

клеїли на пляшках та упаковках з ліками, зображений будинок… № 21. 

 
 

Автори встановлення цієї дошки помилилися і з датою спорудження будинку, 

вказавши, що це 1910 рік. Насправді, збудований він раніше, якщо у ньому справді 

була земська аптека. Припускаємо, що будинок № 21 належав Бострему, а будинок 

Тростера був далі, у 1950 році на його місці побудували новий будинок. Сподіваємся, що комусь з 

краєзнавців вдасться знайти архівні документи, які підтвердять, чи навпаки спростують наше 

припущення. 



 
 

На розі з Інгульською вулицею, де зараз офіс «Ощадбанку», знаходився одноповерховий 

будинок, а далі - будинок Громадського зібрання. Він був збудований у 1869 році 

купцем Дашевським за проектом Матвеєва. У 1872 році Громадське зібрання викупило цей 

будинок, а у наступному році добудували другий поверх, на якому розмістили клуб та бібліотеку. 

На фасаді була пам'ятна дошка, що тут у 1869-1883 роках виступав аматорський театральний 

гурток, заснований І. Карпенко-Карим та М. Кропивницьким, а у 1875 році уперше поставлено 

«Вечорниці» П. Ніщинського. Тобто, сцену цього будинку можна назвати колискою українського 

театру. 

             Окрім того, тут виступали Олексій Толстой, Олександр Вертинський, Ігор Северянин та 

багато інших видатних акторів, письменників, поетів, співаків та музикантів. У середині 1990-х 

років минулого столітття, уже за часів незалежної України, будинок зруйнували. 

         Подвір'я будинку № 28 по вулиці Дворцовій від подвір'я будинку № 36 б по вулиці 

Чорновола відділяє глуха, висотою у два поверхи, цегляна стіна 

        На стіні триповерхового будинку № 28 охоронна табличка, що тут до Жовтневого 

перевороту було правління банку, а от якого – ініціатори встановлення дошки не вказали. 

          Припускаємо, що фундатором, або ж одним із власників цього будинку, був 

Едмунд Гюнтер. Архівний документ свідчить, що у 1911 році міська управа надала йому дозвіл на 

надбудову третього поверху на своєму будинку по вулиці Дворцовій. 

         А 14 квітня 1914 року газета «Голос Юга» повідомляла про новобудови того року, зокрема 

згадувала і цей будинок. 

       Пам'ятну дошку з позначенням «Гранд-Готель» також встановили не на тому будинку 

 

 



 
На цій поштовій листівці бачимо на другому поверсі будинку навпроти трамвая вивіску 

«Гранд-Готель» 

 

На цій післявоєнній фотографії у ніші на другому поверсі будинку № 33 бачимо 

скульптуру Аполона. Як пишуть автори книги «Маленький Париж», скульптура була мармуровою 

і, начебто, її демонтували у 1954 році, коли відзначали 10-річчя звільнення Кіровограда від 

фашистських загарбників. Тоді ж на фасаді влаштували ліпнення у вигляді герба Радянського 

Союзу та щита зі словами Сталіна «Наше дело правое – мы победили». За Радянських часів тут був 

Центральний лекторій. Сьогодні на фасаді уже немає ні герба, ні щита. Де поділася статуя 

Аполона – невідомо. 

 

 
 

На розі з Іванівською вулицею, де зараз шестиповерховий корпус 

облдержадміністрації, знаходився двоповерховий будинок, на першому поверсі якого 

були магазини, а на другому - банк. 

Про історію комплексу будівель, в яких сьогодні знаходиться облдержадміністрація, та 

площу перед нею, ми уже розповідали, тож обмежимося кількома рядками. Землю цю подарував 

місту у 1839 році сенатор Іван Фундуклей. У 1848-50 роках міська влада розпочала будівництво 

цегляної двоповерхової споруди з каланчею та поряд двох однакових будинків. Потім було кілька 

добудов та перебудов. У середині 1960-х років влада добудувала третій і четвертий поверхи. 

Таким, як сьогодні, приміщення ОДА стало у 1968 році. 

 



1.  
2.  

 
 

На цій фотографії біля вікна бачимо частину стіни колишньої будівлі міської управи 

 



 
 

На Бульварі, на розі вулиць Дворцової та Великої Перспективної, знаходився деревяний 

павільйон, у якому був книжковий магазин І. Золотарьова. На цій поштовій листівці він зліва у 

кадрі. 

По вулиці Дворцовій мали нерухомість багато відомих в Єлисаветграді людей. 

Чимало будинків на вулиці заслуговують на те, щоб на них була встановлена 

охоронна дошка, або ж хоча б табличка із зазначенням того, що це за будинок, і 

кому він належав. Приміром, як на будинку Варшавського, у якому орендував 

приміщення Володимир Менчиць під перший у місті український книжковий магазин. 

До речі, у радянські часи на вулиці Леніна було кілька книжкових магазинів. Але 

про усе це – у наступних публікаціях. 

 
 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА 

 

Свою назву Петрівська вулиця, як і більшість вулиць у старовинній частині лівобережжя 

міста, отримала від назви одного з бастіонів фортеці Святої Єлисавети – бастіону Святого Петра. 

У 1911 році «комиссия о пользах и нуждах» вносила пропозицію про перейменування вулиці на 19 



лютого 1861 року, але вона не була підтримана міською управою. З 1926 року вулиця носить 

ім'я Тараса Шевченка. 

Разом з Великою Перспективною та Дворцовою Петрівську можна віднести до трійці 

найбільш значимих вулиць міста. На ній зо два десятки пам'яток історії, культури та архітектури. З 

нею пов'язано чимало історичних подій. Це вулиця трьох гімназій та одного народного училища. 

А ще на цій вулиці жив та навчався майбутній лауреат Нобелівської премії. 

Вулиця розпочиналася від Театрального провулку, сьогодні - від будівлі колишньої 

громадської жіночої гімназії (нині центральний корпус педуніверситету ім. В. Винниченка). 

 
Петрівська вулиця і жіноча гімназія. Видання Д. П. Ефимова, 1904. 

 
Громадська жіноча гімназія. Вид. Ф.М. Сановича. Асседоретфегс. 



 
Жіноча гімназія. Вид. Ф.М. Сановича. Ернст Г. Свагнстрем Стокгольм. 

 
 

Громадська жіноча гімназія. Видання паперового магазину М.Д. Слуцького. 

 

Як повідомляла газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного 

управления» у номері за 4 квітня 1904 року, «освящение нового здания женской гимназии 

попечительским советом назначено на 11 апреля сего года». Так закінчувалася шестирічна епопея 

будівництва. Детально її описав Сергій Шевченко у книзі «Старі стіни: Єлисаветградська жіноча 

гімназія. 1860-1920 р.». І, виявляється, могли збудувати старий корпус педуніверситету в іншому 

місці. 



 
 

Як повідомляла газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного 

управления» у номері за 4 квітня 1904 року, «освящение нового здания женской гимназии 

попечительским советом назначено на 11 апреля сего года». Так закінчувалася шестирічна епопея 

будівництва. Детально її описав Сергій Шевченко у книзі «Старі стіни: Єлисаветградська жіноча 

гімназія. 1860-1920 р.». І, виявляється, могли збудувати старий корпус педуніверситету в іншому 

місці. 

         А усе розпочалося 18 березня 1898 року, коли голова опікунської ради гімназії О. 

Пашутін підписав листа до міськуправи з проханням поклопотати перед міською думою про 

відведення місця на майдані на пересіченні Петрівської вулиці і Театрального (вулиця Нейгауза) 

провулку для новобудови навчального закладу. Та думки гласних щодо місця майбутнього 

будівництва розділилися. 

Гласний І. Лелюк заявив про непридатність для цього пустиря, оскільки він знаходився у 

низині і на головному шляху транспортування майже всіх товарів із міста до залізничного вокзалу, 

в оточенні великого водосточного рову, конюшень юнкерського кавалерійського училища і казарм 

136-го піхотного Таганрозького полку. Таким вимогам, на його думку, відповідало місце на 

пагорбі наприкінці Великої Перспективної вулиці. 

А от гласний І. Макеєв назвав місце за 

Перспективною окраїнним, а на Петрівській 

— центральним, отже - більш зручним. 

4 червня того року опікунська рада 

гімназії підтвердила свій вибір на користь 

майдану наприкінці Петрівської вулиці. 

     

 
    Кошторис до проекту кам'яної двохповерхової 

будівлі для Єлисаветградської громадської 

жіночої гімназії (на 800 учениць). 8 травня 1899 

року. Склав міський архітектор О. Лишневський 

 

 

     10 травня 1899 року опікунська рада 

гімназії розглянула план приміщення і 

детальний технічний кошторис на 165 тисяч 

рублів, який склав міський архітектор О. 



Лишневський, і схвалила місце на Петрівській вулиці та створила будівельну комісію, яка й 

зайнялася підготовкою будівництва. 

      25 липня 1900 року члени опікунської ради гімназії і міської управи знову заслухали 

архітектора О. Лишневського, який представив проект будинку. На жаль, цей проект не вдалося 

знайти у фондах Держархіву області. Збереглася лише пояснювальна записка до нього. Проект 

схвалили і знову направили до Херсона на затвердження. 

          Та у наступному році кілька гласних знову запропонували змінити місце будівництва, 

вважаючи, що воно не відповідає вимогам навчального закладу. Кращими місцями називали ріг 

Петрівської та Іванівської (Чорновола) вулиць, та ріг Великої Перспективної і Береславської 

(Єгорова) вулиць. 

            У вересні 1901 року дума дійшла висновку, що найзручнішими для новобудови є 

перехрестя Іванівської (Чорновола) та Петрівської вулиць (у районі пам'ятника Т. Шевченку) та 

пересічення Театрального провулку і Петрівської вулиці. Але будівництво на першому місці було 

дорогим, оскільки вимагало знесення і нового спорудження сараїв московських казарм, 

водопровідної будки, м'ясних лавок, трактиру тощо. Міг би зникнути новий ринок, який приносив 

прибуток місту. Потрібно було б заново складати проект і кошторис будівництва. 

І, нарешті, 28 вересня того року міська дума 17-ма голосами проти трьох вирішила 

будувати на раніше вибраному місці при пересіченні провулку Театрального і вулиці Петрівської. 

На той час міським архітектором уже працював Кишкін. 

Урочисте закладення приміщення гімназії відбулося у квітні 1902 року, а офіційне 

відкриття у неділю 11 квітня 1904 року. «Елисаветградские новости» писали з цього 

приводу: «Вчера съ большой торжественностью состоялось освященіе женской гимназіи. Къ 

часу къ новому зданію стали съезжаться представители всех местныхъ учебных заведеній, 

административныхъ и правительственныхъ учрежденій, родители учащихся и много 

приглашённыхъ. До начала богослуженія присутствующіе съ любопытствомъ осматривали 

зданіе. Новая гимназія построена по разсчёту на 900 ученицъ. Местомъ не скупились: въ классахъ 

много свету и воздуху. Актовый залъ довольно обширный. Лепныя работы сделаны съ большимъ 

вкусомъ и изяществомъ. Единственный дефектъ, который бросается въ глаза при осмотре зала 

— это хоры съ угловыми лестницами, ведущими къ нимъ. Лестницы приспособлены очень 

примитивно и крайне неудобно для пользованія. Хоры производятъ впечатленіе архитектурнаго 

недоразуменія. Безъ нихъ можно было бы сказать, что залъ красивъ. Новая гимназия обошлась 

городу въ 240 тысячъ и строилась архитекторомъ Кишкинымъ…». 

Через два тижні з новим приміщенням ознайомився Херсонський губернатор В. Левашов. 

Він був присутнім на кількох уроках і після детального огляду закладу розписався у візитальній 

книзі. 

Ще через кілька днів гімназію відвідав опікун Одеського навчального округу Х. 

Сольський. Згодом він писав єлисаветградському голові О. Пашутіну, що «споруда ця може бути 

віднесена до кращих приміщень подібного роду не лише в Росії, але і взагалі на континенті. 

       У 2010 році перед будинком колишньої жіночої гімназії встановили пам'ятник В. Винниченку 

(скульптор В. Цісарик, архітектор В. Кривенко). 

       Торік на фасаді головного корпусу педуніверситету неуки з міськради пристріляли дві дошки. 

На одній вказано, що цей будинок – пам'ятка архітектури, яка побудована у 1899 році. А на іншій 

дошці написали, що «у 1860 році тут відкрили перше в Єлисаветграді міське дівоче училище»! 

  



 
 

На цьому архівному кресленні бачимо, що у 

кварталі між Театральним провулком і 

Миргородською вулицею, навпроти жіночої гімназії, 

були домоволодіння Соколових-

Бородкіних, Ніколаєва, Яскульського, Торговицького, 

міського техніка Шостовського, і на самому розі 

з Миргородською – Карнарукова. 

По інший бік Миргородської вулиці у 

напрямку вулиці Інгульської були 

домоволодіння Коренка та Каца. 

 
На фотографії – два кіровоградці на фоні скульптури 

будівників комунізму у сквері на місці домоволодіння 

Коренка, який називали «Вєніками», і де потім був літній 

майданчик кафе. 

 

       Будинок по вулиці Шевченка, 8 

належав Кацу. 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-фруктові 

гірлянди. 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. Один лев у замковому камені над арочним проїздом на територію двору з лівої сторони 

головного фасаду. По леву над чотирма вікнами, вони прикрашають замковий камінь. 



 
 

Ще один лев між двома вікнами з правої сторони головного фасаду під балконом. До речі 

раніше над арочним проїздом теж існував балкон. Також головний фасад будівлі прикрашають 

маскарони у вигляді голови дівчини. 

Будівля, у якій сьогодні розміщене ГУ МНС в області, з'явилася унаслідок перебудови так 

званих «московських лавок». Історія виникнення цих лавок описана в «Історичному нарисі м. 

Єлисаветграда». 

Найзначнішим за торговим обігом ярмарком Єлисаветграда був Георгіївський, який 

проходив з 22 квітня по 1 травня. На нього привозили свої товари з 1839 року і купці з Москви, 

Московської та Володимирської губерній. Їх запросили за пропозицією голови міської думи 

полковника Д. Поппе. Найбільший дохід ярмарки давали міській скарбниці наприкінці 1850-х та 

на початку 1860-х років, коли були збудовані шість корпусів міських кам'яних лавок для 

московських торговців. 

 

 
Питання будівництва кам'яних корпусів крамниць для московських торговців виникло ще 

у 1843 році. Передбачалося побудувати московські ряди на базарній площі, включаючи частини 

Перспективної, Преображенської та Невської (Пашутінської) вулиць. Для цього мали скупити 



приватні лавки, а також відчужити кілька дворових місць. Але цей проект, як занадто дорогий, не 

здійснили. 

          Тоді московські лавки вирішили будувати на Фундукліївській площі (пізніше – Міський 

бульвар, сьогодні – площа Героїв Майдану). Але для цього також потрібні були додаткові затрати 

– треба було перенести Присутні місця. 

          Тож вибрали найдешевше місце – на ярмарковій площі по вулиці Петрівській. Розпочали 

будувати шість корпусів московських кам'яних лавок у 1857 році, а закінчили у 1862 році. 

Наглядала за будівництвом особлива комісія під головуванням керуючого херсонськими 

військовими поселеннями генерал-лейтенантом К. Пістелькорсом та членами – головою міської 

думи полковником М. Колосовим, міським головою М. Макєєвим, архітектором В. Верлопом і 

депутатом від купців. Підрядником одного з корпусів виступав кременчуцький купець Членов, а 

підрядником решти п'яти корпусів був ротмістр Потоцький. На будівництво витратили 103 тисячі 

рублів. 

         Згодом московські лавки були перебудовані під казарми для військ (у 1878, 1883, 1889 та 

1890 роках) та чоловічу гімназію. Під останню у 1879 році пристосували один з корпусів 

московських кам'яних лавок, витративши на це облаштування 22 тисячі рублів. 

 
 
      Не виключено, що це один з перших фотознімків Єлисаветграда. Його копія є в колекції Ю. Тютюшкіна. 

За словами Юрія Володимировича, він її виготовив з фотографії, яку брав в О. Ільїна. Очевидно, зроблений 

цей знімок з каланчі міської управи. По центру на знімку – ряд московських лавок. 

 
 



                Урочисте відкриття чотирикласної чоловічої прогімназії відбулося 8 вересня 1879 року. 

А з 2 червня 1881 року прогімназія була перетворена у шестикласну. 5 березня 1885 року 

шестикласна прогімназія стала повною гімназією. 

                 З «Історичного нарису м. Єлисаветграда» дізнаємося, що у «1882 році пофарбували 

підлогу, вікна, двері та огорожу за 701 рубль... На влаштування скверу при гімназії у 1880 та 1881 

роках витрачено 425 рублів... У 1889 році встановлено над підлогою актової зали чотири чавунних 

колони вагою 179 пудів на кам'яному фундаменті і зроблені інші пристосування вартістю 1496 

рублів. У 1890 році збудований у дворі новий сарай вартістю 363 руб 81 коп. У 1895 році 

влаштована залізна решітка вартістю 2576 руб 29 коп, з яких 1707 руб 47 коп - кошти міського 

голови О. М. Пашутіна, а 868 руб 82 коп кошти міста». 

        Чи читали «Історичний нарис м. Єлисаветграда» та, хто встановив цю дошку на стіні 

колишньої чоловічої гімназії? 

        У 1887 році зробили надбудову другого поверху над гімназією, яка з прибудовами обійшлася 

у 68 585 рублів. 

У вищезгаданій книзі зазначено: «Міське управління в силу прийнятого на себе 

зобов'язання протягом 1886 і 1887 років пристосувало приміщення для повної гімназії, з актовою 

залою і квартирами для директора, інспектора та помічників класних наставників, для чого на 

існуючій будівлі прогімназії був надбудований другий поверх і зроблено, крім того, необхідну 

додаткову двоповерхову прибудову. Роботами завідувала, під головуванням міського голови О. М. 

Пашутіна, обрана міською думою будівельна комісія з гласних: О. І. Родкевича, Е. І. Терлецького, 

Г. М. Ціцерошина, 3. А. Рейсер, І. І. Костіна та Д. І. Новикова, а також міського архітектора К. 

Е. Шостовського. Дана споруда міському управлінню обійшлася у 58 585 рублів. Необхідна сума 

на перебудову була міським управлінням зайнята у міському банку і в Єлисаветградському 

повітовому земстві. Нарешті, на пожертвування почесного попечителя гімназії О. М. Пашутіна, 

А. М. Бондарєва та інших громадян міста при гімназії була влаштована домова церква, яка 

освячена 14 квітня 1890 року. Зазначена церква, з усім начинням в даний час у ній, обійшлася до 12 

000 рублів». 

 

 
 

Чоловіча гімназія. Назва видавництва на листівці не вказана. Відправлення 1917 року 



 
Чоловіча гімназія. Вид. кн. маг. І. І. Золотарьова 

 

 
 

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



 
 

Залишки колишніх «московських лавок» 

 

До наших днів збереглися приміщення чоловічої гімназії та кілька корпусів московських 

лавок, у яких базуються військові. За радянської влади у будівлі гімназії був Будинок офіцерів. 

Серед вихованців гімназії лауреат Нобелівської премії Ігор Тамм, письменник Володимир 

Винниченко та багато інших відомих людей. 

 

 
 

23 червня цього року на будівлі військової частини по вулиці Шевченка, 3 була відкрита 

пам'ятна дошка жертвам шталагу № 305, який був на цьому місці з вересня 1941 по лютий 1943 

року. 



 
 

Шталаг № 305, м. Кіровоград 

 

Внаслідок поступового виснаження та розстрілів у березні 1942 року у таборі з 30 000 

військовополонених залишилось близько 600 осіб. У воєнні роки від голоду, холоду, мордувань, 

знущань та розстрілів тут загинуло 54 000 радянських бранців війни. Така офіційна статистика. 

Проте дехто з краєзнавців ставить її під сумнів. 

 

 
 

Базар і Чоловіча гімназія. Вид. Контрагентства О. С. Суворіна і Ко. 1917. Фототипія Шерер, 

Набгольц і Ко, Москва 

 

Єлисаветград завжди був серед передових міст Російської імперії щодо розвитку 

інфраструктури та культурного життя. А от стаціонарного приміщення цирку у нас не було. 

В «Отчете о сборе с публичных зрелищ и увеселений с 1 октября 1892 г. по 1 января 1894 

г.», виданому у С.-Петербурзі у 1894 році, зазначається, що на той час в Росії було 22 цирки, 

більшість з яких - обшарпані старі ярмаркові балагани. Зупинявся такий цирк і в Єлисаветграді. Це 

було дерев'яне, вкрите брезентом приміщення, яке встановлювали на кілька тижнів або місяців для 

гастролей заїжджої трупи, а потім цей балаган розбирали і перевозили в інше місто. 

2 квітня 1880 року у місті загорілася перша «свічка Яблочкова», і загорілася вона на куполі 

приміщення цирку по вулиці Петрівській. «Цирк помещается во дворе дома господ Плотниковых, 



что на углу Большой и Петровской улиц, место избрано довольно удачно, вблизи ярмарки и в 

оживленной части города», - писала назета «Елисаветградский вестник» у номері за 28 березня 

1880 року. 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається кілька справ щодо 

виділення міською управою місця під будівництво тимчасового дерев'яного примішення цирку. 

Для цього міська управа віддавала в оренду два місця. Одне - на Банній площі, приблизно, де нині 

пам'ятник Богдану Хмельницькому, ближче до вулиці Чорновола. А інше - на Базарній площі: по 

вулиці Петрівській, на розі з вулицею Іванівською (Чорновола). 

 

 

 
 

На початку серпня 1905 року на цій площі працювала «народна виставка картин». В її 

експозиції, зокрема, були дві картини Іллі Репіна. «Выставка усердно посещается публикой. 

Плата за вход – кто сколько может», - писала газета «Голос Юга». 

У 1961 році на відзнаку 100-річчя від дня смерті Тараса Григоровича у сквері встановили 

пам'ятник поету із нетривких матеріалів, а у 1982 році його замінили на металевий (скульптори М. 

Вронський і А. Гончар, архітектор А. Губенко). 



 
 

За пам'ятником Т. Шевченку будівля бібліотеки ім. А. Гайдара (нині Т. Шевченка). Її 

будували на відзначення 40-річчя комсомолу за проектом Володимира Сікорського. 

 
 

Про Володимира Олександровича відомо, що працював він головним архітектором міста 

Ужгород, та які об'єкти спорудили там за його участі. А ще, що Сікорський був одним із 

засновників і першим керівником Музею народної архітектури і побуту України у Пироговому під 

Києвом. 

Сікорський був прихильником малих архітектурно-художніх форм. Йому належав проект 

в'їздів у наше місто. Це було у 1958-1959 роках. «Місто повинне мати однакові «ворота» з усіх 

боків», - говорив Сікорський. Тож він розробив цей в'їзд у вигляді двох кам'яних стовпів, які 

стояли на узбіччях дороги з двох боків проїжджої частини. Ще однією визначальною 

роботою Сікорського у Кіровограді був так званий каскад басейнів за обласним судом. 



 
 

 
Два дореволюційної побудови будинки № 16 та № 20 – неатрибутовані. Перший на розі з 

вулицею Інгульською (Декабристів). За даними інвентарної справи ОБТІ, він збудований у 1890 

році. На цих фотографіях бачимо, що з дворового фасаду присутній балкон з металевим кованим 

огородженням. Після останньої реконструкції будинку огородження балкону замінене на сучасне. 

 
 



За даними 1913 року на Петрівській у будинку Очесальського (місцезнаходження не 

встановлено) проживав рідний дядько письменника Юрія Карловича Олеші – Мамерт Антонович 

Олеша, старший контролер акцизного окружного управління. Юрій Олеша народився у нашому 

місті у 1899 році, а коли йому було три роки сім'я переїхала до Одеси. 

Де проживала в Єлисаветграді сім'я Карла Олеші, не встановлено. Не виключено, що під 

час відвідування Єлисаветграда у 1918 році у складі товариства молодих одеських поетів «Зелена 

лампа» Юрій Олеша зупинявся у квартирі дядька. 

Торік на будинку № 20 по вулиці Шевченка встановили пам'ятну дошку, що письменник 

народився на цій вулиці. 

Історія земства в Єлисаветграді бере початок 2 березня 1865 року, коли відбулися перші 

повітові земські збори. Спершу земські установи знаходилися у колишньому будинку повітового 

дворянства на Ковалівці, на місці якого згодом збудували приміщення Єлисаветградського 

земського реального училища. Потім повітова земська управа орендувала будинок дружини 

капітана Баумгартена по вулиці Петрівській, на розі з вулицею Іванівською. 

 

 
 

Повітова Земська управа. Фототипія М. Гольденберга. 

 

26 січня 1895 року земська управа купила будинок дружини капітана Баумгартена (після її 

смерті). Це двоповерховий будинок, на підвалі, у плані має прямокутну форму з двома виступами 

(виступаючі ризаліти, в одному з яких влаштовані сходи) у бік дворової території. Планувальна 

система будівлі – коридорна з розташуванням приміщень з двох сторін. Профільована лиштва, 

замкові камені та сандрики (трикутні та прості прямокутні) надавали величності та порушували 

класичну стриманість площин стін, елементи ліпного декору надавали оформленню фасадів 

легкості. Боковий та дворовий фасади рівнозначні за оздобленням, бездоганно дотримуються 

стилю головних фасадів, пластично поєднуються в архітектурному виконанні. Віконні та дверні 

прорізи прямокутної та півциркульної форми. У підвіконнях влаштовані ніші, які оздоблені 

ліпним декором. 

Завершує будівлю карниз з прямолінійними та криволінійними обломами, що спирається 

на фільончастий фриз, який прикрашений модульонами. 

У 1914 році єлисаветградське земство вирішило перебудувати свою будівлю та добудувати 

до неї новий об'єм. Для складання проекту цієї перебудови оголосили конкурс, умови якого були 

надруковані у № 7 журналу «Зодчий» за той же рік. 

Відповідно до умов конкурсу, збиралися капітально відремонтувати існуючу двоповерхову 

будівлю на підвалі, зокрема зробити внутрішнє перепланування кімнат з влаштуванням водяного 

опалення. А потім збудувати нову чотириповерхову споруду на вільній території вище існуючої 

будівлі уздовж вулиці Іванівської. 

Був й інший варіант: збудувати триповерхову споруду, але тоді треба надбудувати над 

існуючою будівлею третій поверх. У випадку надбудови, допускалося перекомпонування фасаду 

старої будівлі, зберігши розташування існуючих віконних отворів. із залишенням існуючих 



віконних отворів. На подвір'ї мали бути сарай та гараж для автомобіля. А будівля повинна 

відповідати вимогам будівельного статуту та обов'язковим постановам Єлисаветградської міської 

управи. 

У новобудові мала бути зала для земських зібрань (з двома вікнами та хорами навколо) 

площею 60 квадратних сажнів (сажень – 2,16 метра), тобто 130 квадратних метрів. Інші 

приміщення - кімната для приватних нарад, буфет, кабінет голови та приймальня біля нього, сім 

кабінетів для членів управи і секретаря (по 6 квадратних сажнів кожний), приміщення бухгалтерії, 

медичне, санітарне, страхове, будівельне, шкільне, ветеринарне, поштове відділення та 

приміщення господарського призначення. Загалом – більше 40 приміщень. 

Земство хотіло бачити свою будівлю «монументальної архітектури, спокійного, але 

суворого характеру», тобто «декадентський стиль», як зазначено в умовах конкурсу, не 

допускався. 

Входів до будівлі повинно було бути кілька, а головний вхід мав вести до великої зали 

земських зібрань і мати вестибюль з гардеробною. У будівлі не повинно бути прохідних кабінетів. 

На кожному поверсі - туалетні кімнати, у прибудові – ліфт. Кімнати повинні бути висотою два 

сажні, за виключенням зали для земського зібрання. Коридори - шириною до чотирьох аршинів. 

Опалення водяне, загальне на обидві будівлі. 

Для авторів кращих робіт передбачалися три премії: перша у сумі 750 рублів, а друга і 

третя - на розсуд членів комісії. Цікава деталь: повітова земська управа мала право придбати за 

200 рублів будь-який з не премійованих проектів. 

Оголошення з конкурсними умовами на складання проекту перебудови та розширення 

існуючої будівлі Повітової Земської управи в Єлисаветграді. Журнал «Зодчий», № 7 за 16 лютого 

1914 року, стор. 83-86. 

 

 
 

До конкурсної комісії входив і О. Лишневський. 

 

У № 35 журналу «Зодчий» надрукований відгук комісії суддів щодо конкурсних робіт. На 

конкурс надійшло лише чотири проекти. 

6 травня 1914 року відбулися загальні збори Єлисаветградського повітового земства, на 

яких відкрили конверти і дізналися прізвища авторів премійованих проектів. Першу премію 

отримав цивільний інженер П.М. Давидов, другу премію - архітектори В.Ф. Соломович та М.Д. 



Фельгер, а третю премію – цивільний інженер А.Г. Джорогов та студент інституту цивільних 

інженерів Л. М. Качкачев. 

 
 

Проект, який отримав у конкурсі першу премію. Автор П. М. Давидов. Інформації щодо цього 

цивільного інженера знайти не вдалося. 

 

Ось що про проект-переможець сказали члени журі: «Загальна розбивка плану досить 

живописна. Автор в окремому одноповерховому корпусі розмістив квартиру завідуючого, яка 

виходить на невелике подвір'я на розі земельної ділянки. Розташування входів, парадних сходів і 

групування приміщень відносно головної зали є вдалим. Розташування відділів зручне, причому 

форма окремих приміщень досить пропорційна. Відсутні парадні ворота з боку сусіда, та 

оскільки є внутрішній проїзд, то це відповідає вимогам Єлисаветградської міської управи, і журі 

цей недолік вважає неістотним. Фасад компактний у порівнянні з іншими проектами». 

Як бачимо, триповерхової споруди біля існуючої двоповерхової будівлі земської управи так і не 

побудували. Очевидно, цим планам завадила Перша світова війна. 

             В інтер'єрі будівлі земської управи на другому поверсі у деяких кімнатах збереглися 

облицьовані кахельною плиткою печі опалення (раніше їх було 9). На першому поверсі 

опалювалися приміщення за допомогою круглих металевих печей (не збереглися). На першому 

поверсі з боку вулиці Шевченка, збереглися первісні литі чавунні колони (круглі у перетині на 

квадратних базах з вишуканими стилізованими капітелями). Первісне оздоблення інтер'єрів 

будівлі майже не збереглося. До наших часів збереглися: дві печі; парадні сходи з мармуровими 

проступками та з кованою огорожею; дерев'яні сходи чорного ходу, що сполучають приміщення 

першого, другого та аттикового поверхів, і служить виходом на дах; в приміщеннях першого 

поверху тягнуті стіно-стельові карнизи (падуги) та декілька стельових розеток. 

           Після 1917 року у будівлі колишньої повітової земської управи розміщувалися різні 

громадські організації. 



 
 

Біля приміщення п'ятої школи сьогодні ще господарюють будівельники управління № 1 тресту 

«Кіровоградпромбуду». А післязавтра сюди прийдуть справжні господарі – школярі. Фото О. Плужника. 

Газета «Молодий комунар» за 31 серпня 1968 року. 

У 1968 році вище будівлі колишньої земської управи, уздовж вулиці Луначарського 

(Чорновола), спорудили триповерхову будівлю школи № 5. А у 1995 році, коли будівлю земської 

управи передали школі, з дворового фасаду на рівні другого поверху між будівлями влаштували 

теплий перехід. 

Серед навчальних закладів Єлисаветграда, які давали класичну освіту, - три жіночі гімназії. 

У 1860 році у місті відкрилося жіноче училище 1-го розряду, яке з 1870 року набуло статусу 

громадської жіночої гімназії. Цей навчальний заклад з 1870 до 1904 року знаходився у будинку 

Екельна, що був на розі вулиць Великої Перспективної і Нижньої Донської (Карпи). У 1904 році 

жіноча гімназія перебралася у спеціально збудоване для неї приміщення по вулиці Петрівській. У 

1902 році заснована приватна жіноча гімназія О.Н. Єфимовської, під яку орендували будинок по 

вулиці Великій Перспективній (зараз у ньому поліцейський підрозділ навпроти кінотеатру 

«Мир»). Третьою за часом заснування стала приватна жіноча гімназія М.Д. Гослен, яку розмістили 

в орендованому будинку по вулиці Петрівській (нині у ньому один з корпусів гімназії № 5 по 

вулиці Шевченка, 9). 

 
 

У цьому будинку була гімназія М.Д. Гослен 

 



28 грудня 1905 року домашня учителька Марія Дезирівна Гослен отримала дозвіл на 

відкриття в Одесі приватного жіночого училища 1-го розряду. У наступному році М.Д. 

Гослен перебралася до Єлисаветграда і відкрила приватну жіночу гімназію. Набір учениць 

розпочався з 11 серпня 1906 року. Навчання тривало сім років. Викладали російську, французьку 

та німецьку мови, арифметику, історію, географію, природні історії та рукоділля. У гімназії 

працювали 20 педагогів. 

У Держархіві Кіровоградської області зберігаються документи приватної жіночої гімназії 

М.Д. Гослен, серед них зо два десятки фотографій випускниць навчального закладу. За даними 

1911 року, з 270 учениць гімназії - 207 єврейок, тобто більше 76 відсотків. Серед прізвищ учениць 

зустрічається багато відомих у нашому місті: Софія Заславська, Анастасія Емануель, Равка 

Радомильська... 

На початок 1915 року у гімназії навчалося 275 учениць. Гімназія знаходилася «… в 

орендованій двоповерховій будівлі з 18 кімнат, яка знаходиться в Єлисаветграді по Петрівській 

вулиці у будинку № 9», - читаємо у звіті про стан гімназії за 1915 рік. Станом на 1 січня 1916 року 

на полицях бібліотеки гімназії було… 1915 книг, 29 з яких на французькій мові. Під гімназію 

орендували будинок у якогось Гавриленка. Також з цього звіту дізнаємося, що Марія Гослен, яка 

спочатку мала квартиру при гімназії, проживала у власному будинку по вулиці Пашутінській. 

 

 
Між будинками Земської управи (зліва) та гімназії М.Д. Гослен (справа) була одноповерхова 

прибудова. Фото 1950-х років 

 

 
Фото гімназисток Єлисаветградської приватної жіночої гімназії М.Д. Гослен: Барської Перель, 

Граус Мнихи, Гришпун Марії, Зайцевої Клари, Кунявської Ханни, Лєконт Лєни. Фотографія знаходиться в 

архівній справі за(1913-1916 роки) 

 

Припинила діяльність гімназія М.Д. Гослен у 1919 році, оскільки Радянська влада взялася 

за перетворення народної освіти. 



Перехрестя вулиць Шевченка та Великої Перспективної називають «перехрестям 

радянського ампіру» через житлові будинки відповідної архітектури, які з'явилися на чотирьох 

кутах цього перехрестя у 1950-ті роки. Про них ми розповідали, коли знайомилися з вулицею 

Великою Перспективною. 

 

 
 

Поштова листівка. Петербурзький готель. Вулиця В. Перспективна. М.Я. Варшавський. Granбerg 

K.A. Stokgolm 

 

У 1907 році у будинку члена міської думи Зіновія Ксаверійовича Шишковського на розі 

вулиці Петрівської з Великою Перспективною вулицею (на верхньому знімку справа) відкрився 

перший у місті магазин з продажу грамофонів. 

  Дві поштові листівки з одним і тим будинком, але на одній листівці вказано, що у цьому 

будинку готель Коваленка, а на іншій листівці – готель «Петербурзький». Припускаємо, що готель 

Коваленка перебрався з цього будинку у будинок Волохіна по вулиці Дворцовій після 1911 року. 

В одному з газетних повідомлень вказується, що цей будинок належав Камінській, а готель 

"Петербурзький" у ньому тримала Потапова, що проживала у сусідньому одноповерховому 

будинку. 

На іншому розі перехрестя на будинку № 34 встановлена пам'ятна дошка, що на цьому 

місці у літньому театрі у вересні 1847 року виступав угорський композитор і піаніст Ференц Ліст. 

На думку автора, тут допущена неточність, оскільки літній театр був на іншому розі, там, де потім 

збудували «Петербурзький» готель. 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається проект двоповерхового 

будинку удови купця Мірки Герович на Петрівській вулиці, неподалік вулиці Пашутінської. 

Належить цей проект міському архітектору О. Лишневському. Цей проект був втілений в життя, а 

будинок зберігся до наших днів. Сьогодні це будинок № 40 по вулиці Шевченка. 

Будинок має два входи, один веде до кімнат першого поверху, інший - до сходового 

майданчика на другий поверх. Фасад симетричний. По краях головного фасаду схожі аттики. По 

центру на другому поверсі - балкон, на який виходять двері та два вікна. На фасаді відсутні 

оздоблювальні елементи. Кладка виконана з тесаної та різнорозмірної цегли. 



 
 

На перехресті з вулицею Пашутінською знаходиться будинок Ганни Самохвалової (будинок № 21). 

Датується він 1860 роком. Архітектор Ілля Акимович Шилін. 

 

Приміщення колишньої чоловічої гімназії не єдина будівля у нашому місті, яка пов'язана з 

Нобелівським лауреатом Ігорем Таммом. Його батько Євген Федорович Тамм працював 

інженером військових млинів Приамурського військового округу, займався переобладнанням 

пароплавів Амурського пароплавства, був завідуючим механічною частиною Уссурійської 

залізниці. 8 липня 1895 році у Владивостоці народився син Ігор. Через три роки 

сім'я Таммів переїжджає до Єлисаветграда, звідки була родом дружина Євгена Федоровича. 

Працюючи у нашому місті, Євген Тамм залишив помітний слід в історії розвитку трамваю, 

будівництва електростанцій, закладів культури, освіти та охорони здоров'я, завдяки йому у місті 

з'явилися найпередовіші елементи побуту початку ХХ століття - біоасенізація та водяне опалення. 

Ігор Тамм закінчив Єлисаветградську чоловічу гімназію у 1913 році і поїхав навчатися за кордон. 

Не станемо переповідати подальшу біографію Ігоря Євгеновича, нагадаємо лише, що у 1958 році 

йому та ще двом радянським фізикам - Франку і Черенкову, була присуджена Нобелівська премія 

з фізики за дослідження теорії випромінювання Черенкова-Вавілова. 

Наше місто гордиться тим, що у ньому 15 років жив знаменитий фізик, якого не менш 

знаменитий учений Нільс Бор назвав «мірилом совісті ученого». 

На конвертах та листівках, які були адресовані Євгену Тамму в Єлисаветград, можна 

прочитати кілька варіантів адрес: «Петрівська вулиця, міський будинок», «Петрівська в улиця, 

Водопровідна контора» та «Петрівська вулиця, міський будинок, контора водопроводу». На плані 

Єлисаветграда П. Рябкова за 1913 рік по вулиці Петрівській позначений будинок, який має 

виноску за номером 29: «Контора міського водопроводу, Петрівська вулиця, будинок Кошкіної». 

На першому поверсі будинку була контора міського водопроводу та електричного освітлення, 

якою завідував інженер- технолог Євген Федорович Тамм. 

Очевидно сім'я Таммів жила на другому поверсі цього будинку. Відомий у місті політик і 

педагог Микола Ілліч Садовий ще кілька років тому пропонував створити у цьому будинку по 

вулиці Шевченка музей сім'ї Таммів. 

Поки що не вдалося знайти архівних даних хто, коли й на чиї кошти побудував цей 

будинок. У справах міської БТІ записано, що дата його спорудження «1900 рік», і що за 

радянських часів це був обкомівський будинок. Проте запис про дату будівництва не підкріплений 

жодними даними, тож цю дату могли узяти «зі стелі». 

Міська влада тоді підтримала пропозицію професора Садового. І навіть зробила певні 

кроки, щоб вирішити питання з передачею у власність міста будинку по вулиці Шевченка, 46. Та 

виявилося, що це не проста справа, тим паче, якщо нею не займатися. У будинку уже кілька років 

ніхто не проживає і він перебуває в аварійному стані – ні вікон, ні дверей. Перекриття між 

поверхами обвалилося, ще кілька років - і впаде дах та заваляться цегляні стіни. 



У 2014 році автор цих рядків цікавився тим, кому належить цей будинок. На той час 

власником дев'яти з десяти квартир будинку був 74-річний громадянин США, який проживав у 

місті Вестон штату Флоріда. Останню з своїх квартир він викупив у 2006 році за 1837 гривень. З 

якою метою – важко сказати. Оскільки, власник не приділяв уваги будинку, то він давно став 

центральним міським туалетом і смітником, місцем, де завжди раді наркоманам і безхатченкам. 

Варто було б цим будинком зайнятися працівникам міської ради, які повинні опікуватися 

охороною культурної спадщини. Та вони усі гроші та свої сили витрачають на встановлення на 

будинках міста пам'ятних дощок з нікчемними текстами. 

 
 

На Петрівській вулиці у березні 1910 року у будинку Сюненберга була відкрита 

Пастерівська станція на 40 ліжок. Нині це одна з будівель хлібзаводу. Знаходиться вона на розі з 

Михайлівською вулицею. 

На Петрівській вулиці у березні 1910 року у будинку Сюненберга була відкрита 

Пастерівська станція на 40 ліжок. Нині це одна з будівель хлібзаводу. Знаходиться вона на розі з 

Михайлівською вулицею. 

На плані міста Єлисаветграда П.Рябкова за 1913 рік по Петрівській вулиці, на розі з 

Михайлівською вулицею, позначена Земська Пастерівська станція. Це спеціальна медична 

установа для проведення щеплень проти сказу. У 1886 році в Одесі була відкрита перша в Росії 

(друга у світі) Пастерівська станція. З того часу усіх мешканців Єлисаветграда та 

Єлисаветградського повіту, яких покусали тварини, возили для щеплення до Одеси. 

Очевидно, такі випадки не були рідкістю, бо єлисаветградська газета «Голос Юга» 

періодично розповідала про них. Так, у номері за 10 лютого 1908 року газета 

повідомляла: «Третьего дня во дворе елисаветградского мещанина Филатова совершенно 

неожиданно взбесилась его дворовая цепная собака, которая искусала двух других бывших во 

дворе собак. А затем, когда на визг собак вышел господин Филатов со своими детьми – сыном 

Федосеем и дочерью Анной, взбесившаяся собака, бросившись на них, также искусала всех троих 

и, кроме того, еще одного соседа Повотинова. О происшествии было дано знать чинам полиции, 

которые прибыли на место и по распоряжению ветеринарного врача пристрелили взбесившихся 

собак. Укушенные же собакой будут отправлены на бактериологическую станцию в Одессу». 

У номері за 19 березня 1910 року читаємо, що «городовой первой части Л.Третьяков, стоя на 

посту по Михайловской улице, был укушен бешеной собакой. Его отправили в Одессу на 

бактериологическую станцию». «12 жертв бешеной собаки. У домовладельца Ш.Полонского, 

живущего по Клинцовской улице, третьего дня взбесилась комнатная собака. Вечером 27 января 

собака внезапно набросившись на самого Полонского искусала, искусала его жену, троих детей и 

прислугу их Е.Петрусенко. Искусанные подняли крик, на который сбежались соседи, из коих 

собака искусала: М.Шнадштейн и ее двух детей, П.Завадовскую 13 лет, и А.Писковенко 75 лет. 



Общими усилиями собака была убита и доставлена ветеринару, который установил, что собака 

взбесилась». Останнє повідомлення датоване 29 січня 1911 року. 

А у номері за 16 березня 1910 року газета надрукувала наступну інформацію: «К 

устройству пастеровской станции. Уездная земская управа обратилась в городскую управу с 

предложением внести на обсуждение городской думы вопрос о принятии городом участия в деле 

организации в Елисаветграде пастеровской станции для лечения укушенных бешеными 

животными. Участие это должно выразиться в ассигновании ежегодной субсидии земству в 

1500 рублей». І нарешті у номері за 4 лютого 1911 року була надрукована наступна замітка: «К 

открытию в Елисаветграде Пастеровской станции. На днях уездным земством снято 

помещение для открывающейся у нас Пастеровской станции в доме Сюненберга на Петровской 

улице. Открыть станцию предполагается в марте сего года. Рассчитана она на 40 кроватей, и 

для содержания и оборудования ее земство располагает в данный момент капиталом в 10 тысяч 

рублей. Станция эта должна обслуживать население Елисаветградского, Александрийского и 

Ананьевского уездов». 

Очевидно, будинок зі шведськими коронами і є приміщенням Пастерівської станції, і 

належав він Сюнненбергу. Полковник Костянтин Карлович Сюнненберг у 1872-1878 роках 

командував 7-м уланським Ольвіопольським полком, який у 1865-1875 роках квартирував в 

Єлисаветграді. Напевне, у ті роки й був побудований вищезгаданий будинок. 

           Помер Костянтин Карлович в Єлисаветграді у 1882 році. А у 1880-1894 роках дружина 

генерал-майора Єлизавета Григорівна Сюнненберг володіла землями у селі Фурманівка 

Єлисаветградського повіту (нині у Новоукраїнському районі). 

 

 



 
 

 
 

Шведське прізвище Сюнненберг не дуже поширене. Відомих людей, які його носили, 

можна перерахувати на пальцях однієї руки. Зокрема, один з них - теоретик мистецтва та поет-

символіст Костянтин Олександрович Сюннерберг (1871-1942), більш відомий під 

псевдонімом Костянтин Ерберг. Але чи мав він відношення до Сюнненбергів, які володіли 

нерухомим майном в Єлисаветграді, - невідомо. 



 
 

Відбудова хлібзаводу, 1947 рік. Фото з колекції Ю.Тютюшкіна 

 

Будинок № 51 на перехресті з Карабінерною вулицею належав Петру Анатолійовичу 

Фірсову. Припускають, що приміщення збудоване у 1899 році. У ньому було народне училище, 

яке засноване у 1901 році. 

 
 

Найбільш відомими учнями були письменник Юрій Яновський, художник Амшей 

Нюренберг та скульптор Ісидор Золотаревський. 2 грудня 1925 року Юрій Яновський надав свої 

письмові автобіографічні дані для Постійної комісії, яка займалася складанням біографічного 

Словника діячів України. При цьому зазначив, що учився в Єлисаветі спершу у Фірсовській 

народній школі, а потім в реальному училищі. 

Єлисаветградська газета «Голос Юга» у номері за 27 травня 1907 року писала: «На 

выставке. Награды. Экспертная комиссия по кустарному отделению постановила выдать по 

этому отделу 18 бронзовых медалей, в том числе Фирсовским малярным классам за выдающиеся 



работы учеников: Боркова, Кредича, Авраменко и Комаровского. 22 похвальных листа — в том 

числе г. Золотаревскому за художественные работы». 

Художник Амшей Нюренберг писав у своїх спогадах, що «было 15 лет, когда я пришел 

экзаменоваться в малярную школу имени богача Фирсова, ее основателя. Руководитель школы 

маляр Глинянный Аксентий Родионович». 

В училищі було чотири відділення, одне з них малярне. У 1912 році тут було 224 учні, з 

яких 68 – діти селян, у чотирьох учнів батьки були дворянами або ж чиновниками, а ще у 

чотирьох дівчаток – почесними громадянами міста. За даними 1913 року, завідувала Фірсовським 

училищем Серафима Савівна Котляревська, яка проживала у квартирі при училищі. Закону 

Божому навчав св. от. Володимир Станкевич. Учителями працювали Антоніна Адріанівна 

Власова, Олена Павлівна Ковалевська, Єлизавета Іванівна Бєлявська, Олена Ільївна 

Коссюро та Людмила Силівна Добровольська. Учителькою рукоділля була Наталія Василівна 

Синиціна. 

Живописно-малярними класами завідував вищезгаданий Авксентій Родіонович Глиняний, 

майстром був Олександр Гаврилович Кріпак. Щороку Глиняний брав дозвіл у завідуючої 

училищем і їхав розписувати церкви. Так у 1909 році це був храм у селі Сербулівці Єланецького 

повіту, у 1910-му – церква у селі Салганне Єлисаветградського повіту, а у 1911-му – церква у селі 

Головківка Олександрійського повіту. 

      Петро Олександрович Фірсов був гласним 

міської думи, проживав у власному будинку по 

вулиці Московській (нині Чміленка). Згідно 

«Алфавитного списка землевладельцев 

Александрийского уезда на 1896 год», у повіті 

землевласниками були чотири Фірсови, усі 

потомственні почесні громадяни - Олександр 

Осипович та три його 

сини Петро, Григорій та Микола. Згідно 

«Списка землевладѢльцевъ Александрійскаго 

уѢзда на 1915 годъ» (Александрія: Типографія 

Ф. Х. Райхельсона, 1915), Петро 

Олександрович Фірсов володів землями 

«Пустошь Аннендорф, Покров. в. – 1770 дес., 

Васильевка, Богоявлен. в. – 513 дес. 2240 саж. 2283 дес. 2240 саж.». 

 

 



Перше поселення Аннендорф знаходилося у нинішньому Новгородківському районі між 

райцентром і селом Інгуло-Кам'янкою, а друге – це село Василівка в Онуфріївському районі. 

 
 

Будинок № 68 на цьому ж перехресті неатрибутований. Відповідно до планування, можна 

припустити, що він був прибутковим. Будівля двоповерхова, має багате оформлення фасаду. 

Старожили називають його будинком Бороди, але чи це було прізвище власника – в Єлисаветграді 

був купець Юхим Васильович Борода, чи так говорили через зовнішній вигляд власника будинку – 

не встановлено. 

По вулиці є ще кілька будинків, які споруджені до 1917 року, але вони неатрибутовані. 

А останніми роками по вулиці Шевченка з'явилися зразки сучасної архітектури. 

 
 

 



ХТО ПРАЦЮВАВ У РЕДАКЦІЯХ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИХ ГАЗЕТ 

 

У виданнях газет "Елисаветградские новости" і "Голос Юга" працювали такі 

кореспонденти як Сергій Голоушев, Володимир Зеєв, Лазар Кармен та інші. Оскільки їхні імена і 

говорили про фаховість редакторів цих газет медіапортал DOZOR вирішив розповісти більш 

детально про них. 

 

Володимир Жаботинський, Лазар Кармен та інші 

 

Помітний слід у журналістиці Єлисаветграда залишили автори газети "Елисаветградские 

новости", редактором та видавцем якої був В. Лапідус. Газета 

виходила з 14 лютого 1903 року по 21 лютого 1908 року, з перервою з 26 грудня 1905 року по 5 

лютого 1907 року. Потім газета з такою назвою стала виходити з 22 травня 1911 року, і знову 

припинила свій вихід у 1915 році. 

 

 
 

«Елисаветградские новости» мали широку мережу своїх кореспондентів за 

кордоном: І. Шкловський (Діонео) – Лондон, М. Сукенніков – Берлін, О. Осенев – 

Париж, В. Симон – Відень, А. Дікенсон – Нью-Йорк, А. Мексін – Швейцарія та ін. 

Активним автором був І. Тенеромо. З виданням співробітничало багато відомих 

журналістів з інших міст. 

Цікавий факт – план своєї експедиції полярний дослідник Г. Сєдов виклав в 

інтерв'ю кореспонденту газети… «Елисаветградские новости», і це інтерв'ю було 

надруковане у номері від 10 липня 1912 року: 

«С Земли Франца-Иосифа, от бухты Теплиц-Бай, куда нас доставит «Св. 

Фока» к 15 августа текущего года, я предполагаю направиться к полюсу не ранее 1 марта 

будущего года, ибо до того времени там будет царить ночь. Беру с собой 60 собак, 4 каюка, 

нагруженных инструментами, нартами, лыжами и провиантом. Весь путь с Земли Иосифа до 

полюса рассчитываю пройти в 83 дня, делая в сутки в среднем 10 верст и, если все пойдет 

гладко, достигну полюса 26 мая 1913 года». 

Слід додати, що Георгій Якович Сєдов (23 квітня (5 травня) 1877 — 20 лютого (5 

березня) 1914) був організатором невдалої експедиції до Північного полюса, під час 

якої помер, не досягнувши заявленої мети, пройшовши приблизно 200 км з необхідних 2000 км. 

А от хто цей кореспондент «Елисаветградских новостей», який брав у Г. Сєдова 

інтерв'ю, можна лише здогадуватися. Припускаємо, що це був Амінадав Шполянський. 

У листі від 12 жовтня 1903 року одеський журналіст Лазар Кармен, батько 

кінодокументаліста Романа Кармена, писав Корнію Чуковському: «…известно ли тебе, что 

Ляпидус-старший с 15 ноября открывает в 

Елисаветграде газету «Елисаветградские новости»? Он — редактор и издатель 

также! Я буду за 20 руб. посылать ему корреспонденции. В первом номере 

появится моя физиономия и ноктюрн «иди в долину слёз». Спишись с ним. Адрес: «Елисаветград: 

«Елисавет Новости»» г. Ляпидусу. Можешь лишние 20-30 р. иметь». 

Чи дописував Корній Чуковський за порадою Лазара Кармена до «Елисаветградских 

новостей» - невідомо. 



А от Володи
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(Зеє в) Євге нович Жа б
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 (6 (18) жовтня 1880, Одеса, - 4 серпня 

1940, Нью-Йорк) - єврейський письменник і публіцист, один з лідерів сіоністського руху; 

співзасновник держави Ізраїль та її збройних сил (Гаґана), - був автором єлисаветградської газети. 

Дослідник творчості В. Жаботинського Л. Каціс писав у своїй роботі «Бездна» 

Леонида Андреева: атрибутация пародийных откликов 1903-1929 годов»: «…мы обнаружили 

объявление о подписке на газету «Елисаветградские новости» на 1904 год. Здесь среди 

постоянных сотрудников газеты упомянут и Владимир Жаботинский. 

Обращение к подшивке газеты показало, что никаких текстов, 

подписанных именем Жаботинского либо его известными псевдонимами того 

периода, в «Елисаветградских новостях» нет. Однако есть целый ряд 

текстов, подписанных псевдонимами «Зет» и «Zet», которые по ряду параметров атрибутируются 

Жаботинскому. Кроме того, в газете была опубликована статья о проблемах женского движения в 

России, подписанная «Атта Троль» и близкая по содержанию аналогичной подписной статье 

Жаботинского из серии «Наброски без заглавия», которая была опубликована в газете «Русь»... 

…что через полгода работы «отсутствующего» в «Елисаветградских 

новостях» Жаботинского, когда его имя исчезло из постоянных рекламных объявлений указанной 

газеты, в ней были опубликованы два материала (Л. Коренмана [Кармена — автора цикла «На дне 

Одессы»] и Н. О. Лернера) с посвящением ALTALEN'е и «Владимиру Евгеньевичу 

Жаботинскому»; причем текст Лернера был прямо связан с сионизмом. Это вполне 

соответствовало тогдашней практике провинциальных газет, когда они прощались с известными 

людьми, возвращавшимися или принятыми на работу в столичные газеты. Так, незадолго до 

Жаботинского, сотрудники «Елисаветградских новостей» «проводили» на своих страницах в 

Петербург известного журналиста Глаголя. А между февралем и августом печатались в 

«Елисаветградских новостях» обзоры провинциальной прессы, подписаныe «Zet» и, как мы 

показываем в специальной статье к IV тому Собрания Жаботинского, принадлежат ему же». 

Що стосується Миколи Осиповича Лернера (9 лютого [3 березня] 1877, Одеса 

– 14 жовтня 1934, Ленінград) – літературознавця, історика літератури та пушкініста, то Л. 

Каціс згадує його статтю «Родник сионизма (Посвящается Владимиру Евгеньевичу 

Жаботинскому)», яка була надрукована у газеті «Елисаветградские новости» за 12 серпня 1904 

року. 

Інший дослідник джерел ранньої публіцистики В. Жаботинського (на знімку) М. 

Ліпкін вважає, що для однієї з ранніх івритських статей В. Жаботинський використав серію 

«посередніх» статей безвісного автора, який писав під псевдонімом Чевонібар у провінційних 

«Елисаветградских новостях». Кілька статей за підписом А. Чевонибара під заголовком 

«Продавцы женщин» були надруковані в цій газеті у номерах за 14, 15, 16 та 27 січня і 4 лютого 

1904 року. В. Жаботинський, взявши за основу і переосмисливши проблематику (проституція, 

безправ'я жінок) і деякі елементи композиції цих статей, створює оригінальний майстерний твір, в 

якому помітний майбутній чудовий публіцист. 

У 1904 році варшавська щоденна газета «Спостерігач» («Гацофе»), що 

видавалася на івриті, запропонувала В. Жаботинському вести постійну рубрику. 

Продовжуючи працювати в інших виданнях під різними псевдонімами, зокрема в 

газеті «Елисаветградские новости», В. Жаботинський опублікував в «Гацофе» у 1904 році за 

підписом «Вальдемар Жаботинский» чотири статті, причому в одній з них він висвітлив проблеми 

проституції, про які кілька місяців до того в «Елисаветградских новостях» писав А. Чевонібар. 

           Згідно «Словника псевдонімів» І. Масанова, найбільш ймовірний автор, який писав під цим 

псевдонімом, - Адольф Харитонович Рабинович, хоча ні факт співпраці цього автора в 

«Елисаветградских новостях», ні саме такий варіант написання псевдоніма (є Чівонабар і 

Чевінібар) у І. Масанова не відображені. Разом з тим на сторінках «Елисаветградских новостей» 

були інші публікації, підписані «М. Рабинович». 

«Связь этих статей со статьей Жаботинского в «Гацофэ» очевидна, - 

вважає Л. Каціс. - Жаботинский не мог не читать материалов (любого 

литературного качества) на интересующую его тему, и, конечно же, он не мог пропустить 

статей, опубликованных в той самой газете «Елисаветградские новости», где сотрудничал и 

сам». 

 

Сергій Глаголь на сторінках єлисаветградських газет 



З газетою «Елисаветградские новости», особливо у перший період її 

виходу, співробітничало чимало відомих на початку ХХ століття журналістів та 

письменників. Один з них – Сергій Сергійович Голоушев (1855-1920), що писав під 

кількома псевдонімами, зокрема Глаголь. 

З нашим містом його пов'язують наступні події. З 15 по 23 серпня 1913 року у 

Єлисаветграді проходила перша міська художня виставка. Для участі у ній був 

запрошений і столичний мистецтвознавець Сергій Голоушев. 18 та 19 квітня у 

приміщенні Громадського зібрання по вулиці Дворцовій він прочитав дві лекції на тему 

"Искания красоты и правды русской живописью в прошлом и настоящем". А 

оглянувши виставку, опублікував про неї дві статті у місцевій газеті "Голос Юга". 

         Зокрема, відзначив, що виставка в Єлисаветграді вийшла набагато цікавішою, ніж 

ростовська. І це при тому, як зазначав автор, що Ростов-на-Дону значно більше 

місто за Єлисаветград, і там уже відбулася третя за ліком виставка. Голоушев також 

відзначив, що у Єлисаветграді багато шанувальників мистецтва. Яскравими 

представниками нових течій у живописі назвав місцевих художників А. Нюренберга й С. 

Данишевського. 

       Друга Єлисаветградська художня виставка експонувалася з 7 по 27 квітня 1914 

року у приміщенні Дворянського зібрання по вулиці Петрівській, нині Шевченка. 

Організатори збиралися запросити до Єлисаветграда С. Голоушева й цього разу, однак місцева 

адміністрація несподівано заборонила читання публічних лекцій про мистецтво. 

           До речі, у 1916-1918 роках газета «Голос Юга» («Елисаветградские новости» 

на той час уже не виходили) надрукувала більше десятка статей під рубрикою 

«Московские письма» за підписом «Сергей Глаголь». Це були рецензії на культурні 

заходи у столиці. Зокрема, «Живопись сезона» (12 січня 1916 року), «Будет 

радость». Драма Мережковского на сцене Художественного театра» (9 лютого 1916 

року), «Русская художественная жизнь. (Московская картинная галерея)» (5 липня 1916 року). 

Лист із Франції 

 

 
 

Спершу дописувачем «Голоса Юга» з Парижа був І. Разумовський. У квітні та 

травні 1914 року газета надрукувала три його кореспонденції. Та уже 6 липня 

«Голос Юга» друкує першу статтю свого кореспондента у Парижі Р. Заблудовської 

під назвою «Национальный праздник в Париже 1-го (14) июля». У тому ж році 

газета надрукувала ще вісім кореспонденцій Р. Заблудовської. У наступні роки статті 

за її підписом виходили кілька разів на місяць. Остання публікація «Исторические 

паралели» датується 29 липня 1918 року. 

З книги «Писательницы России. (Материалы для библиографического словаря)», 

укладачем якої був Ю. Горбунов, дізнаємося наступну інформацію про Регіну 

Мартинівну Заблудовську: 

«…журналістка, літератор. Народилася у 1880 році у Мінську. У 1900-х роках 

співробітничала з газетою "Одесский Листок". З 1911-го – у Франції, проживала у Парижі. 



Співробітничала з багатьма французькими газетами. Була 

паризьким кореспондентом єлисаветградської газети «Голос 

Юга». Генеральний секретар Товариства російських 

комбатантів, які воювали у французькій армії (1916). У 1920 

році випустила в Парижі книгу «Франция. 1914-1919: За пять 

лет». 

Книга вийшла у видавництві Поволоцького обсягом 104 

сторінки. У 

передмові авторка писала: "Приступая к очерку, 

предназначенному познакомить русских читателей, оторванных 

в течении пяти лет от Западной Европы, с тем что 

происходило во Франции в эти исключительные годы. В очерке 

этом будут намечены вехи на пути гигантской внешней и 

внутренней борьбы Франции в трагический период 1914-1919 

г.г. Еще менее собираюсь я ставить прогнозы относительно 

формы, в которую выльется социальное брожение, 

порожденное войной. Задача моя — отметить лишь главные 

элементы этого брожения. Каково будет их дальнейшее развитие — покажет будущее" 

        З інших джерел дізнаємося, що батько журналістки був купцем, а молодший на рік 

брат Антон став доктором медичних наук, працював у Московському університеті. 

       

 

 
     Стаття Р. Заблудовської «Год борьбы», 

надрукована у газеті «Голос Юга» за 7 жовтня 

1915 року 

 

 

    Прихильник Толстого і тесть терориста 

 

       Активним автором газети 

"Елисаветградские новости" був Іcаак 

Файнерман. Він 

друкував своє листування із Львом Толстим, 

іноді листи відтворювали факсимільним 

способом. Писав під криптонімом «И.Т.» 

огляди вистав та театральну критику. 

         У фондах Державного архіву 

Кіровоградської області зберігається 

підшивка 

«Елисаветградских новостей» за 1905 рік, яка 

налічує зо два десятки примірників 

газети. У кількох з них надруковані 

статті Ісаака Файнермана. Так у №624 за 23 

жовтня розміщена кореспонденція «Плач 

патриархов» за підписом Тенеромо. Під 

цим же псевдонімом знаходимо статтю 

«Страшный музыкант» у газеті №631 за 1 

листопада 1905 року. 

Також в Єлисаветграді Ісаак Файнерман у 1906 році видавав та редагував газету 

"Новости Юга". Її вихід був призупинений того ж року генерал-губернатором у 

зв'язку з воєнним станом, а після його закінчення друк не відновився. Примірники 

газети «Новости Юга» в українських архівах відсутні. 

Народився Ісаак Борисович Файнерман у Кременчуці у 1863 році в єврейській 

родині. Закінчив Київську гімназію. В юності захопився читанням (і вченням) 

Л.Толстого, став затятим «толстовцем» і переїхав під Тулу в Ясну Поляну. Щоб 

отримати місце сільського учителя в Яснополянській школі, у серпні 1885-го перейшов з іудаїзму 



у православ'я. Згодом потоваришував з Львом Толстим. Деякий час працював у місцевій школі, 

проте не вдалося отримати затвердження попечителя 

округу. Після цього заробляв на життя селянською працею. Сповідував принципи 

Толстого: зречення матеріальних цінностей, життя на землі, селянська праця... Лев 

Миколайович із цікавістю та співчуттям ставився до свого учня, давав переписувати свої твори, 

щоб підтримати матеріально. 

Пізніше Ісаак Борисович був вимушений повернутися на Полтавщину, де 

захопився створенням єврейських землеробських общин. Та згодом став більш 

поміркованим у поглядах, відмовився від цієї ідеї і у Кременчуці посилено проповідував 

толстовство. 

Цікаво, що одним з тих, хто уважно слухав Ісаака Файнермана про "моральне 

самовдосконалення", був молодий полтавський семінарист Григорій Гапон - 

майбутній "герой 9 січня піп Гапон" У книзі «Історія мого життя» він писав: «Когда я поступил в 

семинарию, то и там, под влиянием одного толстовца – Фейермана, я продолжал открыто 

порицать окружающее меня лицемерие…». 

У 1893-1894 роках захоплювався толстовством і дворянин Іван Бунін, майбутній 

відомий письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, який навчався під 

керівництвом І.Файнермана тим ремеслам, за рахунок яких існували толстовські 

громади. 

У 1903 році, щоб прогодувати родину, Ісаак Файнерман закінчив Київську 

«зубоврачебну» школу і став займатися стоматологічною практикою. 

Та з часом захопився журналістикою. Знайшов шлях до популярності через 

своє знайомство з Львом Толстим. І невтомною працею зумів домогтися чималої 

популярності у літературно-мистецькому середовищі. Його знали багато відомих 

журналістів і письменників. Щоправда, популярність ця часом носила майже 

скандальний характер. Про Тенеромо говорили, що він "продає Толстого оптом і в роздріб", 

"експлуатує факт знайомства з генієм" і друкує про нього "чутки та іншу 

нісенітницю". Він міг цілими днями сидіти біля паркану маєтку Толстих і спостерігати у 

шпаринку за всім, що відбувалося там, а через кілька днів в якійсь великій газеті 

з'являлася величезна стаття "Як живе і працює великий письменник Лев Миколайович Толстой і 

як він розмовляє з пташками і комашками". Антон Чехов якось пожартував:         "Тенеромо 

годинника не витягав, гаманці не крав і золотих коронок з рота не викручував, але він робив 

незрівнянно гірші речі: усно і друковано видавав себе за товариша і конфідента Толстого, Чехова, 

Андрєєва". 

Ісаак Файнерман опублікував кілька книг і велику кількість статей про 

письменника Льва Толстого - у тому числі і добірку свого листування з ним. Підписувався 

псевдонімом «Тенеромо» (латинська транскрипція прізвища) та криптонімом «И. Т.». Друкувався 

у ряді авторитетних часописів: «Биржевые ведомости», «Нива», «Всемирная панорама», «Природа 

и Люди» та ін. Опублікував чотири книги про життя та погляди Льва Толстого: «Л. Н. Толстой о 

евреях», «Жизнь и речи Л. Н. Толстого», «Живые речи Л. Н. Толстого (1885-1908)», 

«Толстой и Мечников о женщинах». Писав і п'єси, одна з них, «Олександр III», наробила галасу і 

була заборонена певний час, бо про неї різко висловилися націоналістичні російські кола. У січні 

1908 року газета «Голос Юга» друкувала хід судових слухань справи по обвинуваченню власника 

друкарні М. Гольденберга редактором «Елисаветградских новостей» В. Лапідусом у наклепі. 

Неправду він помітив у відкритому листі, поміщеному М. Гольденбергом у серпні 1907 року в 

газеті «Новая волна». Один із свідків стверджував, що пані Файнерман у приватній бесіді говорила 

йому, що з її чоловіком розраховуються в редакції «неточно». 

А ще Файнерман-Тенеромо швидко зрозумів, які перспективи відкриває перед 

літератором кінематограф, і став одним з перших кіносценаристів в Росії. Він 

організував зйомки похорону Толстого у 1910 році, а два роки по тому за його 

сценарієм Яків Протазанов і Єлизавета Тіман зняли німий художній фільм «Уход 

великого старца». Потім були «Рокамболь» та «Еврейское счастье» за повістю Шолома 

Алейхема «Менахем-Мендл». Співавтором сценарію та автором титрів у фільмі був 

письменник І.Бабель. 

Фільм «Уход великого старца» у Росії не вийшов у прокат у зв'язку з 

протестом родини Толстих. У Європі ж це кіно демонстрували. Що цікаво, у фільмі 

поряд із постановочними кадрами, де Льва Миколайовича грає актор, використані 



справжні кадри з життя Толстого, зняті Тенеромо. Сьогодні з цього фільму починається курс 

«Історія російського кіно» в російських театральних вишах. 

Зятем Ісаака Файнермана був Яків Блюмкін (1898-1929) - чекіст, виконавець 

терористичних актів та вбивств. Донька Тетяна, яка народилася у 1897 році у місті 

Вознесенську (нині Миколаївська область), закінчила гімназію в Єлисаветграді із 

золотою медаллю. Навчалася в Київському медичному інституті та на медичному 

факультеті Московського університету. Восени 1919-го познайомилася з молодим 

чоловіком Яковом Блюмкіним. Він був одним з двох виконавців замаху на 

німецького посла у Москві Мірбаха. Ну а потім ким тільки не був: революціонером- 

підпільником, чекістом, учасником спроби влаштувати соціалістичну революцію у 

Персії, радянським розвідником-нелегалом, поетом-дилетантом і навіть приятелем 

ряду відомих і яскравих літераторів, від С.Єсеніна та інших "імажиністів" до самого Володимира 

Маяковського. Тетяна стала його дружиною і прожила з ним до 1925 року. 

Того ж року помер Ісаак Борисович Файнерман, залишивши про себе досить 

суперечливу пам'ять. Де захоронений загадковий послідовник толстовського учення, 

невідомо. 

 

Лондонський кореспондент "Голоса Юга" 

 

Мало хто знає, що слово "хуліган" у нас прижилося «з легкого пера» Ісаака Вульфовича 

Шкловського (8 (20) квітня 1864, за ін. даними - 14 (26) березня 1863 

чи 1865, Єлисаветград – 28 лютого 1935, Лондон) - талановитого публіциста, критика, прозаїка та 

перекладача, що писав під псевдонімом Діонео. 

Ісаак Шкловський народився у багатодітній і бідній єврейській родині. Батько, 

Вульф Шкловський, був лісником під Уманню і повернувся в Єлизаветград 

незадовго до народження сина. Його мати опублікувала книгу мемуарів на ідиші, що 

закінчується початком Громадянської війни. Навчався у гімназії в Єлисаветграді, потім у 

Харківському університеті. Писати почав з 16 років, поміщаючи у газетах вірші, розповіді та 

критичні статті. Брав участь у народницькому русі. З 1886 по 1892 рік був у засланні в Якутії, де 

одночасно з побутом інородців вивчав нові мови; друкував в «Одеських новинах» і «Російських 

відомостях» белетристично-етнографічні нариси, перший - «До полярного кола» - вийшов і на 

англійській мові. 

З 1893-го перебував постійним співробітником «Російських відомостей», де 

помістив ряд сибірських нарисів, зібраних потім у книзі «На крайньому північному 

сході Сибіру» (1895; французький переклад 1896). А до цього «Нариси крайнього 

північного сходу» Шкловського були надруковані у «Записках Східно-Сибірського 

відділу Імператорського Російського географічного товариства» (1892). 

За пропозицією редакції «Російських відомостей» відправився у 1896 році до 

Лондона, друкував свої нариси з англійського життя в «Російських відомостях» (за 

підписом Sh.), а з 1897 року в «Російському багатстві» (за підписом Діонео); статті з 

«Російського багатства» видані окремо редакцією цього журналу в переробленому 

вигляді під назвою «Нариси сучасної Англії» (1903). Крім того, Шкловський писав 

оповідання (у «Російських відомостях», збірниках «На славному посту» і «Братська 

допомога») і друкував статті в англійських виданнях («Academy», «Daily Chronicle» та 

ін.) Вважався авторитетним фахівцем по Великобританії в російській пресі свого часу. 

Перший перекладач Рабіндраната Тагора на російську мову (1913). 

Негативно сприйняв Жовтневий переворот, у 1919-му опублікував критичну книгу 

«Росія під більшовиками» (англійською мовою). Брав активну участь в організації та 

діяльності лондонського надпартійного «Комітету визволення». Пізніше приєднався до 

Республікансько-демократичного об'єднання і став лондонським кореспондентом «Останніх 

новин», співпрацюючи також в ризькій газеті «Сьогодні», у «Сучасних записках» та інших 

зарубіжних виданнях. Був лондонським представником празького Російського закордонного 

історичного архіву. 

Вважається, що саме Діонео в одному із своїх нарисів вперше надрукував у 

російській газеті слово "хуліган". Сьогодні це найбільш вживане в українській мові 

слово англійського походження. Щодо самого терміну "хуліган", то одні дослідники вважають, що 

слово походить від назви американського індіанського племені, яке кочувало між Техасом і 



Каліфорнією. "Хулігани" (або як їх ще називали - "апаші") були найбільш дикими, войовничими і 

небезпечними серед індіанців. 

Інші розглядають слово хуліган похідним від імені ірландця Хуллі, котрий організував 

кілька банд, що тероризували усіх своїми витівками. 

     У Росії це слово дістало визнання в 90-х роках 

ХІХ століття. Його появу 

пояснюють по-різному. За одними даними, воно 

було вживане вперше в 

літературному обігу кореспондентом московських 

газет Діонео в одній із його 

статей, надрукованій в "Російському багатстві". З 

інших джерел, це слово спочатку 

згадувалося в наказі петербурзького 

градоначальника фон Валя, який у 1892 році 

розпорядився застосувати рішучі заходи проти 

"хуліганів", які чинять свавілля в столиці. Поліція, 

яка заходилася виловлювати хуліганів, ввела це нове 

слово в широкі маси населення. Воно у звичному 

слововжитку тоді відрізнялося розпливчатістю і 

невизначеністю, що пояснювалося відсутністю 

визначення даного поняття у дореволюційному 

кримінальному законодавстві. 

       У романі "Коли боги пішли", який був виданий 

у Берліні у 1923 році, Діонео 

змальовує рідне місто. Головний герой - професор 

біології Бугай - освіту здобув у 

земському училищі, потім – у Сорбонні. Родом він з 

села Бугаївки. Його батько - суддя в окружному суді 

і «бабуся-процентниця» за покликанням – свій 

капітал робили за допомогою одного єврея. Вони давали рублі під відсотки юнкерам з 

«історичними прізвищами і без таких» місцевого кавалерійського училища. До того ж усе це 

відбувалося у місті з виразним ім'ям - Верхній Інгульськ, за описом дуже схожим на Єлисаветград. 

 
Перебуваючи у Лондоні, Діонео підтримував зв'язок з Єлисаветградом. 21 

червня 1914 року місцева газета «Голос Юга» надрукувала наступну замітку: «От 

редакции. В завтрашнем номере «Голоса Юга» будет помещена статья «Борьба в Ирландии» - 

Дионео, который будет принимать постоянное участие в «Голосе Юга». Наступного дня газета 

надрукувала статтю Діонео «Борьба в Ирландии». У тому ж році в газеті вийшло ще дві 

публікації Діонео. А у 1915-1916 роках майже щомісяця редакція «Голоса Юга» отримувала листи 

з Лондона від Діонео. Остання публікація була у номері за 17 листопада 1917 року. 



 
 

Лист Діонео з Англії, надрукований у газеті «Голос Юга» за 12квітня 1915 року. Лист був 

відісланий з Лондона 15 березня 

 

Наостанок слід додати, що Ісаак Шкловський був дядьком Віктора Борисовича 

Шкловського (12 [24] січня 1893 — 5 грудня 1984), письменника, літературознавця, 

критика, кінознавця та кіносценариста, лауреата Державної премії СРСР (1979). 

Дон Амінадо з берегів Інгулу 

Єлисаветград - "столиця" найбільшого повіту в європейській частині 

Російської імперії, подарував світові чимало видатних особистостей у всіх галузях 

людської діяльності. Одним з них був Амінадав Шполянський. 

З тим, що Дон Амінадо неординарна особистість, погоджувалися видатні його 

сучасники: Купрін, Алданов, Адамович, Гіппіус... Як не дивно, але в емігрантському 

середовищі Дон Амінадо був популярніший, ніж Бунін, Цветаєва чи Ходасевич. Навіть великий 

«буревісник» Максим Горький змушений був констатувати «Дон Аминадо является одним из 

наиболее даровитых уцелевших в эмиграции поэтов». А не завжди щедра на компліменти Марина 

Цветаєва писала «Милый Дон Аминадо, мне совершенно необходимо сказать Вам, что Вы 

совершенно замечательный поэт… Я на вас непрерывно радуюсь и непрерывно Вам рукоплещу – 

как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке. Сравнение не 

обидное. Акробат ведь из тех редких ремесел, где всё не на жизнь, а на смерть. Я сама такой 

акробат». Виступаючи у пресі зі студентських років, Дон Амінадо співпрацював у багатьох 

журналах і газетах Росії. У 1910 році в якості кореспондента єлисаветградської газети "Голос 

Юга" був присутній на похороні Льва Толстого. 

 

 
 

ЯК ЄЛИСАВЕТГРАДЦІ ГРАЛИ У ФУТБОЛ, ТЕНІС ТА ШАХИ 

 

У футбол грали на Кавалерійському плацу 

 

Коли відбулася перша гра у футбол у нашому місті – поки що не встановлено. 

Припускають, що першими ударили по м'ячу англійські фахівці із заводу Ельворті. Повідомлення 

про футбольні матчі періодично друкувала місцева газета «Голос Юга». Ось лише кілька 

інформацій за 1910 та 1911 роки. 

*Фут-бол. Серед учнів реального училища виник гурток футболістів, який сьогодні, 17 

жовтня, на кавалерійському бульварі (нині Ковалівський парк – прим. авт.) відкриє гру в «фут-

бол». («Голос Юга», № 239, 17 жовтня 1910 року). 



*Сьогодні, 17 жовтня, о третій годині опівдні, на плацу Єлисаветградського 

кавалерійського училища відбудуться змагання зі спортивної гри «футбол» між командою 

«гуртка футболу» та командою учнів комерційного училища. («Голос Юга», № 239, 17 жовтня 

1910 року). 

*Футбол. У минулу неділю на плацу кавалерійського училища відбулось змагання з гри 

«футбол» між командою «гуртка футболу» та командою учнів комерційного училища. 

Переможцем у цьому першому змаганні вийшов гурток, зробивши 6 голів проти 0. («Голос 

Юга»,№ 240, 19 жовтня 1910 року). 

Зверніть увагу на слова «у цьому першому змаганні» з останньої газетної інформації. Вони 

дозволяють припустити, що це була перша футбольна гра у Єлисаветграді, і відбулася вона 17 

жовтня 1910 року. 

      

Спорт. У неділю, 16 жовтня, на іподромі 

Єлисаветградського скакового товариства відбулися 

змагання команди футбольного гуртка «Ельворті» з 

першою командою місцевої чоловічої гімназії. Гра 

велась по всіх правилах з великим пожвавленням. 

Гравці кожної команди грали дружно і енергійно. 

Публіка, яка випадково потрапила на це змагання, 

слідкувала за грою з неослабленим інтересом і, йдучи, 

висловила гравцям своє захоплення. Перемога на цей 

раз була на боці гуртка «Ельворті» (4 голи проти 1 

(4:1), але все-таки треба зазначити, що у команди 

гімназистів гра ведеться дуже вміло і 

енергійно. («Голос Юга», № 237, 18 жовтня 1911 

року). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Публікація в газеті «Къ Спорту» (Москва) №7 13 січня 1912 року 

 

У московській газеті «К Спорту» вийшло кілька заміток про єлисаветградський спорт, 

автором яких була особа, яка сховалася під псевдонімом Capels. У номері за 13 січня 1912 року ця 

газета повідомляла: «Футбол-клуб при заводі Річарда та Томаса Ельворті, головними керівниками 

і організаторами якого є англійські спортсмени пани Лартер, Пірс та Юнгман, готує до літа 

значні переміни. Пропонується удосконалити майданчики та знаряддя гри, а також костюми та 

взуття, які пропонується виписати безпосередньо з Англії. Але поки що футбол-клуб спить». 



 
 

Публікація в газеті «Къ Спорту» (Москва) №15 9 березня 1912 року 

 

А у номері за 9 березня 1912 року ця ж газета повідомляла: «Футбольний клуб при заводі 

Ельворті отримав виклик від миколаївського футбольного товариства. Миколаївці пропонували 

негайно, мотивуючи це тим, що «для справжніх спортсменів погоди не існує». Невже миколаївці 

думають, що змагання по коліна у снігу при 15-гріадусному морозі може дати задовільний 

практичний результат? В усякому разі, «ельвортівці» «справжніми спортсменами» не виявилися 

і запропонували відкласти змагання до весни. 

… Не можу не вказати на добру постановку футбольного спорту у реальному училищі, де 

президентом клубу є викладач гімнастики. Як на видатного спортсмена з цього клубу можу 

вказати на Дмитра Сахальского». 

Не виключаємо, що наступне газетне повідомлення знайомить нас з першим виїзним 

матчем єлисаветградської футбольної команди: 

*Футбол. У неділю у Бобринці відбулися змагання з футболу між першою бобринецькою 

командою та єлисаветградською командою „Блискавка" з результатом 1:0 на користь 

єлисаветградців. («Голос Юга», 13 серпня 1913 року). 

А ось ще кілька газетних повідомлень, які стосуються футболу в Єлисаветграді 

*Футбол. У неділю 30 березня о другій годині дня відбудеться перша регулярна гра 

єлисаветградського футбольного гуртка на полі біля міського саду. У грі візьмуть участь: 

Дубровинський Г., Лартер, Кременецький, Штейн, Неш, Коваленко, Степанов, Френ, Претер, 

Волохін В., Очинцев, Шмарко, Катюк, Кияшко, Альбер, Кіднер, Стоберський, Ікс, Волохін А., 

Живчик, І.П.Л.І., Вінкслер, Герман, Главацький, Кедрус, Маковський, Мельников, Потехін, 

Шаблинський, Кузьмин та Романов. («Голос Юга», 1914 рік). 

*Спорт. Місцевий гурток футболістів отримав від миколаївських спортсменів 

запрошення на участь у футбольному змаганні, через що група місцевих футболістів виїжджає 

13 квітня у Миколаїв. («Голос Юга», 3 квітня 1914 року). 

*У неділю, 27 квітня, об 11 годині ранку у клубі Ельворті відбудуться загальні збори членів 

футбольного гуртка для виборів капітана замість Претера, який виїхав з міста, і обговорення 

запрошення миколаївської команди на змагання з нею у місті Миколаїв. («Голос Юга», 1914 рік). 

*Спорт. Узавтра на майданчику футбольного гуртка відбудеться матч між місцевими 

командами «Діагор» та «Блискавка». («Голос Юга», 3 травня 1914 року). 

*Футбол. Сьогодні о 5 годині вечора на майданчику футбольного гуртка відбудеться 

реванш між 1-ю командою міста Єлисаветграда та командою "Діагор". Форма "Діагора" – 

червона з білим. («Голос Юга», 15 травня 1914 року). 

*Спорт. Футбол. У неділю 27 березня футбольний гурток влаштовує змагання між двома 

місцевими футбольними командами «Блискавка» і «Сфінкс», після закінчення яких відбудеться 

передача правлінню гуртка пожертвуваного А.С. Кельцевим почесного кубка його імені. Кубок 

перехідний і є власністю команди, яка стане у цьому році кращою. Плата за вхід на змагання - 20 

і 30 копійок. («Голос Юга», 25 березня 1916 року). 

У номері за 29 липня 1918 року газета «Голос Юга» повідомляла, що під час гри у футбол 

на юнкерському плацу украли велосипед у футболіста Павла Павловського. 

Одну версту найшвидше пробіг Огінський 



У трьох серпневих номерах 1910 року єлисаветградська газета «Голос Юга» повідомляла 

про спортивне свято, яке відбулося у місті 15 серпня. Не виключено, що це були перші змагання в 

Єлисаветграді з лекоатлетичних дисциплін. 

13 серпня. До влаштування спортивного свята. У середу увечері на іподромі відбувся запис 

місцевих спортсменів на свято. Програма розділена на сім частин: боротьба, біг, атлетика, 

стрибки у висоту, рек (?) і подвійний турнікет, паралелі, кільця і велосипедні гонки. Між іншим 

буде показана еволюція пожежних добровольців під час рятування людей, саксонські польоти з 

вежі і багато ін. Загалом записалися 25 осіб. Подальший запис проводиться щодня на треку до 13 

серпня. Записи на старті не будуть прийматися. 

14 серпня. До спортивного свята. Як нам повідомляють, в святі візьмуть участь 60 осіб, у 

тому числі 25 добровольців пожежної команди. Між іншим, деякі з учасників, бажаючи 

залишитися невідомими, виступатимуть у масках. 

18 серпня. Спортивне свято, влаштоване пожежним товариством на іподромі у неділю, 

15-го серпня, зібрало досить багато публіки і пройшло дуже жваво. Отримали призи: Фальц - за 

сокільську гімнастику золотий жетон, Котелло, Подільський і Жарневич за гімнастику на 

приладах - срібні жетони, Макєєв 1-й приз (1 версту пройшов за 1 хв 53,3 сек) і Соханський 2-й 

приз - за велосипедні гонки - срібні жетони, Робастон - два призи за боротьбу і за атлетику - 

срібні жетони, Біс Арабський - за біг 100 сажнів (24 сек) срібний жетон, Огінський - за біг 1 

версти (3 хв 28,8 сек) срібний жетон, Гікс - за стрибки з жердиною срібний жетон. 

 

Правила гри у шашки написані в Єлисаветграді 

 

З ім'ям Михайла Гоняєва (16 вересня 1849, Сімферополь – 17 липня 1891, Херсон) 

пов'язана ціла епоха у вітчизняних шашках: він одним з перших звернувся до вивчення історії гри, 

створив її статут, 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. 

З нашим містом пов'язані 15 років життя Гоняєва. Він швидко стає відомим адвокатом, 

береться за складні і заплутані справи, з успіхом вирішуючи їх. Посідаючи посаду приватного 

повіреного (на більше, не маючи спеціальної юридичної освіти, він претендувати не міг), 

перевершив багатьох колег за обширністю знань у правознавстві. У 1881 році видав солідну 

(понад 400 сторінок) працю "Гражданский процесс у мировом суде". „Одеський вісник" за 7 

листопада 1887 року писав: 

"Спеціальні юридичні журнали звернули увагу на книгу, похвалили її і незабаром забули. 

Пролежала вона кілька 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 він отримав 

схвальну оцінку фахівців. На нього і пізніше посилався К. Анненков - учений, публіцист і земський 

діяч. 

У 1876 році Гоняєва обирають старшиною 

Єлисаветградських громадських зборів, куди він часто ходив 

грати в шахи. У бібліотеці клубу, кращій на той час у місті, 

він склав каталоги і пожертвував для неї частину своїх книг. 

Але головне - копітка робота в області теорії, історії і 

бібліографії шахових і шашкових ігор. Його досягнення 

справді вражаючі: цілий ряд грунтовних дослідницьких 

праць, найактивніша участь в більшості періодичних видань 

того часу, що мали шахово-шашкові відділи, створення 

етюдів і етюдних закінчень. 

    «Штик» Гоняєва – це спосіб упіймати дамку в російських 

шашках, відкритий у 1865 році. 



Гоняєв першим звернув увагу на красу шашкових комбінацій і назвав її «шашковою 

поезією». Він сформулював ряд 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 описав новий спосіб виграшу трьома дамками проти однієї, яка не займає 

великої дороги – це відомий нині «спосіб Гоняєва». Далі він досліджував кінцівки ігор при 

співвідношенні дві дамки з простою проти дамки і простої. 

У літні місяці він періодично відвідує Одесу і Крим, де зустрічається з друзями, проводить 

час за шахівницею. У Єлисаветграді йому під час неможливо розшукати необхідні для роботи 

матеріали і джерела. Він не раз писав, що "не те б ще зробив, якби жив у Петербурзі або Москві". І 

ця мрія збувається - у середині 1888 року Гоняєв переїздить до Москви… 

 

Автопробіг на «виносливість» 

 

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. 

 

Велосипед можна було купити у розстрочку 

 

В одному з серпневих номерів за 1905 рік газета «Голос Юга» повідомляла: «О езде на 

велосипедах. Херсонским губернатором утверждено объязательным постановление городской 

думы о езде на велосипедах. Согласно этому постановлению, владельцы велосипедов должны 

ежегодно вносить в городскую управу установленный сбор в размере 1 рубль 50 копеек». 

Заплативши податок, велосипедисти отримували номер. «Безномерних» поліцейські 

штрафували. У номері за 20 травня 1906 року єлисаветградська газета «Новая волна» повідомляла, 

що велосипедисти міста узяли 50 номерів і сплатили 75 рублів податку. 

Проте не усі власники веломашин вчасно сплачували податки, а рухаючись вулицями міста 

часто ставали винуватцями різних пригод. 



О велосипедистах. Городская управа обратилась к полицеймейстеру с просьбой сделать 

распоряжение, чтобы велосипедисты исполнили обьязательное постановление городской думы о 

езде по городу на велосипедах и не ездили по тротуарам, как это ими теперь практикуется. 

(«Голос Юга», 29 березня 1908 року). 

Налог на велосипедистов. Городская управа обратилась в полицейское управление с 

просьбой предложить велосипедистам внести в городскую кассу установленный налог за право 

езды по городу. («Голос Юга», 29 червня 1907 року). 

Господа велосипедисты. Несмотря на требование городской управы, любители 

велосипедной езды продолжают по всем улицам разъезжать по тротуарам, сбивая с ног публику. 

Третьего дня один из велосипедистов на Миргородской улице сбил с ног ученицу Н., причем 

последняя получила легкие ушибы лица. («Голос Юга», 14 травня 1908 року). 

Велосипедисты. 1910 Вследствие того, что большинство велосипедистов ездит по городу 

без установленных №№, предписано через полицию обязать велосипедистов выбирать №№ в 

городской управе. («Голос Юга», 16 травня 1910 року). 

Були в Єлисаветграді і магазини, які торгували велосипедами. У 1910 році «Голос Юга» 

надрукував таке оголошення: «В новооткрытом магазине музыкальных инструментов и 

хозяйственных вещей А.И.Тригера, дом Кулаковского, рядом с Миценмахером, получен транспорт 

знаменитых велосипедов «Гумбер» и «Флит». Большой выбор граммофонов, гитар, балалаек, 

мандолин, скрипок, гармоней венских и хозяйсвенных вещей. На граммофоны и велосипеды 

допускается разсрочка». Можна було узяти велосипед і напрокат. 

У місті було кілька циклодромів – спеціально обладнаних велотреків з дерев'яними 

трибунами навколо них. Один з них відкрився у Ковалівському парку. Потім відкрилися 

циклодроми у Міському саду та на Макєєвському бульварі (район площі Богдана Хмельницького). 

Вхід на них був платним. Там можна було навчитися їздити на велосипеді чи отримати послуги з 

ремонту. 

Трек «велосипедистов». Сегодня на Каваллерийском бульваре открывается на плацу, где 

производится учение юнкеров, велосипедный трек с оплатой за вход 10 копеек. На треке будет 

производится обучение велосипедной езде, а также ремонт 

велосипедов. Владельцем трека Аксенфельдом выписано 

несколько десятков велосипедов новейшей конструкции. 

Трек будет открыт для «учения» с 7 часов утра до 12 

часов дня, а с 12 часов до вечера - для общей езды. («Голос 

Юга», 9 травня 1908 року). 

       Був у Єлисаветграді і спортивний гурток С.Н. 

Кринського, де можна було навчитися їздити на велосипеді, 

а також засвоїти модний вид спорту «скетинг-ринк» - 

катання на колісних ковзанах! Про це «Голос Юга» 

повідомляв у номері за 23 березня 1910 року. 

       На циклодромі Аксенфельда на Макєєвському бульварі 

регулярно проводилися велосипедні гонки. На відкриття 

циклодрому у Міському саду запросили велосипедиста і 

мотоцикліста, майбутнього авіатора Сергія Уточкіна! 

А у номері за 13 лютого 1913 року газета «Голос Юга» повідомляла: «Спорт. Группа 

местных спортсменов устраивает на пасхальные дни пробег на велосипедах Елисаветград-

Кременчук с остановкой в Александрии». 

 

Першою на фініш прийшла кобила Яскульського 

 

Коні єлисаветградських кіннозаводчиків завойовували призи на всеросійських змаганнях. 

Ось кілька таких повідомлень. 

Приз. На скачках в Петербурге гагаринский приз в 5000 рублей и серебряный кубок 

достался местному коннозаводчику Б.А. Яскульскому; приз взяла кобыла «Запольская». («Голос 

Юга», 8 липня 1909 року). 

Лошадь В.А Яскульского «Грациано», взявшая у нас на скачках все первые призы, пала по 

дороге в Петербург, куда она была отправлена для участия в скачках. («Голос Юга», 18 травня 

1910 року). 



На конной выставке. На Киевской всероссийской конной выставке участвовало, между 

прочим, два завода Херсонской губернии Елисаветградского уезда, а именно: заводы Игната и 

Сигизмунда Казимировичей Стибор Мархоцких. Жюри выставки присудило лошадям этих заводов 

высшие награды. На выставке участвовал также конный завод А.Л.Бобошко (Александрийский 

уезд). Жеребец этого завода «Минин» удостоен получения первой премии. («Голос Юга», 10 

вересня 1910 року). 

Більш детальніше про кінний спорт в Єлисаветграді ми розповімо в одній з наступних 

публікацій. 

Це ж стосується зародження повітроплавання у нашому місті. Сьогодні згадаємо лише 

одну публікацію в газеті «Голос Юга» за 7 листопада 1909 року, у якій йде мова про створення 

повітроплавального товариства: «По инициативе бывшего члена Государственной думы А.О. 

Волохина, одного из учредителей Петербургського аероклуба, в Елисаветграде организуется 

воздухоплавательное общество. А.О.Волохин на свои средства приобретает во Франции 

дирижабль и предполагает устроить воздухоплавательный парк для него в Елисаветграде. В 

настоящее время господином Волохиным затребован из Петербурга от члена аероклуба 

гражданина Стенбок Фермера устав клуба, по образцу которого предположено организовать 

местное общество любителей воздухоплавания. Между прочим, возник вопрос о чтении лекций по 

воздухоплаванию». 

 

Приз кращому ковзаняру – золота каблучка 

 

З першими морозами у місті заливали кілька катків і єлисаветградці каталися на них на 

ковзанах. Так, газета «Голос Юга» повідомляла про відкриття товариством охорони народного 

здоров'я катка 4 листопада 1908 року. Проводилися у місті і замагання ковзанярів. «Приз. Во время 

состоявшегося на днях бега на коньках на катке отдела общества охранения народного здравия 

приз получил Духинский. На днях состоится второй бег на коньках на приз. Будет выдан дамский 

приз (золотое кольцо)». («Голос Юга», 20 січня 1908 року). 

 

Боротьба на арені цирку 

 

Поєдинки борців єлисаветградці могли спостерігати на арені заїжджих цирків. Були це 

поєдинки не лише серед чоловіків. На килим виходили і жінки. Так в афіші одного з цирків, який 

гастролював в Єлисаветграді у 1909 році, був дамський чемпіонат: «В непродолжительном 

времени прибудет дамский чемпионат атлетов-борцов состоящий из 12 дам разных 

национальностей. Представление предполагается в летнем театре». 

 

Про теніс, фехтування та бокс 

 

У червня 1917 року газета «Голос Юга» повідомляла, що на спортивному полі біля 

Міського саду єлисаветградський футбольний гурток влаштував майданчик для гри у лаун-теніс. 

А у номері газети за 16 травня того року знаходимо наступне оголошення: «Уроки фехтования и 

бокса. Окончив фехтовально-гимнастическую школу, обладая 12-летней практикой, преподавая в 

городе Варшаве, американских городах Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, а также в Австрии, 

Кракове и в последнее время в С-Петербурге, приехав случайно в Елисаветград преподаю уроки 

фехтования, бокса и самозащиты. Запись и подробности можна узнать с 10 часов утра до 2 дня 

и с 4 до 5 часов вечера в собственной квартире С.Крымский по Карабинерной ул., 52, угол Верхне-

Донской, дом Блоха, и с 5 до 11 в Биофон-Театре у техника». 



 
 

Публікація в газеті «Къ Спорту» (Москва) №7 13січня 1912 року 

 

Ми уже згадували московську газету «К Спорту». У номері за 13 січня 1912 року у ній 

надрукована замітка, у якій автор розповідає про зимові види спорту в Єлисаветграді. «У нашому 

місті, яке знаходиться південніше центрів зимового спорту, зимовий сезон менш жвавий, ніж 

літній. Лижний спорт відсутній через нестачу снігу. Для зимового полювання доводиться 

виїжджати за межі міста та повіту…. На катку Аксенфельда відбулися перші ковзанярські 

змагання, які завершилися очікуваною перемогою молодого місцевого спортсмена П.Кречмера». 

 

 

 
 

Публікація в газеті «Къ Спорту» (Москва) №15 9 березня 1912 року 

 

У цій же газеті за 9 березня 1912 року знаходимо ще одне повідомлення про 

єлисаветградський спорт: «Весною відбудеться гімнастичне свято учнів середніх навчальних 

закладів. Свято повинне довести, як далеко пішли юні спортсмени у справі військового строю та 

сокільської гімнастики… 

…Слід задуматися. А що ж бути з «товариством велосипедистів»? Дворічне існування 

товариства показало, що Єлисаветград може виставити на російські треки досвідчених і 



сильних спортсменів. Тепер, коли голова товариства С.Ф. Кринський поїхав, а дирекція в особі 

Аксенфельда офіційно відмовилася від участі у справах товариства, йому загрожує небезпека 

залишитися на літо без циклодрому. Невже не знайдеться енергійної особи, яка б підтримала 

розхитане товариство і зняла б на свій ризик циклодром пана Аксельфельда. Адже при умілому 

веденні справа може мати хороший прибуток…. 

…Оголошений весняний сезон скачок і бігів на іподромі «Єлисаветградського товариства 

заохочення кіннозаводства». Сезон розпочнеться 8 квітня, і триватиме 7 днів, і за слухами, 

обіцяє бути дуже цікавим»…» 

І наостанок про те, що в Єлисаветграді було кілька спортивних товариств, які об'єднували 

навколо себе любителів спорту. Так у 1908 році у місті створили атлетичне товариство на зразок 

чеських «соколів». 

 

 
 

ХТО ЖИВ У БУДИНКАХ МІКРОРАЙОНУ БИКОВЕ В ЄЛИСАВЕТГРАДІ 

 

Поява та заселення цього мікрорайону описані в «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» за 

1897 рік, видавцем якого був багаторічний міський голова О. Пашутін: «В окрестностях крепости 

св. Елисаветы селились греки, молдоване, сербы, беглые русские и старообрядцы из Польши и 

Черниговской губернии. Таким образом вблизи крепости образовалось поселение, составляющее 

теперь часть г. Елисаветграда под названием Быкова или греческаго и Пермских. 

Последнее получило название от лагеря Пермскаго Карабинернаго полка, вызваннаго в 

1754 году для прикрытия рабочих людей и искоренения гайдамаков, – а первое по фамилии 

капитана Быкова жившаго там и заведовавшаго им, как равно и другими поселениями под 

главным руководством и начальством коменданта крепости св. Елисаветы. 

Греки которые населяли предместье Быково имели своих старшин. Капитан Быков 

заведывал также отводом мест грекам в предместьи Быково. Так например из ордера 

коменданта крепости св. Елисаветы от 1-го апреля 1755 г. на имя капитана Быкова видно, что 

ему поручено было отвести место греку Дмитрию Юрьеву, желавшему поступить в мещанство 

крепости св. Елисаветы». 

У цій книзі також зазначено, що значних збитків мікрорайону завдали пожежі 1833 та 1834 

років. 

 
 

Головні вулиці мікрорайону - Нижня, або ще Велика, і Верхня Биковські. Вони тягнулися 

від Великої Перспективної вулиці до Глиняної. Перетинали їх Володимирівський (Пушкінський), 

Плетений, Миргородський (продовження лівобережної Миргородської вулиці на правому березі 

Інгулу), Рівненський та Обривний провулки, а також Знам'янська (Тобілевича), Церковна 



(Каховська) і Павлівська (Рябкова) вулиці. Також тут були Чечорний, Союзний та Цегляний 

провулки і Польова (Габдрахманова) вулиця. 

По Нижній Биковській вулиці у будинку Шулешка, між балкою Чечора і Знам'янською 

вулицею, була 8-я міська амбулаторія. На розі із Знам'янською вулицею, по стороні від річки, у 

будинку Сахарової була земська ветеринарна лікарня. 

Також на цій вулиці мали будинки торговець мануфактурою М.А. Абідон, статський 

радник Михайло Степанович Долинський (на розі з Павлівським провулком), колезький 

асесор Назарій Миколайович Павловський, дружина надвірного радника Варвара Миколаївна 

Лукеш (на розі з Церковною вулицею), вдова полковника Анастасія Осипівна Гордеєва, 

підполковник Петро Панкратович Бутович, дворянин Іларіон Іванович Іванов та інші. 

 

 



 
 

Два плани мікрорайону, датовані 1860 роком, і складені архітектором Шиліним. 

 

У гуртожитку заводу Кличка, що був на розі Обривного провулку та Нижньої Биковської 

вулиці, проживав Михайло Драч, більш відомий, як Ригор Кобець – популярний в Білорусії 

письменник, драматург, засновник сценарного відділу кіностудії «Біларусьфільм». 

На стіні будинку № 40/9 по Верхній Биковській вулиці, у якому знаходиться 

санепідемстанція, прикріплена пам'ятна дошка, що тут, на кінно-поштовій станції, зупинялися у 

серпні 1824 року російський поет Олександр Пушкін та у лютому 1825 року класик польської 

літератури Адам Міцкевич. Однак, це документально не підтверджено. 

У вищезгаданому «Історичному нарисі м. Єлисаветграда» сказано, що у «1830-х годах был 

весьма популярным елисаветградским почтмейстером Грамеко, а по смерти его, сын его. Причем 

почтовая контора в то время помещалась в их же доме, на Нижне Быковской улице». Проте де 

знаходився будинок Грамеко - поки що не встановлено. А на плані Єлисаветграда за 1833 рік 

позначена лише одна поштова станція – по Великій Пермській вулиці. 

У будинку № 29 по Нижній Биковській вулиці проживав М.М. Тараканов (1898-1976), 

народний артист УРСР. У 1985 році на фасаді будинку на його честь була встановлена 

меморіальна дошка, проте років десять тому її зняли і здали у брухт. 

 



 

 
 

План місцевості та проект будинку сина купця Гершка Когана на розі Нижньої Биковської та 

Знам'янської вулиць (нині це будинок № 41). Архітектор І. Шилін. ДАКО,Фонд 18 Опис 1 Справа 60 «Планы 

на постройку обывательских домов в г.Елисаветграде в 1860 году». 

 



 
 

Плани двох будинків на Биковому із цієї архівної справи. Архітектор Шилін, 1860 рік. 

 

Бикове пам'ятає одного з найвизначніших українських письменників ХХ століття, 

державного та громадського діяча Володимира Кириловича Винниченка (1880-1951). Він здобував 

початкову освіту у Биковському народному училищі імені Жуковського, вступивши до нього у 

1887 році. Навчальний заклад знаходився на розі Миргородського і Плетеного провулків. Будівля 

училища збереглася. Старші брати Винниченка (за матір'ю) також закінчили це училище. 

На Верхню Биковську вулицю згодом перебрався жити батько Володимира Винниченка - Кирило 

Васильович. Краєзнавцями з'ясовано, що у вересні 1919 року він придбав будинок на розі 

Верхньої Биковської вулиці і Миргородського провулка, а у 1924 році виїхав до села Григорівка 

(нині Новоукраїнського району). 



 
 

На цьому перехресті знаходився будинок батька Володимира Винниченка 

 

З 1909 по 1922 рік на Биковому жив письменник Юрій Яновський (1902-1954). Спочатку 

жив у родині рідної сестри батька Ганни Вільчинської, якій належала права половина будинку 

(вулиця Ровенська, 11). Будинок знаходився напроти народного училища імені Жуковського. 

Згодом до Єлисаветграда перебралися батьки Яновського і оселилися у лівій половині цього 

будинку. У записнику Яновського зазначено, що будинок на Кріпосній площі, 25 на розі 

Чечорського завулка куплено батьками у 1917 році. У вересні 1970 року на стіні цього будинку 

було відкрито меморіальну дошку. 

На у плані міста за 1913 рік ми бачимо православне Биковське кладовище (сьогодні воно 

забудоване багатоповерхівками), а далі за ним – богадільню (шкір вендиспансер). Нижче 

кладовища у напрямку Інгулу – Знаменська церква (зруйнована). 

На місці нинішньої санепідемстанції позначений арештний дім. В «Історичному нарисі 

м.Єлисаветграда» за 1897 рік про Знаменську церкву зазначено: 

«Знаменская деревянная с колокольнею. При ней: ограда каменная. Кладбище в недалеком 

разстоянии, окопанное рвом. За сгорением во время пожара в 1798 г. дел в елисаветградском 

духовном правлении сведений о времени постройки нет. По преданиям после церкви бывшей в 

крепости св. Елисаветы самая древняя. В 1893 году вместо деревянной, ветхой Знаменской 

церкви, иждивением елисаветградскаго купца Д. И. Купченко построена каменная 3-х 

престольная церковь с каменной оградой и каменным домом для церковно-приходскаго училища. 

Вся постройка обошлась до 80000 р». 



 
 

Частина плану міста П. Рябкова за 1913 рік, на якій зображено квартали мікрорайону Бикове. 

 

Слід додати, що гроші на будівництво кам'яного храму заповів також купець Сахаров, а 

найбільш ранні з відомих метричні книги цієї церкви датуються 1772 роком. 

 
Фотографія 1906 року 



Дем'ян Іванович Купченко - єлисаветградський купець 2-ї гільдії, потомственний почесний 

громадянин. Закінчив трикласне Єлисаветградське повітове училище. Був власником кількох 

будинків та магазинів. У 1893 році замість дерев'яної Знаменської церкви на Биковому власним 

коштом збудував трьохпрестольний кам'яний храм та будинок для церковно-парафіяльної школи 

вартістю 80 тисяч рублів. 

За цей благодійний вчинок нагороджений золотою медаллю «За усердие». Разом з 

дружиною Євдокією заповів місту 100 тисяч рублів, відсотки з яких мали йти на утримання 

заснованої ними у 1906 році християнської богадільні неподалік Знаменської церкви (нині це три 

лікувальні корпуси, лабораторія та адміністративний корпус шкірвендиспансеру). 

У газеті «Голос Юга» за 13 серпня 1905 року знаходимо наступне повідомлення: «Новая 

богадельня. Потомственный почетный гражданин Д.И.Купченко подал прошение в городскую 

управу на имя думы о том, что он желает выстроить за свой счет богадельню на Быковой со 

всеми удобствами на 50 кроватей. 

Богадельню эту г. Купченко хочет содержать до своей смерти на свои средства, причем 

после смерти для дальнейшего функционирования богадельни он оставляеткапитал в 100 тысяч 

рублей. В своем обращении к думе г. Купченко, между прочим,просит позволить ему выстроить 

богадельню на городской земле, близ Быковскогокладбища. Думе остается только пойти на 

встречу доброму желанию г. Купченко». 

 

 
 

Звернення потомственного почесного громадянина Дем'яна Івановича Купченка до міської управи, в 

якому він повідомляє, що починає будувати богадільню на міській землі, і просить звільнити його уплати 

місту акцизу за бутовий камінь. Лист датований 14 серпня 1906 року. 



 
 

Викопіровка з плану міста Єлисаветграда, затвердженого 30 травня 1855 року, на якому вказані 

по лініях АВС квартали, які можуть бути виділені власникам земельних ділянок, що перебувають у зоні 

затоплення під час повеней. Склав цю викопіровку міський архітектор П. Барташевич. Цей і попередній 

документи знайшов у фондах обласного архіву краєзнавець С. Невесьолов. 

 

 



За словами краєзнавця Василя Доценка, у Кіровограді для в'язниці СД окупанти визначили 

приміщення педтехнікуму по вулиці Польовій (нині Габдрахманова). Це було місце жахливих 

тортур, садистських катувань і прямих вбивств. 

  Знаменську церкву зруйнували комуністи приблизно у 1937 році. А от приміщення 

богадільні залишилися. До війни у них був педагогічний технікум, у роки війни – концтабір, після 

війни – госпіталь ветеранів Другої світової. 

 

 
 

Будівля для причту Знаменської церкви з подальшими добудовами 

 

Можна назвати зо два десятки прізвищ архітекторів, інженерів і будівельних техніків, які 

творили дореволюційне обличчя Єлисаветграда, а їх будинки і сьогодні прикрашають наше місто. 

Серед них є й споруджені за проектами єпархіальних архітекторів. 

Це, зокрема, будівля церковно-приходської школи у провулку Василівському, 16, біля 

Кафедрального собору. У цьому будинку кілька останніх років здобували вищу освіту цирульники 

та інші фахівці сучасної «вітчизняної культури». 

Проектував будинок єпархіальний архітектор, титулярний радник Лев Феодорович 

Прокопович. Він здебільшого будував в Одесі православні храми, хоча має у послужному списку 

й кілька житлових будинків. Як єпархіальний архітектор Херсонської Духовної консисторії, робив 

проекти й для Миколаєва, Єлисаветграда та інших міст Херсонської губернії. 

 
 

Наприкінці 1899 року Прокопович виконав проект церковно-приходської школи для 

нашого міста. 



14 січня 1900 року до Єлисаветградської міської управи з письмовим проханням звернувся 

голова тимчасового будівельного комітету при Єлисаветградській Володимирівської Божої Матері 

церкви протоієрей Стефан Вовченко. 

Він просив дозволу на побудову цегляної двоповерхової будівлі для церковно-приходської 

школи, у якій були заплановані квартири для учителів та причту. До свого 

прохання С.Вовченко додав проект будинку. У його правому нижньому куті стояв чорнильний 

відбиток штампу "Єпархіальний архітектор" і поряд підпис "Л.Прокопович". 

 

 
 

Більше трьох місяців це прохання лежало під сукном у міській управі. І лише 20 

квітня С.Вовченко отримав відповідь, що міська управа дала дозвіл на будівництво. На 

кресленні Л.Прокоповича стояла резолюція міського архітектора Єлисаветграда О.Лишневського, 

що він визнає проект задовільним і погоджує його будівництво. 

Проектом передбачалося розміщення у будівлі на другому поверсі трьох квартир - для 

диякона та двох псаломщиків. На першому поверсі були квартири для вчителя, дві класні кімнати, 

клас для рукоділля, учительська та примішення для сторожа. Будівля у плані прямокутна, 

розміром 10х8.2 сажені (1 сажень = 2,134 метра), на два поверхи, мурована з керамічної цегли 

пластичного пресування, під частиною будівлі підвал. 

В інтер'єрі збереглися печі, які обкладені рельєфною кахельною плиткою. На стелях 

розетки під люстри простих геометричних форм і рельєфні з використанням барельєфу (стан 

дівчини та рослинний орнамент). По периметру приміщень - карнизи. Автентичними є сходи. 



 
 

Проект будинку ректора 

Єлисаветградського духовного училища Михайла 

Скворцова. Архітектор Шилін. 1860 рік. Згідно 

плану мікрорайону, знаходився цей будинок 

приблизно на перетині нинішньої Рівненської 

вулиці з Соборною вулицею. 

Бикове з лівим берегом Інгулу з'єднували 

кілька мостів та кладок, зокрема Острівський та 

Миргородський. (Про усі кладки і мости ми уже 

розповідали). 
 

 

      Пам'ятна дошка на стіні будинку № 11 по вулиці 

Рівненській, яку було відкрито у вересні 1970 року. Того 

дня з теплим словом про автора "Вершників" виступили 

письменники Олександр Корнійчук, Олесь Гончар та 

Василь Козаченко. У тексті пам'ятної дошки помилка: 

Ю.Яновський поїхав навчатися до Києва не в 1919-му, а 

в травні 1922 року. 

 

 
 



Цей будинок належав Тобілевичам. Три брати і сестра з цієї родини відомі театральному 

світу як Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський, Микола Садовський та Марія Садовська-

Барілотті. 

 
 

Пам'ятна дошка про перейменування Знаменської вулиці на вулицю Тобілевича 

 

У 1872 році родина Тобілевичів придбала будинок по вулиці Знаменській (поруч була 

церква Знамення Божої матері). На ділянці знаходився будинок площею 130 кв. м (за 

часів Тобілевичів трохи більший, бо ще була кухня і ванна), флігель на дві кімнати з кухнею і 

великий садок. 

Одинадцять років (саме стільки прожив Іван Тобілевич на Знаменській) садиба була 

осередком українського культурного життя в місті. У будинку збиралася прогресивна інтелігенція, 

проводилися літературні та музичні вечори. 

Марко Кропивницький був бажаним гостем у будинку на Знаменській. Ось як згадує про 

це Євген Чикаленко, у подальшому відомий український громадський діяч, видавець та меценат, а 

тоді – учень Єлисаветградського земського реального училища, однокласник молодших 

братів Івана Тобілевича - Панаса та Миколи. Деякий час він квартирував у Тобілевичів: «…По 

суботах у К.Карого часом збирались гості, члени бувшого аматорського гуртка, між ними і М. 

Кропивницький. Тоді Надія Карлівна грала на роялі, Кропивницький – на скрипці, а Михайло 

Тобілевич – на басолі (віолончело), а потім співали дуже гарно хором українських пісень». 

У 2020 році виповнилося 140 років від дня написання єлисаветградцями широковідомого 

колективного листа історику літератури, етнографу, відомому російському журналісту, 

співробітнику журналу «Вестник Европы» Олександру Пипіну з проханням посприяти 

скасуванню ганебного Емського указу 1876 року про заборону української мови, літератури і 

театру. 

Лист підписали: Іван Тобілевич, Марко Кропивницький, Євген Чикаленко, Андрій 

Грабенко, Надія Тобілевич, Опанас Михалевич, Олександр Тарковський, Олександр Волошин, 

тобто ті, хто жив у будинку на Знаменській або були його гостями. 

Під час єлисаветградських гастролей 1883 року керівники першої української професійної 

трупи Михайло Старицький та Марко Кропивницький були гостями будинку на Знаменській. Тоді 

ж Івана Тобілевича було звільнено з поліцейського управління за політичну неблагонадійність і 

він отримав запрошення до акторського гурту. 

У 1995 році у будинку Тобілевичів, з нагоди 150-річчя від дня народження Івана Карпенка-

Карого, було відкрито літературно-меморіальний музей. 



 
 

План будинку купця Мейєра Глікберга по вулиці Верхній Биковській, на розі з вулицею Великою 

Перспективною, сьогодні на його місці будівля колишнього ДТСААФу. Архітектор Шилін. 1860 рік. 

 

З будинком Тобілевичів пов'язане й ім'я Софії Русової (1856-1940) - засновниці перших 

національних дитячих закладів, української просвітительки, літературного критика. Для 

української школи Русовою був написаний "Буквар", упорядкована "Читанка для дорослих". В 

різні роки вийшло кілька її книг, присвячених теорії і практиці дошкільного виховання, 

позашкільній освіті. У Києві нею було засновано видавництво "Українська книжка", редаговано 

журнал "Сяйво". 

Книга С. Русової "Мої спомини" була видана у Львові 1937 року. В ній не обійдено увагою 

й будинок на Знаменській. Софія Русова мешкала деякий час в гостинній родині Тобілевичів у 

1882 році: "Це було тоді одно з найкультурніших міст на Херсонщині… Оселилися ми в хаті 

старого Тобілевича, батька славетних артистів. Хата стояла у кінці міста за цвинтарем в 

густому, повному всяких овочів садку… Іван Тобілевич служив секретарем у місцевій поліції, але 

не мав нічого спільного з тим звичайним типом поліційного урядовця, що до нього ми звикли. 

Веселої вдачі, цікавився всякими культурними справами, любив музику, з захопленням говорив про 

театр та про своїх братів-артистів. Його хата була осередком культурного життя міста". 

Ім'я Євгена Маланюка (1897-1968) - найвідомішого поета української еміграції ХХ 

століття, культуролога і історіософа також пов'язане з Биковою. Саме тут він провів вісім років 

учнівства у Єлисаветградському реальному училищі. Спочатку жив у кінці Бикової, потім адреса 

змінилася. Зберігся лист батька Маланюка на ім'я директора училища з повідомленням другої 

адреси Євгена у 1911 році: Церковна вулиця (нині Каховська), в домі Журко, навпроти 

Знаменської церкви, у хрещеного батька Олександра Петровича Кузнєцова. Це зовсім поруч з 

будинком Тобілевичів. Вже згадуваний Олександр Семененко, товариш Маланюка, Євгенове 

помешкання змальовує так: "Невеликий будинок, так званий "парадний хід", або вхідні двері з 

вулиці, малюсінька "передня", ну й обов'язкова "зала"… Плетені спинки віденських гнутих стільців 

і диванчик, теж гнутий і плетений". І додає: "Кілька кроків від Кузнєцових, на цвинтарі, 

скромному, майже бідному - могила рідної сестри Тобілевичів, артистки великого сценічного 

чару, що вмерла молодою, Садовської-Барілотті". 

Краєзнавець Федір Шепель у книзі «Ніхто не хотів помирати» (Кіровоград, Імекс-ЛТД, 

2014) розповідає про архівну справу учасників підпільної організації «Комітет по боротьбі з 

більшовизмом», яка з'явилася в Єлисаветграді як операція особливого відділення Першої кінної 

армії. Для нас цікава ця справа тим, що події, про які йде у ній мова, відбувалися за кілька десятків 

метрів, а то й ближче, від будинку, у якому на той час жив майбутній письменник Юрій 

Яновський, а у матеріалах цієї справи згадується і прізвище Яновського, очевидно, дядька 

письменника Петра Яновського. 



У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігаються пожовклі сторінки 

справи із звинувачення 24 осіб у причетності до підпільної організації під гучною назвою 

«Комітет по боротьбі з більшовизмом». Це три томи, близько 800 аркушів, списаних та зшитих 

співробітниками «Херсонсько-Миколаївської губернської надзвичайної комісії по боротьбі з 

контрреволюцією, спекуляцією і посадовими злочинами при Херсонсько-Миколаївському 

Губвиконкомі». «Комітет» за задумкою особливого відділення Першої кінної армії повинен був 

стати тим ліхтариком, на який би зліталися усі, кому не до вподоби нова влада. 

Чекісти розпустили серед населення чутки, що у будинку № 8, вікна якого виходять на 

Фортечну площу, вечорами почали збиратися якісь підозрілі люди. (Нагадаємо, що Юрій 

Яновський на той час проживав у будинку № 25). 

У матеріалах цієї архівної справи згадується і прізвище «Сандига». Припускаємо, що цим 

Сандигою був Михайло Мусійович Драч, який потім став Ригорем Кобцем. На той час він 

проживав у гуртожитку заводу, де управителем був Ф.Кличко, по вулиці Нижній Биковській 

(сьогодні на перехресті з вулицею Андріївською). 

У 1918 році у єлисаветградських газетах "Наша жизнь" та "Друг народа" друкувалися 

сатиричні вірші, байки та фейлетони, які були підписані «Рабочий Михаил Сандыга», «Солдат 

Михаил Сандыга», «Солдат М.С.». Це псевдоніми Михайла Драча. 

Що ж стосується долі членів Комітету, то 29 березня 1921 року «особісти» провели їх 

арешти. Та затримали не усіх. Окрім Сандиги пощастило утекти з Єлисаветграда 

і Мейєру (Майському). Чи не нащадок це тих Мейєрів, які володіли землею у Тетянівці, на 

батьківщині Ю.Яновського? 

А вирок був таким: Тихонова відправили до 

концтабору, Грохольського та Ковгана розстріляли, іншим фігурантам справи призначили легші 

покарання… 

 
 

На фасаді цього будинку висить меморіальна дошка. Її дослівний текст наступний: "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 була встановлена дана меморіальна дошка, держслужбовці, які 

займаються охороною культурної спадщини, не знають. Припускають, що це було у 1949-му, коли 

святкували 150-річчя з дня народження Пушкіна. 

Про перебування у нашому місті двох великих поетів сусідніх народів відомо давно. У 

серпні 1824-го через Єлисаветград проїжджав з Одеси до нового місця призначення Олександр 

Пушкін і зупинявся у місті з 2 на 3 серпня. 

А у лютому 1825-го кілька днів провів в Єлисаветграді Адам Міцкевич. Оскільки тоді не 

було готелей та заїжджих дворів, то вважають, що обидва поети ночували у трактирі при поштовій 

станції. Разом з тим документального підтвердження цьому немає. 

 
На "Плане Военного города Єлисаветграда с окрестным местоположением, в настоящем 

виде», датованому 18 лютого 1833 року, є лише одна поштова станція. Позначення нанесене 

словами та малюнком поштового ріжка. Знаходилася ця станція по Великій Пермській вулиці, на 

місці нинішнього пивзаводу. 

А от на плані мікрорайону Бикове такого позначення немає. Тож стверджувати, що на той 

час там була поштова станція - не можна. Найбільш ймовірно, що Пушкін та Міцкевич зупинялися 

по вулиці Верхній Пермській. 



Можна припустити, що ініціатори встановлення меморіальної дошки заблукали у двох 

"ямах". У будинку санепідстанції була "боргова тюрьма". Її ще називали "ямою", і у ній сиділи 

виключно за борги. Двоповерховий цегляний будинок з підвалом має два фасади та спрощені 

просторове вирішення інтер'єрів і оформлення, що відповідало первісному призначенню будівлі. У 

підвалі збереглися металеві двері колишньої тюремної камери. Будинок неатрибутований. 

Боргова в'язниця проіснувала на Биковому до 1905 року. Потім у ній розмістили політичну 

в'язницю. Серед її відомих в'язнів - поет Олексій Гмирьов, який сидів тут двічі. 13 лютого 1905 

року під час обшуку в його квартирі у Миколаєві знайшли прокламації і заарештували. 

Спочатку Гмирьов перебував у в'язниці у Миколаєві, на початку березня його перевели в 

Єлисаветград, а наприкінці квітня — у Херсон. У 1906 році Гмирьова заслали до Сибіру. 

Проте у червні того ж року йому вдалося утекти і повернутися до Миколаєва, а звідти, за 

порадою друзів, переїхати до Єлисаветграда. Та вже 9 вересня його знову заарештували. На цей 

раз за сфальсифікованим звинуваченням в умисному вбивстві єлисавегтградського 

поміщика Григорія Луцького. 26 січня 1908 року визнали винним і засудили до 6 років і 8 місяців 

каторги. Більшість своїх віршів Гмирьов написав у в'язницях, зокрема і в єлисаветградській. 

У 1939 році у цій будівлі розмістили обласну санітарну епідеміологічну станцію. "Ямом" у 

XVII-XVIII століттях на Русі називали кінно-поштові станції. Тож не виключено, що якийсь 

кіровоградський краєзнавець-комуніст погорів на цих двох словах, вирішивши, якщо у 

приміщенні нинішньої санепідстанції була "яма", то значить там була кінно-поштова станція, а 

отже, там зупинялися Пушкін та Міцкевич. 

Меморіальна дошка на їх честь висить на фасаді будинку уже понад 60 років. А клерки, які 

займаються охороною культурної спадщини, так і не знайшли часу, щоб знайти в архівах 

документи, які б підтверджували, або ж навпаки спростовували рішення своїх колег. Щоправда, 

вони й самі сьогодні дають дозволи на встановлення меморіальних дощок у місті не на тих 

будинках та з грубими фактологічними порушеннями у текстах. 

 

 
 

На фасадах кількох будинків Бикового ще можна бачити старі металеві вироби, як на цій 

фотографії будинку № 38 по вулиці Верхній Биковській. 



 
 

Будинок по вулиці Верхній Биковський, який був побудований більше ста років тому. 

 

 
 

Будинок по вулиці Нижній Биковській, у якому жив М.Тараканов, український хоровий 

диригент і педагог. 

 
 

ПЕРША ПЕРУКАРНЯ, БАННА ПЛОЩА ТА ДРУКАРНЯ ГОЛЬДЕНБЕРГА 

 

Вулиця Іванівська (Луначарського, Чорновола)  - одна з вулиць єлисаветградського 

Подолу, що отримала свою назву від равеліна св. Іоанна фортеці св. Єлисавети. 

У 1926 році вулицю перейменували на Луначарського. Про це говорила пам'ятна дошка на 

стіні будинку на розі з вулицею Дворцовою. Під час кампанії декомунізації її демонтували. А от 

на стіні будинку на перехресті з вулицею Петрівською така дошка залишилася. Про неї чи то не 

знали у міській раді, чи просто руки не дійшли. 12 березня 2009 року міська влада дала вулиці 

нову назву – Чорновола. 

А 31 березня того року на стіні будинку № 36 відкрили меморіальну дошку на честь 

видатного українського політика Вячеслава Чорновола. На другому поверсі цього будинку у 

кімнаті, в якій за радянської влади були органи цензури, у 1999 році знаходився обласний 

осередок Народного Руху. У цьому будинку В'ячеслав Чорновіл провів останні години свого 



життя. Звідси, після зустрічі з кіровоградцями 25 березня 1999 року, політик вирушив до Києва та 

загинув в автокатастрофі. 

 
 

 
 

Про цей будинок можна сказати, що він неатрибутований. За радянської влади на першому 

поверсі був магазин передплатних видань, а на другому, окрім органів цензури, розміщувалася 

редакція газети «Молодий комунар». 

На стелі у приміщеннях другого поверху будинку багата ліпнина. За нею будівлю сміливо 

можна віднести до десятка будинків міста, які найбагатше оздоблені цим архітектурним 

елементом. На другий поверх ведуть мармурові сходи з автентичним кованим ажурним металевим 

огородженням. 

         На подвір'я цього будинку веде проїзд у правій частині його головного фасаду. А двір-

колодязь від двору будинку № 28 по вулиці Дворцовій відділяє цегляна стіна висотою у два 

поверхи. А далі зліва – ще один проїзд на наступне подвір'я. Такі будинки з подвійними дворами-

колодязями у місті можна також перерахувати на пальцях однієї руки. 

Сьогодні нумерація будинків по вулиці розпочинається зверху, але ми розпочнемо 

подорож по ній з її історичного початку – від Банної площі, яка була в районі нинішньої площі 

Богдана Хмельницького. 



На планах міста Єлисаветграда Іванівська вулиця позначена від Банної площі до Нового 

базару та примикання до неї вулиці Олексіївської. Перетинала вона вулиці Гоголя, по якій 

проходила лінія трамваю, Нижню Донську (Карпи), Московську (Чміленка), Дворцову та 

Петрівську (Шевченка). 

У 1886 році вулицю замостили добірним великим каменем у кварталі від Банної площі до 

вулиці Безпопівської (Гоголя). Тоді ж проектувався лоток для скидання води. Наприкінці XIX 

століття усю вулицю вимостили гранітними осколками з гранітним тесаним бордюром і вона була 

головним шляхом для перевезення гужовим транспортом вантажів до залізничного вокзалу. 

 
 

На цьому знімку з колекції Ю. Тютюшкіна, датованому автором 1970-ми роками, бачимо 

бруківку на проїзній частині вулиць Луначарського та Гоголя, та маршрутний автобус на вулиці 

Гоголя. 

Забудова Іванівської вулиці велася поквартально одно- та двоповерховими цегляними 

будинками житлового та громадського призначення. До наших днів збереглося зо два десятки 

таких старих будівель. Та, за виключенням будинку лікаря Вайсенберга, що на розі з вулицею 

Московською (Чміленка), усі вони неатрибутовані. І лише про кілька будинків можна сказати 

кому вони у певний час належали. Фасади деяких з цих будинків були спотворені у радянські часи 

та сучасними євроремонтами. 

У Списку потомствених дворян міста Єлисаветграда, які були власниками нерухомості 

станом на 1916-1917 роки (ДАКО. – Ф.78 – Оп.9 – Спр.10) зазначені Олександра Казимирівна 

Хороманська, дружина дворянина, яка мала будинок вартістю 2010 рублів; дружина 

поручика Антоніна Павлівна Фурман мала будинок вартістю 704 рублі; титулярний радник Антон 

Федорович Якубовський разом з невісткою Галиною Антонівною Богдановською володів 

будинком вартістю 3335 рублів по вулиці Нижній Донській у кварталі від вулиці Іванівської до 

Поліцейського провулку, а його син Антон Антонович Якубовський мав будинок по вулиці 

Іванівській вартістю 914 рублів; Микола Карлович Воліковський мав будинок вартістю 528 

рублів… Також будинками на цій вулиці володіли Музиканський, Зархе, Бардах, Гольденберг… 

Що стосується Гольденбергів, то вони були власниками однієї з найстійкіших у місті 

друкарні (півстоліття активної діяльності). Заснована вона була у 1862 році Абрамом 

Гольденбергом і проіснувала до 1912 року. Займалася друкарня випуском офіційної, ділової, 

художньої та навчальної літератури. Знаходилася друкарня у власному будинку Гольденбергів по 

Іванівській вулиці. 

Щоправда, що це за будинок – є лише одні здогадки, але про них не слід говорити, 

оскільки вони не підкріплені документами. 6 липня 1912 року син Абрама Гольденберга 

Марк продав друкарню братам Бронам за 22 тисячі рублів. В акті записано, що нотаріуса 

запросили у будинок Гольденберга по вулиці Іванівській у зв'язку з хворобою продавця. 

«Объявление. Онанизм приводит человека к параличу, сумашествию, к преждевременной 

могиле. В новой книге «Грехи молодости» указаны лучшие советы: как уберечь себя от вредных 

последствий истощающих болезней, вернейшее средство к излечению полового бессилия. В 



магазине Ш.М. Береславского, угол Дворцовой и Ивановской». (Газета «Голос Юга», 11 квітня 1910 

року). 

У газеті «Ведомости Елисаветградского общественного управления» за 28 липня 1898 року 

надрукований список громадян, які мали на той час «будинкові водопровідні пристрої». По вулиці 

Іванівській значиться лише один такий будинок – Ф. Лящова. 

         По парній стороні вулиці, на площі Богдана Хмельницького, стоїть п'ятиповерховий 

житловий будинок, споруджений у 1967 році, про що свідчить пам'ятна дошка на стіні. 

 
 

Вище цього будинку, на розі з вулицею Гоголя, двоповерховий будинок, який 

споруджений до 1917 року. 

Відомо, що у 1914 році на розі з вулицею Гоголя споруджений будинок Державця. Як 

повідомляла газета «Голос Юга», у цьому ж 1914 році по Іванівській вулиці спорудили будинок 

для біржі. Що це за будинок – невідомо, є тільки припущення. 

Також з місцевої преси дізнаємося, що у будинку Хороманського по Іванівській вулиці 

була вегетаріанська їдальня. 

«Объявление. Отдохните от мяса. В воскресенье 8 января открывается вегетарианская 

столовая (безубойный обед). Ивановская улица, рядом с молочной М.Б. Гельдфельда». (Газета 

«Голос Юга», 8 січня 1912 року). 

Купецький син Айзік Генріхович Музиканський тримав фотоательє у власному будинку. 

Ще одне фотоательє було у будинку на розі з Дворцовою вулицею. 

У 1910 році у будинку Зархе відкрилася перша у місті дамська перукарня Іди Даін-

Гольштейн, де робили зачіски за «останніми журналами». 

«Реклама. Первая в Елисаветграде дамская парикмахерская Иды Даин-Гольдштейн, 

Ивановская улица, дом Зархе, имеются в большом выборе во всех цветах волос готовые новые 

прически "baby"». (Газета «Голос Юга», 6 березня 1912 року). 

«Объявление. Дамы только в салоне Иды Даин-Гольдштейн причесывают по последним 

журналам. Изящные изделия из волос, готовые и по заказу: тюрбаны, коло, локоны, шиньоны, 

трансформасионы, фроны, парики, крепоны, валики, подкладки и сетки для волос. Заказы 

выполняются из лучших дезинфицированных волос. Относительно цен прошу убедиться лично. 

Адрес: г.Елисаветград, Ивановская улица, дом Зархе. Иногородним заказы высылаются 

наложенным платежом». (Газета «Голос Юга», 5 жовтня 1910 року). 

На Іванівській вулиці були готель «Вікторія» та «Купецькі номери» Даіні. 

«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». (Газета 

«Голос Юга», 18 вересня 1911 року). 



По непарній стороні вулиці у кварталі між площею Богдана Хмельницького і вулицею 

Гоголя старі будівлі знесли у 1986-1987 роках. На цьому місті, як повідомляла газета 

«Кіровоградська правда», мали збудувати Палац урочистих подій. Не побудували. А років з десять 

тому цей квартал обнесли високим металевим парканом. Кому належать ця земля сьогодні – місту, 

чи приватній особі – невідомо. 

 

 

 



Після того, як у кварталі між площею і вулицею Гоголя були знесені усі будівлі, тут 

зупинявся цирк-шапіто. 

 
 

Стаціонарного приміщення цирку у нас ніколи не було. В «Отчете о сборе с публичных 

зрелищ и увеселений с 1 октября 1892 г. по 1января 1894 г.», виданому у С.-Петербурзі у 1894 

році, зазначається, що на той час в Росії було 22 цирки, більшість з яких - обшарпані старі 

ярмаркові балагани. 

Зупинявся такий цирк і в Єлисаветграді. Це було дерев'яне, вкрите брезентом приміщення, 

яке встановлювали на кілька тижнів або місяців для гастролей заїжджої трупи, а потім цей балаган 

розбирали і перевозили в інше місто. 

Коли у місті встановили перший цирковий балаган, та коли відбулася перша вистава, - 

поки що не встановлено. У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається кілька 

справ щодо виділення міською управою місця під будівництво тимчасового дерев'яного 

примішення цирку. 

Для цього міська управа віддавала в оренду два місця. Одне - на Банній площі, приблизно, 

де нині пам'ятник Богдану Хмельницькому, ближче до вулиці Чорновола. А інше - на Базарній 

площі: по вулиці Петрівській, на розі з вулицею Іванівською (Чорновола). 

 
Так, у грудні 1898 року міська управа віддала в оренду частину Банної площі під цирк М.К. 

Годфруа, трупа якого мала приїхати у місто у наступному році. 

У 1904-1905 роках міська управа віддала в оренду на Банній площі відразу дві ділянки. 

Одну Адаму Пінцелю, розміром 62х12 саженів, під дерев'яне приміщення цирку, іншу, розміром 



32х14 саженів, під дерев'яний балаган звіринця Канукова. Проекти цих приміщень розробляв 

міський архітектор О. Кишкін. 

Також у 1905 році на Банній площі стояв цирк Адольфа Де Віньє. 

У грудні 1906 року Костянтин Ферроні звертався до міської управи з проханням віддати в 

оренду землю на Петрівській вулиці під "постройку временного дощатого здания под холщевой 

крышей для цирка на два месяца". 

У 1907 році Олександр Кіссо просив місце на Банній площі під свій цирк. 

У листопаді 1908 року Луїджі Труцці просив місце для "постройки временного 

деревянного помещения для цирка крытого парусами» на Банній площі. Свої вистави трупа Труцці 

планувала розпочати після Пасхи у 1909 році. Проте міська управа відвела місце під встановлення 

дерев'яного приміщення цирку на Петрівській вулиці. План балагану розробляв технік Зусман. 

Як було зазначено в одному з документів архівної справи, це був цирк, який відповідав усім 

тогочасним вимогам до подібних споруд. Приміщення на дубовій основі, покрите толем, розміром 

42х42 сажені. Труцці просив віддати місце під цирк терміном на вісім років. Зобов'язувався 

зробити красивий фасад, "чтобы здание служило украшением, а не балаганом как теперь». За 

оренду мав платити - за кожний місяць під час вистав по 100 рублів, а в інші місяці по 25 рублів. 

Цирк мав виступати протягом року не менше трьох місяців. У цьому були електричне освітлення, 

водопровід та телефон. Труцці дав письмове запевнення, що після восьми років експлуатації 

приміщення відійде у власність міста. 

 
 

Про виступи заїжджих труп циркачів регулярно повідомляли єлисаветградські газети. Про 

відвідини цирку писали у мемуарах та своїх творах багато відомих земляків. 

У наступному кварталі, між вулицями Гоголя та Карпи, по парній стороні два 

неатрибутовані будинки. Один з них одноповерховий, знаходиться на червоній лінії вулиці на 

самому перехресті з вулицею Карпи. У ньому знаходиться редакція газети «Народне слово». 

Інший будинок двоповерховий житловий, на подвір'ї за першим будинком. 

  



 
Подібні «пошуки нафти» комунальниками на цій вулиці явище типове. Ледь не щотижня у 

2020 році комунальники перекривають рух по вулиці і риють в асфальті чергову яму. 

Двоповерховий будинок у цьому кварталі, на розі з вулицею Карпи, належав сім'ї 

нотаріуса Антона Якубовського. Ця двоповерхова споруда має на фасаді з вулиці Іванівської два 

прямокутні еркери. 

 

 
Арочний цегляний проїзд на подвір'я між двома будинками Якубовських та металеві 

ворота. 

На іншому розі перехрестя навпроти будинку Якубовського неатрибутований 

одноповерховий будинок, що споруджений до 1917 року. 



Через дорогу від нього по парній стороні вулиці двоповерховий будинок, який також 

неатрибутований. На його двох вуличних фасадах вище вікон другого поверху стіну прикрашає 

кольорова керамічна плитка. 

 
Ріг з вулицею Чміленка прикрашає будівля лікарні Самуїла Вайсенберга (нині тут 

Управління охорони здоров'я ОДА). Споруджувати будинок за проектом Якова Паученка 

розпочали у 1898 році. Будівля вирізняється пропорційністю форм, добре промальованими та 

витонченими ліпними деталями. Вайсенберг відкрив тут лікарню і лікував «внутрішні жіночі 

хвороби». 

 

 
«Платна поліклініка УЧХ (вул. Луначарського № 19, колишній будинок лікаря Вайсенберга) 

відпускає всім і во всякі часи для лікарських потреб льод по 1 карбованцю за 

відро. («Соціялістичний наступ», 3 червня 1931 року). 

 

Будинок на розі з Дворцовою вулицею не зберігся, знаходився у кварталі нинішньої ОДА. 

У будинку були Російський банк для зовнішньої торгівлі, а на першому поверсі Південно-

російський книжковий магазин І.Золотарьова. 



 
Поштова листівка, яку видав книжковий магазин І.Золотарьова. 

 
 

На розі з вулицею Дворцовою зберігся двоповерховий будинок Бардаха. На першому 

поверсі був книжковий магазин М. Береславського, на другому – бібліотека. До останнього часу 

на другому поверсі розміщувався обласний ЗАГС, сьогодні – кафе. 

  Газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного управления» за 21 січня 

1899 року повідомляла: «Открытие Елисаветградской общественной библиотеки произойдет 2 

февраля сего года. Помещение для нее нанято в доме Бардаха на Дворцовой улице (вход 

с Ивановской улицы) в настоящее время идут работы по обстановке помещения». 



 
 

До цього будинку у напрямку вулиці Чміленка примикають два цікавих двоповерхових 

будинки, у яких з 1920-х років приміщення займали редакції кількох обласних газет – 

«Кіровоградської правди», «Молодого комунара», «21-го канала», «Сільського життя плюс», 

«Безплатних оголошень» та «Діла хазяйського». В інтер'єрах кімнат збереглося багате ліплення на 

стелях. На фасадах - кілька пам'ятних дощок. 

 

 



 
 

Про один будинок ми розповіли у попередньому матеріалі. В іншому будинку, також 

неатрибутованому, на другому поверсі була редакція газети «Кіровоградська правда». Його фасад 

прикрашає балкон з балюстрадами, проїзд на подвір'я у правій частині вуличного фасаду та 

глазурована плитка вище вікон другого поверху. До речі, це єдиний будинок у місті, у якому 

збереглися атлант і каріатида всередині приміщення. 

            На перехресті з вулицею Дворцовою по парній стороні знаходився одноповерховий 

будинок. Він зображений на фотографії нижче. Інші три фотографії фіксують це місце після 

демонтажу будинку. На місці цього будинку сьогодні банківська установа. 

 



 
 

У фондах Держархіву області збереглася заява лікаря Абрама Гершковича Когана до 

міської управи, яка датована 5 лютого 1899 року. Він просив надати йому дозвіл на будівництво 

двоповерхового будинку по вулиці Іванівській. Абрам Коган вирішив сумістити в одній споруді 

житлові кімнати з палатами клінічної лікарні. 

Двоповерховий будинок витягнутий у глибину вузької садибної ділянки. Має проїзд у 

лівому крилі фасаду. Житлові помешкання були у частині будинку від вулиці. У витягнутому 

дворому об'ємі було двостороннє коридорне планування з палатами для хворих, а також 

амбулаторією і солярієм на другому поверсі. 

Кожна частина будинку мала свій вхід. Анфіладне планування квартир другого поверху 

було сполучене з палатами хворих. Під час поточних ремонтів та перепланувань під 

багатоквартирне житло знищене первісне планування та декоративне оздоблення інтер'єрів. 

 

 



 
Цю фотографію Ю. Тютюшкін зробив у 1987 році. Справа на ній будинок Когана 

 
 

Цей непримітний з вулиці будинок був відомий у післявоєнні часи тим, що у ньому 

озброєний бандит застрелив чотирьох людей та ще двох поранив. Автору цих рядків доводилося 

переглядати архівну справу цього злочину та розмовляти з працівником міліції, який брав участь у 

затриманні злочинця. 

Сталася пригода 5 березня 1947 року. Опівдні до ювелірного магазину по вулиці Леніна 

зайшов високий чоловік. У приміщенні була лише продавець Нонна Нудьга. Покупець наставив на 

неї пістолета і наказав лягати на підлогу та мовчати. Потім забрав з каси 324 карбованці та згріб у 

сумку з вітрини золоті і срібні вироби вартістю 111 тисяч карбованців. Йдучи, наказав продавцю 

лежати мовчки хвилин двадцать. Але тільки розбійник закрив двері, продавець вибігла на вулицю 

і підняла крик. Кілька перехожих кинулися наздоганяти розбійника. 

Він повернув на Луначарського і забіг у підворотню будинку № 10 (такою тоді була 

нумерація будинку) та заховався під сходами у під'їзді. Через кілька хвилин будинок оточила 

міліція. Бандит проламав фанерні двері однієї з квартир і застрелив господиню Євгенію 



Макаренко, яка тримала біля грудей немовля. Забарикадирував меблями двері і продовжив 

відстрілюватися. Його спробували викурити димом. 

Потім застосували пожежний гідрант. Але все даремно. Після п'ятигодинної перестрілки 

бандит виліз через вікно і став утікати. Кілька міліціонерів накинулися на нього. При затриманні 

бандит застрелив 22-річного оперуповноваженого карного розшуку Василя Бабенка. 

До лікарні доставили чотирьох поранених — заступника начальника управління міліції 

УМВС майора Петра Столяра, заступника начальника Полтавського танкового училища у 

Кіровограді підполковника Володимира Болотова (він проживав у будинку № 10), начальника 

оперативного відділу управління міліції Миколу Шестакова та військовослужбовця танкового 

училища Михайла Горянова. Першим двом лікарям не вдалося врятувати життя. 

Злочинцем виявився А. Буданов, 1923 року народження. У 1942 році його комісували за 

інвалідністю з армії і він пішов на службу у міліцію. У 1947-му дезертирував і став займатися 

пограбуваннями. Військовий трибунал військ МВС по Кіровоградській області 

призначив Буданову вищу міру покарання - розстріл. Та у тому ж році це покарання замінили на 

25 років позбавлення волі. У 1973-му, відбувши покарання, Буданов вийшов на волю... 

Вище будинку Когана по цій же парній стороні вулиці знаходиться одноповерховий 

неатрибутований будинок, споруджений до 1917 року. 

 
Житловий будинок, неатрибутований. 

 

Будинок на розі з вулицею Шевченка. Вид на дворовий фасад. Головний фасад виходить на 

вулицю Шевченка. Деякі краєзнавці припускають, що цей будинок належав Очесальській і 

квартирував у ньому дядько Юрія Олеші. Пізніше справа до будинку, вздовж червоної лінії вулиці 

Луначарського, приєднали ще один двоповерховий під'їзд. 



 
 

 
На іншому розі перехрестя з вулицею Шевченка знаходилися одноповерхові будівлі. У 

перші роки незалежності України їх власником став народний депутат України, який зніс ці 

будівлі і пообіцяв спорудити на їхньому місті молодіжний центр. Як бачимо, обіцянки своєї 

політик не виконав. Зараз на цьому місці майданчик для паркування автомобілів. 

Далі за цим перехрестям справа знаходиться двоповерховий будинок, у якому сьогодні 

один з корпусів гімназії № 5. 



 
 

 
Земська Управа. Поштова листівка. Фототипія М. Гольденберга. 

 

Історія земства в Єлисаветграді бере початок 2 березня 1865 року, коли відбулися перші 

повітові земські збори. Спершу земські установи знаходилися у колишньому будинку повітового 

дворянства на Ковалівці, на місці якого згодом збудували приміщення Єлисаветградського 

земського реального училища. Потім повітова земська управа орендувала будинок дружини 

капітана Баумгартена по вулиці Петрівській, на розі з вулицею Іванівською, 26 січня 1895 року – 

купила його. 

Це двоповерховий будинок, на підвалі, у плані має форму прямокутника з двома 

невеликими виступами (виступаючі ризаліти, в одному з яких влаштовано сходова клітина) в бік 

дворової території. Планувальна система будівлі – коридорна з розташуванням приміщень з двох 

сторін. 

Профільована лиштва, замкові камені та сандрики (трикутні та прості прямокутні) 

надавали величності та порушували класичну стриманість площин стін. Боковий та дворовий 

фасади рівнозначні за оздобленням, бездоганно дотримуються стилю головних фасадів, пластично 



поєднуються в архітектурному виконанні. Віконні та дверні прорізи прямокутної та півциркульної 

форми. 

В підвіконнях влаштовані ніші, які оздоблені ліпним декором. Завершує будівлю карниз з 

прямолінійними та криволінійними обломами, що спирається на фільончастий фриз з оздобленням 

модульонами. 

У 1914 році єлисаветградське земство вирішило перебудувати свою будівлю та добудувати 

до неї новий об'єм. Для складання проекту цієї перебудови оголосили конкурс, умови якого були 

надруковані у № 7 журналу «Зодчий» (С-Петербург) за той же рік. 

Відповідно до умов конкурсу, збиралися капітально відремонтувати існуючу двоповерхову 

будівлю на підвалі, зокрема зробити внутрішнє перепланування кімнат з проведенням водяного 

опалення. А потім збудувати нову чотириповерхову споруду на вільній території вище існуючої 

будівлі уздовж вулиці Іванівської. 

Був й інший варіант: збудувати триповерхову споруду, але тоді треба надбудувати над 

існуючою будівлею третій поверх. У випадку надбудови, допускалося перекомпонування фасаду 

старої будівлі із залишенням існуючих віконних отворів. На подвір'ї мали бути сарай та гараж для 

автомобіля. А будівля повинна відповідати вимогам будівельного статуту та обов'язковим 

постановам Єлисаветградської міської управи. 

Земство хотіло бачити свою будівлю «монументальної архітектури, спокійного, але 

суворого характеру», тобто «декадентський стиль», як зазначено в умовах конкурсу, не 

допускався. 

Для авторів кращих робіт передбачалися три премії: перша у сумі 750 рублів, а друга і 

третя - на розсуд членів комісії. Цікава деталь: повітова земська управа мала право придбати за 

200 рублів будь-який з не премійованих проектів. 

 
 

Оголошення з конкурсними умовами на складання проекту перебудови та розширення існуючої 

будівлі Повітової Земської управи в Єлисаветграді.  



Нижче цієї програми були надруковані витримки з обов'язкових постанов 

Єлисаветградської міської управи. Зокрема, ширина воріт та проходи на подвір'я - не менше 4 ½ 

аршин; покрівля даху – полога; вікна підвальних приміщень, які виходять на тротуари, повинні 

бути закопані у рівень з тротуарами, та мати огородження з металевих решіток для безпеки 

перехожих. 

До комісії конкурсу входили: О.Л. Лишневський, М. М. Перетяткович, В. А. Косяков, Л. Р. 

Сологуб, М. С. Лайович, Г. Д. Гримм, два представники від Єлисаветградської Повітової Земської 

управи та секретар комісії С. П. Галензовський. 

У № 35 журналу «Зодчий» надрукований відгук комісії суддів щодо конкурсних робіт. На 

конкурс надійшло лише чотири проекти під девізами: «Чорний квадрат» (малюнок), «Золотий 

трикутник в колі» (малюнок), «Коло» (геометрична фігура), «Голова» (малюнок). 

Комісія суддів вирішила дати першу премію у сумі 750 рублів проекту під девізом-малюнком 

«Круг», другу премію у 400 рублів - проекту під девізом-малюнком «Золотий трикутник у колі» і 

третю премію у 350 рублів - проекту під девізом малюнком «Чорний квадрат». Четвертий проект 

конкурсу під девізом малюнком «Головка» комісія охарактеризувала одним реченням: «Проект як 

за плануванням, так і за зовнішнім виглядом ніяких архітектурних переваг не має». 

6 травня 1914 року відбулися загальні збори, на яких відкрили конверти і дізналися прізвища 

авторів премійованих проектів. Першу премію отримав цивільний інженер П.М. Давидов, другу 

премію - архітектори В.Ф. Соломович та М.Д. Фельгер, а третю премію – цивільний інженер А.Г. 

Джорогов та студент інституту цивільних інженерів Л. М. Качкачев. 

 
 

Відгук комісії суддів щодо конкурсних робіт. 



 
 

Проект, який отримав у конкурсі першу премію. Автор П. М. Давидов. Інформації щодо цього 

цивільного інженера знайти не вдалося. 

 

Ось що про проект-переможець сказали члени журі: «Загальна розбивка плану досить 

живописна. Автор в окремому одноповерховому корпусі розмістив квартиру завідуючого, яка 

виходить на невелике подвір'я на розі земельної ділянки. Розташування входів, парадних сходів і 

групування приміщень відносного головної зали є вдалим. 

Розташування відділів зручне, причому форма окремих приміщень досить пропорційна. Відсутні 

парадні ворота з боку сусіда, та оскільки є внутрішній проїзд, то це відповідає вимогам 

Єлисаветградської міської управи, і журі цей недолік вважає неістотним. Фасад компактний у 

порівнянні з іншими проектами». 

 
Конкурсний проект, який отримав другу премію. Автори – В. Ф. Соломович та М. Д. Фельгер. 

 



 
 

Проект, який отримав третю премію. Автори - цивільний інженер А.Г. Джорогов та студент 

інституту цивільних інженерів Л.М. Качкачев. 

 

Як бачимо, чотириповерхової споруди біля існуючої двоповерхової будівлі земської 

управи так і не побудували. Очевидно, цим планам завадила Перша світова війна. 

В інтер'єрі будівлі земської управи на другому поверсі у деяких кімнатах збереглися 

обличковані гладкою кахельною плиткою печі опалення (раніше печей було 9). На першому 

поверсі опалювалися приміщення за допомогою круглих металевих печей (не збереглися). На 

першому поверсі з боку вулиці Шевченка, збереглися первісні литі чавунні колони (круглі у 

перетині на квадратних базах з вишуканими стилізованими капітелями). 

Первісне оздоблення інтер'єрів будівлі майже не збереглося. До наших часів збереглися: 

дві печі; парадні сходи з мармуровими проступками та з кованою огорожею; дерев'яні сходи 

чорного ходу, що сполучають приміщення першого, другого, аттикового поверхів та слугують 

виходом на дах; в приміщеннях першого поверху тягнуті стіно-стельові карнизи (падуги) та 

декілька стельових розеток. 

За період експлуатації будівлі внутрішнє планування не зазнало значних змін. Втрачені 

балкони, печі та оздоблення інтер'єрів. В віконному отворі з південно-східного фасаду влаштовано 

нині головний вхід в приміщення будівлі. 

 
 

Біля приміщення п'ятої школи сьогодні ще господарюють будівельники управління № 1 тресту 

«Кіровоградпромбуду». А післязавтра сюди прийдуть справжні господарі – школярі. Фото О. Плужника. 

Газета «Молодий комунар» за 31 серпня 1968 року. 

 



Після 1917 року у будівлі розміщувалися різні громадські організації. Після Другої світової 

війни будівля була пристосована під Палац піонерів. У 1968 році вище будівлі земської управи 

уздовж вулиці Луначарського (Чорновола) спорудили триповерхову будівлю школи № 5. А 1995 

році, коли будівля земської управи була передана сусідній школі № 5, з дворового фасаду на рівні 

другого поверху між будівлею школи та будівлею земської управи було виконано добудову 

переходу. 

У кварталі між вулицею Гагаріна та Петрівською вулицею знаходилися будинок громади 

сестер милосердя і безплатної медицини та церква при ній. 

19 березня 1892 року товариство Червоного Хреста вирішило спорудити власний будинок 

для громади сестер милосердя і безплатної лікарні. 

5 травня наступного року міська управа виділила місце площею 400 квадратних сажнів 

біля садиби удови генерал-майор Борткевича по вулиці Олексіївській ( на цьому місці зараз 

будівля бібліотеки ім.. Д.Чижевського). Голова комітету Червоного 

Хреста П.Д.Ревуцький клопотав у Санкт-Петербурзі про кредит у 15 тисяч рублів терміном на 15 

років. 1 жовтня 1894 року новобудова була освячена. 

Поряд з нею «иждевением» землевласника С.М. Козьми побудована домова церква Святої 

Марії Магдалини, яка була освячена 14 листопада 1896 року. 

 
 

У лікарні було десять ліжок, вісім з яких – платні, від 1до 3 карбованців за добу, хворих 

приймали щодня. У 1913 році лікарем була Ганна Василівна Трутовська, старшою сестрою -

 Аполінарія Георгіївна Чайковська. 

Навпроти будинку громади Червоного Хреста знаходилася безкоштовна бібліотека- 

читальня. Її піклувальником був А.Ф. Якубовський. Бібліотека-читальня товариства грамотності 

була відкрита щодня, за винятком понеділків, з 16 до 19 години вечора, а по суботах і неділях, 

крім того, від 11 до 14 години дня. 



 
Фотографія будинку часів німецької окупації 

 
 

Сьогодні на місці бібліотеки дитячий садок, будівля якого була споруджена ще до Другої 

світової війни, а у повоєнні роки у ній був пологовий будинок. 



 
 

Житловий будинок по вулиці Луначарського, фотографія з альбому міського управління культури, 

1955 рік 

 
 

Цей же будинок сьогодні 

 

У радянські часи квартали від вулиці Гагаріна до Комуністичного проспекту забудували 

дво-триповерховими житловими будинками, а далі – п'ятиповерховими гуртожитками заводу 

«Червона зірка» і багатоповерховим будинком Держархіву області по непарній стороні. 

У нашому місті багато плутанини з нумерацією будинків. Один з прикладів – вулиця 

Чорновола, де під № 1 з індексацією а,б,в та г знаходиться кілька будинків, які розташовані не від 

корпусу Держархіву області, з якого і розпочинається вулиця, а двома кварталами нижче і у 

зворотному напрямку. 

 

 



 
ДЕ НАВЧАЛИСЯ ДІТИ ЄЛИСАВЕТГРАДЦІВ 

 

Повітове училище (1811-1879) 

 

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

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

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

для нього. Згодом сума допомоги від міста на утримання училища була збільшена до 2100 рублів 

на рік. 

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

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

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

Олександрівською (Тарковського) по парній стороні вулиці. 

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

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

році. 

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

креслень, 54 географічні карти, 2 глобуси та інше навчальне обладнання. 

Як зазначено в «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», повітове училище дало 

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

діяльності». 

За клопотанням громади міста, 21 лютого 1879 року в Єлисаветграді заснували 4-х 

класну чоловічу прогімназію. Згідно з розпорядженням Міністерства народної освіти, 

Єлисаветградське повітове училище з початку 1879-80 навчального року було закрито, а його 

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

 

Народне училище на Успенській вулиці 

 

 
 

Одне з приміщень училища по вулиці Гоголя, у кварталі між Пашутінською та Олександрівською 

вулицями 

 

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

зазначено, що з введенням у 1871 році в Єлисаветграді нового міського положення, 

поступово були відкриті шість міських народних училищ. Називали училища за 

мікрорайоном міста, де вони знаходилися, або ж за іменем, яке було присвоєно 

навчальному закладу. Та такої назви чомусь не знайшли для 5-го міського народного 

училища по вулиці Успенській (нині Гоголя). 

Оскільки воно увійшло в історію під такою назвою, можна припустити, що саме таким за 

порядком й було засноване. Виділялося серед інших воно тим, що тут було ремісниче відділення з 

слюсарною, столярною та швейною майстернями. 

У газеті «Ведомости Елисаветградского городского общественного управления»  

від 21 листопада 1902 року надрукована доповідь, яка була адресована міській думі. 



Доповідач - опікун 5-го міського народного училища з ремісничим відділенням Іполіт 

Іванович Макєєв. 

Його батька, особистого почесного громадянина Івана Микитовича Макєєва, який 

був міським головою Єлисаветграда у 1864-1865 роках, вважають засновником цього 

училища. Після його смерті у 1887 році опікуном училища був Аполінарій 

Афанасійович Островський. А з 1888 року, коли й Островський помер, то опікуном став Іполіт 

Макєєв, і був ним аж до своєї смерті у грудні 1908 року. 

Як писав Іполіт Макєєв, спершу в одному приміщенні училища уживалися і 

навчальні класи, і майстерні, з яких постійно доносився стук та грюк, що заважало 

учбовому процесу. Щоб уникнути цього, у 1890 році збудували для майстерень нове 

приміщення. Оскільки головний корпус перебував в аварійному стані, то у 1894 році 

побудували поряд дерев'яний флігель. 

За даними 1913 року, завідувала училищем Олександра Чайковська. В училищі 

було чотири класи, один з яких рукодільний. Учням викладали креслення 

(геометричне, проекційне та технічне), малювання, арифметику, фізику, геометрію та 

механіку. 

Учили цим предметам Євдокія Синицина, Софія Павловська, Пелагея 

Бухвостова та Єлизавета Завротинська. Були також уроки співу кілька разів на тиждень під 

керівництвом учителя Семена Підопригори, а по суботах займалися хористи. 

Відомо також, що з 1 листопада 1895 року завідувачем майстерень став Яків 

Цуканов. У 1913 році ремісничими класами завідував Мефодій Пелипенко, столярної справи 

навчав Ілля Акименко, слюсарної - Сергій Бурда, ковальської - Савелій Кременецький, рукоділлю 

- Олена Данилова. 

З вищезгаданої публікації дізнаємося, що училише у 1902 році знаходилося у 

старому дерев'яному будинку, який фасадом виходив на Успенську вулицю. (На його 

місці по вулиці Гоголя нині будинок №86). У 1902 році навчалися 105 учнів, з яких 

56 хлопчиків та 49 дівчаток. 

Та ж газета у номері за 1 червня 1903 року повідомляла, що в училищі з 25 

травня по 1 червня щоденно відкрита річна виставка робіт учнів ремісничих та 

рукодільних класів «...ремесленные классы дают практические знания своим 

питомцам», - писав Іполіт Макєєв. 

Щорічно у травні проходила перевірка знань. До комісії входили фабричний 

інспектор місцевої дільниці, завідуючий міським водопроводом, міський архітектор, 

представники єлисаветградських заводів та фабрик і завідуючий майстернями 

училища. 

У 1896-1901 роках іспити склали 38 випускників училища, 14 з яких потім 

працювали на міських підприємствах столярами та модельниками, семеро — на 

залізниці телеграфістами, помічниками машиністів та слюсарями, троє - у креслярських бюро, 

один на телеграфі та ще один став майстром в училищі. Учні, які успішно здали іспити, 

отримували свідоцтва, що давало право на пільгу з військової повинності. 

У 1904 році Іполіт Макєєв звертався до міської думи з пропозицією 

побудувати для училища нове кам'яне приміщення. Чи було це зроблено, поки що не 

вдалося знайти архівних згадок. 

Вважають, що невеликий одноповерховий будинок на подвір'ї будинку № 86 по 

вулиці Гоголя належав 5-му міському народному училищу. За Радянської влади тут 

була станція юних техніків. А сьогодні у ньому музей міліції області. 

 

Приватна жіноча гімназія Єфимовської 

 

На початку XX ст. в Єлисаветграді існувало сім навчальних закладів, що давали 

класичну освіту. Один з них - приватна жіноча гімназія Олександри Никифорівни 

Єфимовської (на знімку). Вона розміщувалася в орендованому приміщенні по 

Великій Перспективній вулиці. Навчальний заклад бере початок з 1902 року як приватне училище 

1-го розряду. 

          За пропозицією Міністерства народної освіти від 3 січня 1904-го - жіноча 

прогімназія. А з 18 травня 1907-го, за розпорядженням опікуна Одеського навчального 

округу, - 7-класна жіноча гімназія. 



Навчальний заклад мав усі права повноправних гімназій, відав ним 

безпосередньо опікун учбового округу, і усі розпорядження міністерства та опікуна 

округу розповсюджувалися на неї, як на будь-яку гімназію. Педагогічний склад був на 

державній службі і мав право на пенсію. 

 
 

О.Н. Єфимовська 

 

 

    У 1904-му 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. 

Обслуговувала гімназія головним чином населення 

Єлисаветграда. Згідно звітів 

про учнів 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 та свідоцтва за будь-який клас при виході з 

гімназії до її закінчення чи переведенні до іншої гімназії. Право видачі атестатів та свідоцтв 

належало педагогічній раді без усіляких ускладнень та обмежень, що існували для приватних 

закладів. 

 
 

Віньєтка педагогів та випускників приватної жіночої гімназії О.Н. Єфимовської. З фондів 

обласного краєзнавчого музею 



 
Будівля гімназії по вулиці Великій Перспективній 

 

У 1913-му педраду очолював Арвед Петрі, канцелярією завідував Олександр 

Вагнер, викладали 19 учителів, з них троє — законоучителі, працювало вісім 

наглядачів. 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-го плату за пансіон збільшили на 45 рублів, 

пільгову ціну – на 25 рублів. 

Звіт шкільного бюро за 1910 рік свідчить, що з учениць старших класів був 

створений хор, який виконував церковні піснеспіви під час говіння учениць у Великий 

піст та молебнів і панихид, виконував світську музику на «недільниках» та вечорах у 

гімназії. 

«Недільниками» називали вечірні зібрання у неділю учениць окремо для кожної 

вікової групи (старші, середні, молодші), на яких учениці слухали читання з картинами чарівного 

ліхтаря, декламували вірші та сцени з драматургічних творів, готували інструментальні, вокальні 

та хорові номери. Це були корисні розваги у середовищі подруг, педагогів та батьків. 

У серпні 1916-го 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-го. 



 
Поштова листівка. Вулиця Велика Перспективна. У будівлі справа на знімку була гімназія 

Єфимовської. 

 

Справа унизу на вищезгаданій віньєтці педагогів та випускниць гімназії є 

фотографія двоповерхового будинку, у якому квартирував навчальний заклад. 

Хто був фундатором будинку, його архітектор та роки забудови - поки що не 

встановлено. Припускають, що будинок належав Шевелю Бродському. А до гімназії у ньому була 

пошта. 

На це вказує фотографія М.Я.Варшавского з видом на вулицю Велику 

Перспективну від Олексіївської вулиці (Гагаріна). Справа на фотографії цей же будинок, і 

підписаний він як пошта. 

Після революції у приміщенні були різні організації, зокрема школа №8. Зараз тут 

Управління по боротьбі з організованою злочинністю поліції області. 

 

Третя жіноча гімназія Єлисаветрада 

 

Серед навчальних закладів Єлисаветграда, які давали класичну освіту, було три 

жіночі гімназії. У 1860 році у місті відкрилося жіноче училище 1-го розряду, яке з 1870- го набуло 

статусу громадської жіночої гімназії і потім базувалося у спеціально 

збудованому приміщенні по вулиці Петрівській (нині це старий корпус педагогічного 

університету). 

У 1902 році заснована приватна жіноча гімназія О.Н. Єфимовської, під 

яку орендували будинок по вулиці Великій Перспективній (зараз у ньому 

поліцейський підрозділ). 

Третьою за часом заснування стала приватна жіноча гімназія М.Д. Гослен, 

яку розмістили в орендованому будинку по вулиці Петрівській (нині у ньому один з 

корпусів гімназії № 5 по вулиці Шевченка, 9). 



 
Фото будинку, у якому була гімназія, 1953 рік. 

 

28 грудня 1905 року домашня учителька Марія Дезирівна Гослен отримала 

дозвіл на відкриття в Одесі приватного жіночого училища 1-го розряду. 

У наступному році М.Д.Гослен перебралася до Єлисаветграда і відкрила 

приватну жіночу гімназію. Набір учениць розпочався з 11 серпня 1906 року. Навчання  

тривало сім років. Викладали російську, французьку та німецьку мови, арифметику, 

історію, географію, природні історії та рукоділля. У гімназії працювали 20 педагогів. 

У Держархіві Кіровоградської області зберігаються документи приватної жіночої 

гімназії М.Д.Гослен, серед них зо два десятки фотографій випускниць навчального закладу. За 

даними 1911 року, з 270 учениць гімназії 207 єврейок, тобто більше 76 відсотків. Серед прізвищ 

учениць зустрічається багато відомих у нашому місті: Софія Заславська, Анастасія Емануель, 

Равка Радомильська... 

На початок 1915 року у гімназії навчалося 275 учениць. Гімназія знаходилася 

«… в наемном двухэтажном здании, которое состоит из 18 комнат и находится в 

Елисаветграде по Петровской улице в доме №9», - читаємо у звіті про стан гімназії за 1915 рік. 

Станом на 1 січня 1916 року на полицях бібліотеки гімназії було… 1915 

книг, 29 з яких на французькій мові. Під гімназію орендували будинок у якогось 

Гавриленка. Також з цього звіту дізнаємося, що Марія Гослен, яка спочатку мала 

квартиру при гімназії, проживала у власному будинку по вулиці Пашутинській. 

 



Між будинками Земської управи (зліва) та гімназії М.Д. Гослен (справа) була 

одноповерхова прибудова. Фото 50-х років минулого століття. 

 
Фото гімназисток Єлисаветградської приватної жіночої гімназії М.Д. Гослен: Барської 

Перель, Граус Мнихи, Гришпун Марії, Зайцевої Клари, Кунявської Ханни, Лєконт Лєни (1913-1916 рр.) 

 

 
 

Припинила діяльність гімназія М.Д.Гослен у 1919 році, оскільки радянська 

влада взялася за перетворення народної освіти. 

  

Гімназія проіснувала три роки 

 



Єврейська чоловіча гімназія Е.Т. Шалита та М.М. Волова – останній середній 

навчальний заклад, який був відкритий в Єлисаветграді у дореволюційні часи. До того ж це був 

єдиний у місті єврейський чоловічий навчальний заклад. 

Знаходилася гімназія у будинку Ф.П.Шатова по вулиці Дворцовій, на розі з Інгульською. 

Оскільки відомо, які були будинки на інших трьох рогах цього перехрестя, припускаємо, що це 

будинок (на знімку), у якому сьогодні управління цивільного захисту, і який примикає до будинку 

Гунькіної, у якому до останнього часу був Будинок учителя. Гімназія була відкрита на підставі 

дозволу попечителя Одеського учбового округу від 13 червня 1916 року. Спершу було три 

основних і два підготовчих класи. У перший рік навчання до гімназії прийняли 180 учнів, а уже у 

1917-му їх було 370. «За три роки гімназія здобула увагу і симпатії єлисаветградців», - читаємо в 

одному з архівних документів гімназії. 

 
 

Припускаємо, що гімназія знаходилася у цьому будинку. 

 

У 1919 році в гімназії працювало 14 викладачів. Директор Е.Т. Шалит викладав 

арифметику, алгебру та геометрію, а інспектор М.М. Волов читав географію та 

природничі науки. 

У зв'язку з недостатньою кількістю навчальних класів заняття проходили у дві 

зміни. 

У списках учнів гімназії знаходимо багато відомих у Єлисаветграді прізвищ. На жаль, 

нікому з них не судилося отримати документ про закінчення цього навчального 

закладу. Радянська влада вирішила реформувати стару систему освіти і гімназію закрили. 

 

 
 

ВУЛИЦЯ ПАШУТІНСЬКА: ВІД ФОРТЕЦІ СВЯТОЇ ЄЛИСАВЕТИ ДО ВОДОНАПІРНОЇ 

БАШТИ 

 

Це одна з найстаріших вулиць міста, яка отримала свою назву від бастіону Олександра 

Невського фортеці св. Єлисавети. 



 
 

Частина плану П. Рябкова за 1914 рік. 

 

У номері за 9 жовтня 1909 року газета «Голос Юга» надрукувала наступне 

повідомлення: «Переименование Невской улицы. Со вчера вступило в силу переименование 

Невской улицы. Тепер эта улица носит название Пашутинской. Вчера уже прибивались на домах 

новые таблички с этим названим». 

Отож, з 8 жовтня 1909 року вулиця стала носити назву Пашутінської. 

У 1919 році вулицю назвали прізвищем одного з місцевих борців за радянську владу Івана 

Компанійця. З 1993-го вона знову Пашутінська. 

 

Перші «присутні місця» були на Невській вулиці 

 

На межі ХІХ і ХХ століть вулиця була головним чином купецькою. Це обумовлено тим, 

що у своїй нижній частині вона проходила уздовж головного ринку міста. У статті «Вулиця 

Невська-Пашутінська на зламі віків», що розміщена на сайті галереї «Єлисаветград», 

краєзнавець К. Шляховий зазначає, що на цій вулиці були розташовані різноманітні торгові 

заклади, жили відомі єлисаветградські купці. 

У той час вже деякі з них мали бізнес на інших вулицях міста, а жили на Невській-

Пашутінській вулиці. Наприклад, родини Айзика Йосифовича Заславського (житловий будинок на 

Невській, а торговий – на Великій Перспективній біля Великого мосту) і Беньяміна Хаїмовича 

Слобідського (жив на Невській, а млин мав на Московській вулиці). 

Замощення вулиць Єлисаветграда розпочато у 1842 році. Першими були замощені 

квартали Невської та Михайлівської вулиць – крупним «диким» камінням: «Невская улица против 

бывших зданий городских присутственных мест, от Преображенской до Болотной улицы, а 

Михайловская от Болотной до реки Ингула. Замощение этих участков было произведено с 

подряда отставным подполковником Штральбертом и квадратная сажень мостовой обошлась 

по 1 р. 24 к. серебром». У 1876 році була замощена уся вулиця Невська (без влаштування 

тротуарів). 



Отсутствие фонаря. На углу Московской и Невской улиц с первого же дня установления 

электрического освещения разбит фонарь, который еще ни разу не зажигался. Неужели город не 

имеет запасных фонарей? (Газета «Голос Юга», 6 січня 1909 року). 

Спершу міська влада Єлисаветграда розміщувалася у будівлях по вулиці Невській, біля 

Преображенської церкви у кварталі між вулицями Покровською та Преображенською. 

Ось що про це сказано в «Историческом очерке г. Елисаветграда»: «Прежния городския 

присутственныя места как то: Городская дума, магистрат, сиротский и словесный суд, 

квартирная коммисия и городская полиция помещались в принадлежавших городу деревянных 

домах, находившихся на углу Невской и Купеческой (ныне Преображенской) улиц. 

На этом месте (возле Преображенской церкви) в настоящее время построен городским 

управлением каменный корпус лавок, а также производится торговля жизненными продуктами. 

Пожарный же обоз с командой, когда был организован, помещался в городских деревянных 

постройках, находившихся на месте занимаемом в настоящее время общественным двором, 

между гостинным рядом каменных лавок на Перспективной улице и рядом односкатных, 

каменных же лавок, выходящих на базарную площадь; рядом же с пожарным обозом, на месте 

существующаго в настоящее время каменнаго 2-х этажнаго дома А.Н. Пашутина, впоследствии 

находилась гаубтвахта, а впереди ея к Невской улице был плац-парад; ныне эта площадка 

присоединена к базару и занята лавочками с молочной торговлей… 

Все городския присутственныя места, городская полиция и пожарный обоз в 1850 году 

были переведены во вновь отстроенныя для них каменныя здания на Болышой Перспективной 

улице, где находятся и ныне». 

 

Від фортеці св. Єлисавети – до Базарного містка 

 

Починалася вулиця на правому березі Інгулу, біля фортеці св. Єлисавети, і проходила 

уздовж Сінної площі через Османський бульвар (тепер – Молодіжний, за радянських часів – сквер 

ВЛКСМ) і пішохідним мостом з'єднувалася з лівобережною частиною. 

 

 
 

Єлисаветградський купець Цаль Гершевич Камінський мав нерухому власність на 

правобережній частині вулиці – в його володіннях тепер розміщується фізкультурний факультет 

педуніверситету. 



 
 

Дорога нижче від будівель факультету фізвиховання, стадіону і колишньої синагоги (у 

радянський час – хлібозаводу) ще на початку ХХ століття називалася Османським провулком. 

 

До речі, назва бульвару зовсім не пов'язана з турками, а походить від німецького прізвища 

підполковника О.К. Османа, який 1849 року за розпорядженням командира 2-го резервного 

кавалерійського корпусу генерал-лейтенанта Д.Є. Остен-Сакена влаштовував цей парк. Отто 

Карлович Осман був корпусним обер-вагенмейстером, тобто обозним, і тому мав завідувати 

місцем розваг і відпочинку військових родин. 

 

На Невській-Пашутінській проживало багато відомих у місті купців 

 

Одним із найвідоміших жителів вулиці був купець Дмитро Фомич Лошкарьов, у великому 

будинку якого кімнати орендували менш заможні купці – Лазарь Котляров (бакалія), Ель 

Лінецький (аптечні товари), Олександр Ревебцов (трактир) та інші. Сам Дмитро Фомич вже не 

займався торгівлею, а служив у Єлисаветградському міському громадському банку заступником 

директора. 

Великою маєтністю уздовж вулиці Успенської (тепер – Гоголя) від Невської 

(Пашутінської) до Олександрівської (тепер – Володарського) володів багатий купець Абрам 

Давидович Барський, власник особняка, який нині займає обласний краєзнавчий музей. Після його 

вбивства (1907 р.), спадкоємці здавали нерухомість в оренду і там, на Пашутинській, розміщувався 

трактир Семенова. 

Родичі Абрама Давидовича – подружжя Шльома і Цирля Барські жили у своєму будинку 

на розі Невської та Московської (тепер – Чміленка) вулиць, тоді – № 72. 

На однойменній своєму прізвищу вулиці жили потомствені почесні 

громадяни Микола та Іван Яковичі Пашутіни, двоюрідні брати знаменитого єлисаветградського 

міського голови Олександра Миколайовича Пашутіна. Їх дім знаходився на Базарній площі, тобто 

на місці нинішнього Центрального ринку. 

Брати вже не займалися торгівлею (Іван Якович, наприклад, був лікарем), але здавали 

приміщення іншим – в їх будинку знаходилися лавки Єрусалимського та Ломовицького. Сам 

винуватець перейменування вулиці тоді вже мав свій двоповерховий будинок на Великій 

Перспективній вулиці. 

Власні будинки на Невській-Пашутінській мали купці Тимофій Тимофійович Акімов, Арон 

Абрамович Бєльський (шорна майстерня), Сахар Лейбович Броун (мануфактура), Файвіш 

Мойсейович Дубінський (хутро), Хаскель Давидович і Бенціон Лейбович 

Камінські (мануфактура), Мойсей Абрамович Кац (двоповерховий дім на розі Преображенської 

вулиці), брати Василь і Семен Івановичі Маричеви (ікони, книги, шпалери та інше). 



Також Герш Шльомович Мексін (у його будівлях знаходилися конфетна 

фабрика Вінерова на розі Покровської та заїжджий двір Мордка Дайна на розі Болотяної 

вулиць), Мойсей Наумович Осовецький (винна торгівля), Олена Олексіївна Селеванова, Яків 

Торговицький, Йосиф Ізрайлевич Ходоровський, Хаїм Лейбович Черняхівський, 

брати Сруль та Ізраїль Меєровичі Шполянський тощо. 
 

Місток-кладка через Інгул 

 

18 грудня 1903 року міська дума відхилила клопотання торговців на Старому базарі, які 

просили побудувати міст через Інгул по Невській вулиці. Дума мотивувала своє рішення тим, що 

тут велике скупчення людей та торгових приміщень. Разом з тим, дума визнала за необхідне 

замінити існуючу кладку через річку, на що дала доручення головному архітектору міста 

розробити її проект і виділила на будівництво 920 рублів. 

 

 
Таким був металевий міст через Інгул по вулиці Компанійця у радянські часи. Про станцію з 

прокату човнів, яка знаходилася на лівому березі річки біля мосту, ми розповідали в одній з попередніх 

публікацій. 

  

Дві синагоги 

 

 
 

У цій будівлі була синагога Бесгамедріш 



 

Вулиця не обмежувала свої функції тільки торгівлею. На ній знаходилися дві синагоги – 

Велика на розі Московської та Бесгамедріш на розі Нижньої Донської вулиць. 
 

 
 

Велика синагога 

 

Гольденберг, Додін, Кенесберг та інші 

 

Медицина представлена водолікарнею І.А. Гольденберга (тепер – 3-тя міська лікарня). До 

речі, дружина лікаря, Іда Яківна Гольденберг, була купчихою і там же тримала так званий 

ренсковий погріб, тобто торгувала вином. 

 

 
Поштова листівка, 1904 рік 



 
 

Поштова листівка, 1910 рік 

 

Жили і практикували за адресою Пашутінської інші лікарі – М.Г. Додін (на розі 

Петрівської, нині Шевченка, вулиці, у власному будинку); Р.Р. Шаліт (також на розі Петрівської, у 

домі Кучерської); В.Ш. Кенесберг (на розі Нижньої Донської навпроти Бесгамедріша, у домі А.М. 

Розенштейна, де зараз аптека «Ліки Плюс», на знімку нижче). 

 
 

Объявление. Убежище для беременных, рожениц и родильниц акушерки Е.О.Дайно 

помешается в городе Елисаветграде по Невской улице в доме А.Барского. (Газета «Голос Юга», 5 

серпня 1905 року). 

Кража. Из квартиры М.Гомберга, проживающего в доме доктора Додина по Невской 

улице, неизвестными злоумышленниками, предварительно выдавившими стекло, похищено разных 

вещей на сумму до 30 рублей. О краже заявлено полиции. (Газета «Голос Юга», 10 травня 1908 

року). 



 
Поштова листівка 

 

Серед дворянських домів вулиці найвідоміші дім вдови дійсного статського 

радника Анастасії Володимирівни Малаєвої, колишній Самохвалової (на розі Петрівської вулиці, 

тепер у ньому Педагогічна академія), та двоповерховий дім Григорія Миколайовича Орди на розі 

Успенської вулиці, який також зберігся. Григорій Миколайович, можливо (прізвище зовсім не 

розповсюджене) був родичем геніального художника і композитора Наполеона Михайловича 

Орди (1807-1883). 

Якщо не враховувати і досі нез'ясоване походження художника Ізраіля Ізрайлевича 

Мексіна (син єлисаветградської вдови), ще одне «художнє» прізвище, що має відношення до 

Пашутінської вулиці, надихає на генеалогічні дослідження. 

Дім на розі Олексіївської (тепер – Гагаріна) вулиці належав німецькому 

підданому Адольфу Августовичу Ледереру. Навіть по батькові він сходиться з відомим 

австрійським колекціонером, меценатом і художником Августом Ледерером (1857-1936), портрет 

дружини якого Серени Пулітцер (1867-1943) став одним з найвідоміших творів генія віденського 

сецесіону Густава Клімта (1862-1918). 

 

У  будинках Ледерера, Додіна та Кисильова квартирувала поліція 

 

Що стосується казенного аспекту вулиці, то у будинку А.А. Ледерера, який на щастя 

зберігся (нижній правий кут рогу Гагаріна і Пашутінської вулиць), знаходилося (на правах оренди, 

звісно) Єлисаветградське повітове поліцейське управління. 

 



Будинок Ледерера 

 

У будинку лікаря Меєра Гершовича Додіна (нижній правий кут рогу Шевченка і 

Пашутінської вулиць, дім не зберігся) на тих же засадах базувалася 1-ша поліцейська частина 

міста. Єлисаветград за поліцейським устроєм був розділений на три частини: 1-ша і 2-га 

розділялися Великою Перспективною, 3-тю від них відділяв Інгул. 

Крім поліцейської частини у домі М.Г. Додіна квартирувала винна лавка Акцизного 

управління. Як співробітничали акциз, виноторгівля, поліція і медицина можна тільки 

здогадуватись. 

 

 
П'ятиповерхівку побудували на місці будинку Додіна 

 

А в будинку Й.І. Ходоровського (цей гарний особняк зберігся і знаходиться нижче 

колишнього двору М.Г. Додіна) розміщалося відділення карного розшуку. До речі, Йосиф 

Ходоровський доводиться дідом знаменитому чилійському режисеру сюрреалістичного 

напрямку Алехандро Ходоровському (нар. 1929 р.). 

 
 

Будинок Ходоровського 

 

13 червня 1896 року місто найняло для приміщення 1-ї поліцейської частини будинок 

колезького асесора Г.П. Кисильова по Невській вулиці. 

Ще один казенний заклад – 2-ге єврейське училище адресувалося рогом Верхньої Донської 

і Пашутінської вулиць, але знаходилось воно трохи далі по В. Донській, а на самому розі, 



навпроти водолікарні Гольденберга, де зараз літній майданчик ресторану «Соренто», був дім 

міщанки Хаї-Рівки Айзиківни Зайденварг. 

На их место можно послать безработных. У хозяйчика Г. Зайденварга-торговца есть две 

дочери, которые служат в Нарсуде – Циля и Маня Зайденварг. Ясно, они служат только для 

того, чтобы освободиться от налогов. На это нужно обратить внимание. Их необходимо 

вычистить из рабочей среды – и на их место взять нуждающихся безработных. 

Справедливый. (Газета «Червоний шлях», 4 лютого 1925 року). 

За однією з версій у домі на розі Невської та В. Донської вулиць народився чудовий 

радянський письменник Юрій Карлович Олеша (1899-1960). На цьому місці за радянської влади 

комуністи збудували Будинок політосвіти.  

 

 

 
Фотографії 1986 року 

У цьому ж кварталі знаходився будинок купчихи Олени Олексіївної Селеванової, автором 

проекту якого був О.Л. Лишневський. 



 
 

На фасаді будинку на розі вулиць Пашутінської та Покровської висить меморіальна дошка, 

встановлена у 1976 році, що тут панчішна фабрика, яка заснована у жовтні 1926 року. 

 
 

До 1917 року будинок належав купцю Хаскелю Давидовичу Камінському, який у нього 

орендували під готель. У фондах Держархіву області збереглася заява купця до міської управи та 

два плани на влаштування ходу у підвальний поверх будинку. Датована ця заява 4 квітня 1901 

року. 

На плані, який надав Камінський, рукою міського архітектора О. Кишкіна нанесена 

дозвільна віза. А от хто були фундатором і автором проекту будинку, а також якими були роки 

його побудови, - поки що не встановлено. З 1926 року у цій будівлі розмістили панчішну фабрику. 



У роки Другої світової війни будинок був частково зруйнований. У 1947 році інститут 

Гіпролегпром розробив проект реконструкції. Замінили дерев'яні балки перекриття на металеві, 

зміцнили стіни, переклали перемички з боку подвір'я, а дерев'яні елементи замінили на метал та 

граніт. Фасадна частина будівлі та внутрішнє планування також зазнали змін. 

Будинок Камінського Г-подібний у плані, двоповерховий з боку вулиці та триповерховий з 

боку подвір'я. Декоративне оформлення вуличних фасадів нарядне і має тенденцію до наростання 

до верху будівлі, а завершується воно нарядним фризом та карнизом з аркадами. В інтер'єрах уже 

не збереглося слідів початкового декору. 

На іншому розі перехрестя з вулицею Покровською знаходиться двоповерховий будинок, 

який належав купцю Гершу Шльомовичу Мексину, який тримав поряд кондитерську фабрику. 

Объявление. Центральная молочная Н.И.Орлова доводит до сведения господ покупателей, 

что с 15 марта начинается производится кефир. Абонироваться можно: в главном магазине угол 

Дворцовой и Ингульской улиц, дом Марушака и в отделении Невская улица угол Болотенной дом 

Мексина. (Газета «Голос Юга», 7 березня 1910 року). 

Хто і коли побудував будинок на розі вулиць Преображенської та Пашутінської, ми знаємо 

лише тому, що його архітектор мав добру звичку кріпити на фасаді своїх будинків таблички з 

позначенням, що це він проектував та зводив будинок, та з датою забудови. 

Ще кілька років тому на фасаді цього будинку з боку вулиці Пашутінської була така 

табличка з білого мармуру. На ній технік Г.І. Зусман позначив, що це він збудував цю будівлю у 

1909 році. 

 
У цьому будинку був готель «Рига» 

 



 
Цей же будинок та територія навколо нього на фотографіях радянських часів 

 

Відомо, що у 1910 році Ф. Зільбер відкрив тут першокласний готель «Рига» з 

комфортабельними номерами, у яких були ванні кімнати. На подвір'ї готелю знаходилися 

приміщення для зберігання карет постояльців. Після революцї 1917-го тут знаходився нічліжний 

будинок Озерянського. 

Пізніше на другому поверсі влаштували комунальні квартири, а на першому розмістили 

кулінарний технікум, їдальню та магазини. У зв'язку із змінами призначення будинку відбувалися 

відповідні перебудови та перепланування внутрішніх приміщень. 

Змінювався і фасад, зокрема змінили ритм вікон першого поверху: спочатку вони були по 

центру вікон другого поверху, про що свідчать чавунні стійки, що збереглися до цього часу, а 

колись обрамляли вікна з обох боків. На другому поверсі - по балкону на кожному вуличному 

фасаді та кутовий балкон. 

Будівля завершується целяним фризом та багатошаровим карнизом по периметру. Кутова 

частина має завершення у вигляді парапету з заокругленими хвилеподібними формами. 

Цегляний двоповерховий будинок з підвалом у плані являє літеру «Г», має скошений наріжний 

кут, довша сторона тягнеться вздовж вулиці Пашутіна. Центральний вхід спочатку був з рогу 

вулиць Пашутіна та Преображенської. 

В інтер'єрі збереглися огородження сходів, а у кімнатах другого поверху – ліпні плафони у 

місцях кріплення люстр. Г.І.Зусман дотримався стилю модерн. Тож пропорційність, поєднання 

форм, деталей і цілого надають будівлі святкового вигляду та виділяють його серед навколишньої 

забудови. 

Объявление. Новость. Ковка лошадей без гвоздей. Изобретение продается с привиллегией. 

Елисаветград, Невская улица, дом Рагуленка. Об условиях узнать у г. Шкатова. (Газета «Голос 

Юга», 26 серпня 1905 року) 

Объявление. 5 рублей за курсы кройки. Невская улица (между Петровской и Алексеевской), 

дом Богуславского против уездной полиции. Э.Каминская. (Газета «Голос Юга», 31 березня 1910 

року). 



 
Старий базар, вид з вулиці Компанійця, фотографія 1960-х років 

 
 

У цій будівлі у кварталі між вулицями Преображенською та Гоголя у радянські часи була 

кондитерська фабрика 



 
 

У цьому ж кварталі знаходиться неатрибутований будинок з оригінальним ліпленням на 

головному фасаді. 

 
 

Будинок у кварталі між вулицями Гоголя та Карпи з багатим оздобленням фасаду та 

оригінальною люкарнею. 



 
 

Двоповерховий неатрибутований будинок перед перехрестям з вулицею Карпи. Фасад оздоблений 

керамічною плиткою. На даху на парапетах вази та кулі. 

 
 

У цього будинку на розі з вулицею Карпи оригінальна конструкція даху. У місті лише кілька старих 

будинків мають такий дах. 

 

Прикрасою і характерною прикметою вулиці стала споруджена в її кінці водонапірна 

башта, освячена настоятелем Успенського собору протоієреєм Фомою Єлєневським 17 травня 

1893 року. На жаль, її не пощадила Друга світова війна і 1944 року вона була зірвана. Це одна із 

значних архітектурних втрат міста. 



 
Доходила вулиця Пашутінська до вулиці Береславської (сьогодні Єгорова), за якою й була 

водонапірна башта. 

 

 
 

ВІД КАТРАНІВСЬКОГО ДО ЗАВАДІВСЬОГО УЧИЛИЩА: НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

ЄЛИСАВЕТГРАДА 

 

"Ювілейне" училище на Катранівці 

 

Якщо робити висновок з публікацій в єлисаветградській газеті "Голос Юга" за 1909 рік, то 

найбільш знаковою будовою у місті на той час було приміщення народного училища на 

Катранівці. За півроку газета надрукувала зо два десятки інформацій щодо ходу цього 

будівництва. 

            Це були як повідомлення у кілька речень, так й інтерв'ю - з головою міської контрольної 

комісії Р.Е. Дериченком, головою товариства взаємного страхування Ф.Ф. Шрейтелем та членом 

наглядової комісії за будівництвом училища А.І. Добровольським. У цих публікаціях 

обговорювалися помилки, які були допущені архітектором Д.П. Вальтером, що проектував 

будівлю, та архітектором М.П. Морозовим, який наглядав за роботою будівельників. 



 
 

19 грудня 1907 року міська дума прийняла рішення побудувати у передмісті Катрановка 

нове училище на честь 25-річчя Єлисаветградського товариства взаємного страхування майна від 

вогню. На будівництво виділили 5000 рублів. Заняття мали розпочатися 1 вересня 1909 року. На 

розгляд надійшло два проекти — міського архітектора Д.П. Вальтера та техніка К.Е 

Шостовського. Міська дума зробила свій вибір на першому проекті. 

У жовтні наступного року, коли ще зводили стіни, будову оглянули члени контрольної 

комісії. Її голова Р.Е. Дериченко доповів міській владі, що «здание не будет пригодно для 

помещения школы», та що воно побудоване «не по правилам гигиены». 

У червні 1909-го кореспондент "Голоса Юга" побував на будівництві і зазначив у своїй 

замітці, що "здание изяшно, красиво". 

Це був одноповерховий цегляний будинок, вкритий оцинкованим залізом, який стояв 

окремо, неогороджений, відсутні надвірні будівлі. Класи просторі з високою стелею у 5,5 аршина 

(майже 4 метри). У класах підлога дерев'яна, у 

коридорах постелена плитка. Печі з теракотовим 

покриттям. "Единственное неудобство то, что 

квартира для учителя помещается в 

подвальном этаже", - писав журналіст. 

В одній з наступних публікацій голова 

контрольної комісії Р.Е. Дериченко назвав 

основні недоліки новобудови. Вікна усіх 

чотирьох класів виходили у сквер, через що у 

класах могло бути темно в осінньо-зимовий 

період. Вхід у школу з одними дверима, без 

тамбура, а кімната учителя - у підвалі. 

Голова страхового товариства Ф.Ф. 

Шрейтель у свою чергу підкреслив, що йому 

більше подобався проект К.Е. Шостовського, 

але, на жаль, міська управа забракувала його. 

         В публікації у номері за 5 серпня 

гласний М.С. Макаров заявив, що уже нічого не 

можна змінити, оскільки приміщення 

побудоване. Газета також повідомляла, що 

очолити нове училище доручили учительці 

Пушкінського училища Катерині Петрівні 

Пузенкіній. 

           І, нарешті, у номері за 25 серпня 1909 

року "Голос Юга" надрукував наступне 



оголошення: "Новое городское народное училище на Катрановке в память ХХV-летия 

елисаветградского общества взаимного страхования открывается с 1 сентября. Прием детей будет 

производится с сегоднешнего дня". 

Як і планували, навчання у Катранівському народному училищі розпочалося 1 вересня 

1909 року. Та розмови навколо його приміщення ще довго не припинялися. Спостережний комітет 

навіть просив правління страхового товариства порушити клопотання перед міською владою про 

внесення у кошторис на 1910 рік певної суми грошей на виправлення недоліків у приміщенні 

училища та будівництва квартири для завідуючого училищем. Але міська управа залишила це 

клопотання без уваги. 

У щорічнику до газети "Голос Юга" за 1913 рік зазначалося, що завідуюча Катранівським 

народним училищем Катерина Петрівна Пузенкіна проживала разом з чоловіком Сергієм 

Олексійовичем, який викладав в училищі співи, у кімнаті при училищі. Законоучителем був 

диякон Знаменської церкви Федір Скворцов, а учителями-предметниками - Олександра Петрівна 

Стьопіна (також проживала при училищі), Анфіса Спиридонівна Коломієць та Марія 

Олександрівна Сахарова. 

Сьогодні у приміщенні колишнього народного училища по вулиці Новгородській на 

Катранівці один з корпусів загальноосвітньої школи № 2. 

 

Училище імені Графа Коцебу 

 

Після запровадження 1871 року в Єлисаветграді нового міського положення 

(затвердженого 16 червня 1870 року) органи самоврядування міста налагодили розбудову мережі 

міських народних училищ. 

Більшість новостворених закладів мали почесних піклувальників, на пожертви яких 

будували школи, організовували гаряче харчування, дитячі свята, екскурсії тощо. Міським 

початковим училищем, що у провулку Середньому на Кущівці, опікувався потомственний 

почесний громадянин Олександр Йосипович Волохін. 

 
 

Не доводилося зустрічати архівних даних чи інших свідчень про те, у якому році відкрили 

це училище. Припускають, що це було у 1873-му. Училище носило ім'я генерала від 

інфантерії Павла Євстафійовича Коцебу, який з 1862 по 1874 рік займав посаду генерал-

губернатора Новоросійського краю. 



 
 

У 1873 році виповнилося 50 років його державницької діяльності, тож начебто з цієї 

нагоди училищу в Єлисаветграді й присвоїли його ім'я. В «Историческом очерке г. Елисаветграда» 

у списку міських громадських будівель та споруд станом на 1 січня 1897 року згадується 

«деревянное одноэтажное здание под железной крышей со службами, занимаемое Кущовским 

народным училищем. Приобретено покупкой у строителей кущовской церкви за 2000 руб. в 1875 

году». 

5 березня 1899 року почесний піклувальник Кущівського училища Олександр 

Волохін звернувся з заявою до міського голови. Він висловив стурбованість аварійним станом 

приміщення та його перевантаженістю, та ініціював будівництво нового приміщення. 

За словами Волохіна, приміщення училища, «как по своим размерам, так и по своему 

благоустройству, далеко не соответствует тем необходимым требованиям», «помещение тесно и 

сыро, имеется мало света и воздуха», також були відсутні надвірні споруди. 

Олександр Йосипович просив дозволу на будівництво нового приміщення училища поряд 

зі старим, а також виділити з міської казни на будівництво 5000 рублів, а решту вартості він обіцяв 

оплатити з власних коштів. Якщо ж місто не знайде такої суми, Волохін погоджувався внести її 

сам, з розрахунком, що потім місто поверне йому цей борг. 

Через тиждень після вищезгаданої заяви Волохіна міський архітектор Олександр 

Лишневський склав проект цегляного одноповерхового будинку та кошторис на його спорудження 

на суму 11 500 рублів. 

Фасади мали бути у цегляному стилі, планування - класичне, оздоблення приміщень - у 

стилі бароко, вікна прямокутні з лучковою формою завершення. Будинок мав форму літери "С", 

симетричний з фасаду, з входом по центру. 

Зліва від входу згідно проекту мала бути гардеробна, справа - кімната для учителів та 

бібліотека. У будинку були чотири класи, розраховані на 170 учнів, а також кімната для сторожа. 

Тильна сторона виходила на стару будівлю училища. 

Міська влада дала дозвіл Олександру Волохіну на будівництво нового приміщення 

Кущівського училища. Щоправда, майже рік тривали дискусії щодо місця його спорудження. 

З креслень Олександра Лишневського бачимо, що приміщення училища збиралися будувати по 

Херсонській вулиці, у кварталі між провулками Богадельним та Середнім, на розі з Середнім 

провулком. Його і побудували у Середньому провулку, але вище Таврійської вулиці. 

У матеріалах справи щодо будівництва нового приміщення училища є ще одна 

заява Олександра Волохіна. Датована вона 5 вересня 1900 року. Олександр Йосипович звертався 

до міської управи з повідомленням про завершення будівництва нового корпусу училища та 

інформував про можливість введення його в експлуатацію, тож просив призначити комісію, яка б 

оглянула новобудову і дала відповідний дозвіл. 

Вищезгаданий будинок, який був споруджений у 1900 році, зберігся до наших днів у 

Середньому провулку. У ньому сьогодні один з корпусів школи №1. 



Пашутінське училище 

 

У Кропивницькому є кілька будинків, які цікаві не лише тим, що мають багату історію, а й 

тим, що вони були добудовані чи перебудовані, і з часом змінили своє первісне призначення. 

Сьогодні піде мова про одне з найменш досліджених народних училищ міста – Пашутінське. Його 

стіни нині вбудовані в приміщення колишнього підприємства «Акустика» (з двору) по вулиці 

Ельворті, 5. 

Перша згадка про училище датується 16 квітня 1903 року. У цей день Єлисаветградська 

міська дума затвердила програму відзначення 25-річчя перебування на посаді міського 

голови Олександра Миколайовича Пашутіна. 

У документі, зокрема, було зазначено: «Открыть городское народное училище на 

Ковалевке с присвоением ему имени А. Н. Пашутина с тем, чтобы открытие могло последовать с 

августа месяца сего года, для чего необходимый кредит в размере 1115 руб. отнести на 

сверхсметные прибыли городского общественного банка за 1902 год и внести его в 

дополнительную смету, а на будущее время сумму, необходимую для содержания этого училища в 

комплекте первоначально на 80 учащихся, ежегодно вносить в смету городских расходов, и теперь 

же возбудить в установленном порядке надлежащее ходатайство о присвоении вновь 

предполагаемому училищу имени А.Н. Пашутина». 

Проект та кошторис будинку склав головний архітектор міста Олександр Петрович 

Кишкін. Дума затвердила кошторис 12 січня 1904 року на суму 24 800 рублів, з яких 16 000 рублів 

виділив Роберт Ельворті, а решту мали взяти з бюджету міста за 1905 рік. 

15 квітня дума затвердила креслення будинку. А 6 червня на місці спорудження 

приміщення Пашутінського училища, на розі вулиць Кавалерійської та Київської, навпроти 

будинку Лішиних, відслужили молебень. 

Під училище відвели 1478 квадратних саженей (1 сажень – 216 см) землі, яку місто 

викупило у Роберта Єльворті. Будівля була буквою «г», головні фасади виходили на Київську та 

Кавалерійську вулиці. 

Оскільки, як зазначається в одному з документів міської думи, неподалік були залізничний 

вокзал та завод, а отже по вулицях інтенсивний рух транспорту, приміщення віднесли від проїзної 

частини дороги на 10 саженів і огородили. 

Добудовувати приміщення у 1905 році довелося новому головному архітектору міста П.В. 

Барташевичу. Заради здешевлення кошторису, він прибрав з фасаду будинку маскерони та іншу 

ліпнину, а також спростив другий поверх. Тож будівлю характеризують, як виконану у стилі 

еклектики з елементами класицизму та бароко. 

Облицювальну плитку замовляли у Харкові на керамічному заводі Е. Бергенгейма (вона, 

до речі, й сьогодні збереглася у приміщенні «Акустики»), та у Слов'янську на заводі 

Дзевульського та Лянге. 

      11 серпня 1905 року 

контрольна комісія оглянула 

збудоване училище і визнала 

будівельні роботи 

«удовлетворительными и 

целесообразными». 

       Єлисаветградська газета 

"Голос Юга" у номері за 10 

вересня 1905 року у замітці 

"Новое училище" повідомляла: 

"На днях закончена постройка 

здания Пашутинского училища, 

производившаяся под 

наблюдением члена 

управы М.С. Макарова. Принято 

в училище около 250 детей и с 3 

сентября начались занятия. 

       При училище имеется 

громадный роскошный актовый зал, помещение для библиотеки, в которой находится один шкаф 

с десятком тощих книжонок, и просторная рукодельная комната". 



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

У звіті про її роботу за 1937-38 навчальний рік зазначено, що вона знаходиться по Кавалерійській 

вулиці у двоповерховому будинку, який має вісім класних кімнат, канцелярію та клубну кімнату 

для бібліотеки. 

Автор звіту підкреслив, що приміщення надзвичайно гарне і в належному стані, але 

вимогам десятирічки не відповідає, школа перевантажена, працює у дві зміни. У 1962 році школу 

тимчасово перевели до машинобудівного технікуму, а будівлю Пашутінського училища передали 

заводу «Червона зірка». 

У ньому спершу розмістили інститут сільськогосподарського машинобудування, а потім на 

його місці побудували інженерний корпус заводу. У 1967 році школа переїхала у нове приміщення 

по проспекту Винниченка. 

У Пашутінському училищі чотири роки, до 1913-го, навчався Заслужений залізничник 

СРСР, Герой Соціалістичної праці Семен Фокович Тютюшкін. 

- Дідусь жив з батьками на Солодкій Балці, - говорить краєзнавець Юрій Тютюшкін. – На 

той час завідував училищем Дмитро Єфремович Пилипенко, який разом з дружиною Анастасією 

Григорівною, яка теж викладала в училищі, жили у квартирі на першому поверсі. У нашому 

сімейному альбомі збереглася єдина відома дореволюційна фотографія Пашутінського училища. 

 
 

Слід додати, що перед Другою світовою війною у школі № 4 навчався видатний учений-

географ, міністр освіти УРСР з 1971 по 1979 рік Олександр Мефодійович Маринич, який родом з 

села Суботці Знам'янського району. 

 

Балківське народне училище 

 

Будівля Балківського народного училища ім. Гоголя не збереглася. На плані міста за 1913 

рік вона позначена біля Петропавлівського кладовища під номером 82. Сьогодні, приблизно на 

його місці, колишнє триповерхове приміщення школи № 26 на площі Дружби народів. 

Дехто з краєзнавців помилково вказує, що Балківське училище було у вищезгаданій 

будівлі. Проте вона споруджена приблизно у 1936 році, і припускають, що з цегли сусідньої 

Петропавлівської церкви після її руйнування. 

Про це училище мало інформації. Зокрема, невідомо, коли воно було засноване, та у якому 

приміщенні розміщувалося. 

Проте відомо, що у 1895 році земський гласний Павло Зелений пропонував дати 

Балківському народному училищу ім'я Херсонського губернатора Миколи Абази. Однак ця 

пропозиція не була підтримана. 

У номері за 12 січня 1903 року газета «Ведомости Елисаветградского городского 

общественного управления» повідомляла: 



«Вследствие предложения господина Херсонского губернатора о разрешении господина 

управляющего министерства народного образования присвоить согласно ходатайства городской 

думы городским народным училищам наименования Балковскому — Николая Васильевича Гоголя, 

Быковскому — Василия Андреевича Жуковского. Просить господ попечителей упомянутых 

училищ сделать распоряжение об изготовлении с соответствующими надписями вывесок для 

этих училищ». 

У щорічнику газети «Голос Юга» за 1913 рік вказано, що Балківське училище ім. Гоголя 

знаходиться на Ярмарковій площі. Училищем завідувала Лідія Федорівна Никифорова, яка 

проживала у квартирі при училищі, що практикувалося на той час. 

Законоучителем був отець Микола Виноградов з Петропавловської церкви, учителем 

співів Євген Іванович Сидоров та учителями Петро Іванович Никифоров і Марія Кирилівна 

Кубишкіна. А от про учнів училища нічого невідомо. 

Очевидно, що це були діти простих містян з мікрорайону Великої Балки. За даними 1909 

року, в училищі навчалося 107 учнів, з яких 24 – дівчатка. 

 

Фірсовське народне училище 

 

Училище названо за прізвищем попечителя та власника будівлі, у якому воно 

квартирувало. Цей будинок зберігся до наших днів на розі вулиць Шевченка та Карабінерної. 

 

 
 

Найбільш відомими учнями училища були письменник Юрій Яновський, художник Амшей 

Нюренберг та скульптор Ісидор Золотаревський. 

2 грудня 1925 року Юрій Яновський надав свої письмові автобіографічні дані для 

Постійної комісії, яка займалася складанням біографічного Словника діячів України. 

При цьому зазначив, що учився в Єлисаветі спершу у Фірсовській народній школі, а потім 

в реальному училищі. Єлисаветградська газета «Голос Юга» у номері за 27 травня 1907 року 

писала: «На выставке. Награды. Экспертная комиссия по кустарному отделению постановила 

выдать по этому отделу 18 бронзовых медалей, в том числе Фирсовским малярным классам за 

выдающиеся работы учеников: Боркова, Кредича, Авраменко и Комаровского. 22 похвальных 

листа — в том числе г. Золотаревскому за художественные работы». 

Художник Амшей Нюренберг писав у своїх спогадах, що «было 15 лет, когда я пришел 

экзаменоваться в малярную школу имени богача Фирсова, ее основателя. Руководитель школы 

маляр Глинянный Аксентий Родионович». 

В училищі було чотири відділення, одних з них малярне. У 1912 році тут було 224 учні, з 

яких 68 – діти селян, у чотирьох учнів батьки були дворянами або ж чиновниками, а ще у 

чотирьох дівчаток – потомственними почесними громадянами міста. 

За даними 1913 року, завідувала Фірсовським училищем Серафима Савівна Котляревська, 

яка проживала у квартирі при училищі. Закону Божому навчав св. от. Володимир Станкевич. 



Учителями працювали Антоніна Адріанівна Власова, Олена Павлівна Ковалевська, Єлизавета 

Іванівна Бєлявська, Олена Ільївна Коссюро та Людмила Силівна Добровольська. 

Учителькою рукоділля була Наталія Василівна Синиціна. Живописно-малярними класами 

завідував вищезгаданий Авксентій Родіонович Глиняний, майстром був Олександр Гаврилович 

Кріпак. 

Щороку Глиняний брав дозвіл у завідуючої училищем і їхав розписувати церкви. Так у 

1909 році це був храм у селі Сербулівці Єланецького повіту, у 1910-му – церква у селі Салганне 

Єлисаветградського повіту, а у 1911-му – церква у селі Головківка Олександрійського повіту. 

Петро Олександрович Фірсов був гласним міської думи, проживав у власному будинку по вулиці 

Московській (нині Чміленка). Згідно «Алфавитного списка землевладельцев Александрийского 

уезда на 1896 год», у повіті землевласниками були чотири Фірсови, усі потомственні почесні 

громадяни - Олександр Осипович та три його сини Петро, Григорій та Микола. 

Згідно «Списка землевладѢльцевъ Александрійскаго уѢзда на 1915 годъ» (Александрія: 

Типографія Ф. Х. Райхельсона, 1915), Петро Олександрович Фірсов володів землями «Пустошь 

Аннендорф, Покров. в. – 1770 дес., Васильевка, Богоявлен. в. – 513 дес. 2240 саж. 2283 дес. 2240 

саж.». Перше поселення Аннендорф знаходилося у нинішньому Новгородківському районі між 

райцентром і селом Інгуло-Кам'янкою, а друге – це село Василівка в Онуфріївському районі. 

 

Завадівське училище 

 

У 1890-х роках міська дума не раз розглядала питання про влаштування народних училищ 

у віддалених від центру околицях. Так, 1 квітня 1891 року було затверджено кошторис побудови 

Завадівського училища (5649 рублів). Училище відкрилося у 1889 році на честь роковини 

відвідання Єлисаветграда Олександром ІІІ разом з родиною. 

Загалом до 1899 року Єлисаветград мав 7 початкових народних шкіл з 1037 учнями. При 

цьому малозабезпечені діти звільнялися від плати за навчання, хоча їх утримання щороку 

обходилося в 17 300 рублів. 

 

 
 

 

П’ЯТЬ НАЙГАРНІШИХ БУДІВЕЛЬ ВУЛИЦІ ЧМІЛЕНКА 

 

На плані міста Єлисаветграда П. Рябкова за 1914 рік Московська вулиця бере початок на 

Ковалівці від Грязної вулиці (нині у районі проспекту Перемоги) і закінчується, упираючись у  

Петропавлівську вулицю (нині – Олександрійську). 

 

Будинок Аверхбуха 

 

Трьохповерховий будинок на розі вулиць Нейгауза) і Чміленка збудували у 1914 році. 

Фундатор – купець І.М. Авербух. Будівництвом займався інженер міської управи П.Рябушин. 

Власник здавав квартири в оренду. Згідно архівної довідки Бюро технічної інвентаризації про 

реконструкцію цього будинку, у 1946 році у ньому були дерев'яні оштукатурені перегородки, 

перекриття – дерев'яні балки, висота кімнат – чотири метри, залізний дах. Автор документа назвав 

архітектурне оформлення будинку «простим». На той час у ньому було 14 квартир, в яких 

проживали родини військовослужбовців. У радянські часи на першому поверсі була їдальня, вхід 

до якої був на зрізі будинку. 



 
Велика Синагога 

 
 

Велика синагога. Єлисаветград. Поштова листівка початку ХХ століття 

 

В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», який було видано у 1897 році, 

читаємо: «Кам'яний двоповерховий будинок, в якому міститься головна синагога, знаходиться у 1-

й частині, на розі Невської і Московської вулиць. Будівництво розпочали у 1850 і закінчили у 1853 

році на місці, яке належить громаді, капітально перебудована у 1895 і 1896 роках. На перебудову, 

за затвердженим міністерством технічним кошторисом, асигновано 24 551 руб., з яких 10 831 

руб. з коробкових сум і 13 620 руб. з добровільних пожертвувань». 

Отож, будували Велику синагогу у 1850-1853 роках. На той час міським архітектором в 

Єлисаветграді працював Андрій Достоєвський, брат письменника Федора Достоєвського. Та чи 

був він причетний до будівництва, Андрій Михайлович не пише у своїх спогадах. Поки що не 

знайдені і документи, які б це підтверджували. Та оскільки в обов'язки головного архітектора 

міста входив нагляд за будівництвом нових об'єктів та реконструкцією уже існуючих будівель, то, 

не виключено, що Андрій Достоєвський відвідував будівельний майданчик синагоги. 



У 1895-1897 роках Велику синагогу «капітально перебудували». Як відомо, Олександр 

Лишневський займав посаду головного архітектора міста Єлисаветграда у 1895-1901 роках. Тож 

він був причетний до цієї перебудови. А от що їй передувало, і як вона проходила, дізнаємося з 

архівної справи «Матеріали про будівництво головної синагоги: контракти, кошториси, акти 

технічного огляду та ін. 1895-1897 рр.», що зберігається у Державному архіві Кіровоградської 

області (Фонд 78, Опис 4, Справа 409). У цій справі близько сотні сторінок. 

Кошторис на будівництво синагоги на суму 24 680 рублів 43 копійки затвердило 

Херсонське губернське правління ще 18 березня 1889 року. Щоправда, за проектом якого 

архітектора був складений цей кошторис – поки що не встановлено. А сам проект будівництва 

синагоги затвердив Техніко-Будівельний комітет Міністерства внутрішніх справ дещо пізніше - 22 

серпня 1889 року. Згідно кошторису, стіни синагоги потрібно було розібрати аж до фундаменту і 

звести заново. 

 
 

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

технічного стану синагоги чинами поліції був складений відповідний акт. Оскільки стіни 

перебували в аварійному стані, і от-от мали упасти та когось травмувати, поліція звернулася до 

Духовного правління синагоги з вимогою розібрати їх і капітально перебудувати споруду. 

12 червня 1895 року будівлю синагоги оглянули в. о. поліцмейстера Тобілевич, член 

міської управи Дунін-Жуховський та міський архітектор Лишневський, які дійшли попереднього 

висновку, що стіни синагоги треба демонтувати до фундаменту. 

Через три тижні, 2 липня, був складений «духовный приговор», який підписало більше 

сотні прихожан синагоги та завізував міський рабин В. Тьомкін. У цьому документі зазначено, що 

прихожани погоджуються з висновком комісійного огляду, який провели представники міської 

влади, що необхідно демонтувати стіни синагоги до фундаменту, і спорудити нову будівлю. Також 

вирішили збирати спеціальні пожертвування на це будівництво. 

Синагогу будували три підрядники – Ісаак Лазарєвич Константиновський, Цаль Гершович 

Камінський та Берко Хаїмович Тартаковський. Вони уклали контракт на капітальну перебудову з 

міською управою 25 липня 1985 року. 

У матеріалах справи зберігається більше 50 актів огляду та висновку щодо якості 

будівельних матеріалів, які доставлялися на будівельний майданчик синагоги. Ці акти підписували 

хтось з членів міської управи та міський архітектор О. Лишневський. Цікавим є те, що Олександр 

Львович у цих актах підписувався як «виконавець робіт». 

 



 
 

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

 

Будівництво тривало два роки. 20 липня 1897 року, за дорученням міської управи, 

новобудову оглянули члени комісії - члени управи інженер-технолог М.В.Корецький та М.С. 

Макаров, міський архітектор О.Л. Лишневський та інженер-технолог С.І.Несцюшко-Буйницький. 

Комісія дійшла висновку, що усі роботи, які були затверджені Технічно-Будівельним комітетом 

Міністерства внутрішніх справ, виконані підрядниками якісно і з хороших матеріалів. Комісія 

вважала, що можна приймати новобудову. 

Отже, виконробом на будівництві Великої синагоги в Єлисаветграді був міський 

архітектор Олександр Лишневський. Та кому належав проект цієї перебудови – поки що не 

встановлено. 

            Двоповерхова будівля синагоги з підвалом та аттиковим поверхом з головного фасаду має 

«утоплений» центральний вхід з двома боковими ризалітами, які завершуються ребристими 

куполами на торомпах. Фундамент та цоколь - стрічкові бутові, цоколь облицьований гранітними 

блоками. Цегляні стіни, дощата на лагах підлога, дах чотирискатний. Цегляне мурування першого 

та другого поверхів виконане широким рустом двох кольорів. Вікна першого поверху прямокутні, 

другого поверху – циркульні, обрамлені цегляною лиштвою. Завершується будівля невеликим 

карнизом невизначеного малюнка. Несучі стіні - зовнішні і одна внутрішня поперечна. Внутрішня 

планувальна структура організована двосвітлим залом з колонними галереями по периметру 

(окрім східної стіни, де був Ковчег заповіту). У 1960-ті роки з південно-західного фасаду була 

виконана одноповерхова прибудова. 

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

Висока якість виконання цегляної кладки і скромне вбрання внутрішнього опорядження будівлі 

ставить його в один ряд з кращими архітектурними спорудами міста. 

 

Будинок Вайсенберга 

 

На фасаді цього будинку з вулиці Чорновола пам'ятний знак у вигляді двох овалів обабіч 

вікна. Його автор - скульптор Віктор Френчко. На одному овалі барельєф Самуїла Абрамовича 

Вайсенберга, а на іншому текст про те, кому він присвячений, і з якої нагоди його тут встановили 

23 листопада 2011 року. 

 



 
 

 
 

Прохання лікаря С. А. Вайсенберга до Єлисаветградської міської управи затвердити проект його 

будинку на розі вулиць Московської та Іванівської. 8 червня 1901 року. Фонд 78, Опис 1, Справа 1082, Аркуш 

70. 

 

Самуїл Вайсенберг народився в Єлизаветграді 4 грудня 1867 року у сім'ї купця. У 1890 

році отримав диплом лікаря, а потім ступінь доктора медицини університету у німецькому 

Гейдельберзі, і повернувся до рідного міста, де лікував єлисаветградців усе своє життя. 

Під час епідемії холери з жовтня 1892 по листопад 1893 року лікар надавав безкоштовну 

медичну допомогу. У власній лікарні на розі вулиць Іванівської (Чорновола) та Московської 

(Чміленка) займався лікарською практикою Разом з дружиною Доротеєю і невеликим штатом 

медичних сестер проводив прийом хворих і стаціонарне лікування різних захворювань, зокрема «з 

внутрішніх жіночих хвороб». Він був досить дорогим лікарем-акушером, але дружин робітників і 

небагатих мешканців міста лікував безкоштовно. Віддячуючи лікарю за добре відношення, 

єлисаветградські пожежники у дні петлюрівських та григор'євських погромів виставляли охорону 

для захисту будинку Вайсенберга. 



Захопившись антропологічними дослідженнями, лікар присвятив їх переважно євреям 

України. За ці роботи був удостоєний золотої медалі Московського науково-природничого 

товариства. Опублікував також ряд робіт з фольклору та етнографії євреїв. 

У 1901 році за проектом архітектора Якова Паученка почалося спорудження будинку на 

розі вулиць Іванівської та Московської. Згодом власник відкрив тут лікарню. 

У грудні 1920 року будинок націоналізували. Лікарня була «оглянута і взята у відання 

Повітздороввідділу, …. розпланована і перетворена у центральний пологовий будинок ім. тов. 

Рози Люксембург». Було розроблено і затверджено штат службовців пологового будинку, а 

головним лікарем призначено С. Вайсенберга. Для проживання йому виділили одну кімнату. Та 

через місяць поставили ультиматум виселитися протягом тижня. Невідомо, де прожив останні 

роки свого життя Самуїл Абрамович, проте до самої смерті він продовжував трудитися лікарем. 

Помер С. Вайсенберг у Єлисаветграді у 1928 році. 

Будинок лікаря Вайсенберга - двоповерхова цегляна споруда, під невеликою частиною якої 

з лівого крила підвали. У плані складної форми, подібна до літери «Г», з габаритними розмірами 

27,78 Х 23,47 м. За архітектурним рішенням виконана у стилі еклектики з багатим декором 

необароко та готики. 

 
 

Проект Я. В. Паученка на будівництво будинку лікаря С. А. Вайсенберга на розі вулиць Московської 

та Іванівської. 1901 рік. ДАКО, Фонд 78, Опис 1, Справа 1082, Аркуші 71а-71а зв. 

 

Первісна будівля у плані також мала конфігурацію, схожу до літери «Г» з невеличкою 

прибудовою, де влаштовані були чорні сходи на другий поверх та сполучення між першим та 

другим поверхом. Внутрішнє планування першого поверху – за коридорною системою, а другого 

поверху – анфіладного типу. Габаритні розміри старовинного об'єму будівлі у плані 15,98 Х 23,47 

м з крилом, що спрямоване уздовж вулиці Чорновола, та прибудова у глибині двору 4,54 Х 3,0 м, 

де нині влаштований додатковий сходовий майданчик. 

Спочатку у будівлі існувало щонайменше чотири автентичних входів-виходів, які мали 

своє цільове обґрунтоване призначення. Перший - головний парадний вхід з головного фасаду від 

вулиці Чорновола, який слугував для обслуговування лікувального закладу, що розміщувався у 

приміщеннях першого поверху (на даний час дверний отвір входу частково замурований і у ньому 

вставлене вікно). Другий парадний вхід у кутовій частині фасаду з вулиці Чміленка. Та оскільки у 

1961 році було зроблено добудову по червоній лінії цієї вулиці, парадний вхід, він же головний на 

даний час, став знаходитися по центру головного фасаду. Цей вхід первісно призначався для входу 

у житлові приміщення будівлі на другому поверсі через сходовий майданчик. Третій та четвертий 

входи були додатковими і мали функцію виходу на подвір'я з приміщень першого та другого 

поверхів. 



          Первісний об'єм фіксував кут перехрестя вулиць Московської та Іванівської, і був 

розташований на червоних лініях цих вулиць, мав два головних фасади. Вирішення головних 

фасадів по композиції між собою асиметричне, що зумовлено їх різною довжиною та 

розташуванням на розі вулиць. За оздобленням та насиченням декором фасади рівноцінні, 

пластично поєднані між собою у кутовій частині, мали ідентичне оздоблення порталів парадних 

входів. 

         Головні фасади будівлі прикрашені балконом у кутовій частині будівлі, який слугує 

архітектурним елементом, що пом'якшує кут будівлі і надає пластичності у переході від одного 

фасаду до іншого. Балконна плита криволінійної конфігурації у плані. Балкон був оздоблений 

фігурними цегляними стовпцями, між якими було огородження з балясин. 

Головні фасади оформлені фігурною цегляною кладкою та тесаною цеглою, а також 

елементами ліпного декору. Архітектурна пластика цегляної кладки доповнюється об'ємно-

скульптурною - елементами ліпного декору, горельєфом з глибокою світлотінню, маскаронами. 

Перев'язка цегляної кладки – англійська. 

Площина фасаду на рівні першого поверху має суцільне рустування. Під вікнами ніші, над 

вікнами незначна кількість елементів ліпного декору (маскарони з головою діда, кронштейни, 

меандр). 

            Площина стін другого поверху насичена декоративними елементами, які виконані з тесаної 

профільованої цегли, та різноманітними елементами ліпного декору: кронштейни, модульони, 

балюстрада, химери, акант, мушлі і т.п. Перемички над віконними та дверними отворами у вигляді 

півциркульних арок та рядові цегляні. Стрункості будівлі надають: портали з чисельними 

виступами, пілястри між вікнами, масивні аттики над парадними входами та шатровий купол на 

перетині двох головних фасадів. Гармонійне чергування елементів декору, міжповерховий та 

вінцевий карнизи поєднують в єдине ціле оздоблення поверхових площин фасадів. 

           Головні фасади мають поділ у горизонтальних лініях смугами: цоколю, міжповерховим 

карнизом, вінцевим карнизом. Двоярусна площина фасаду ритмічно прорізана віконними 

отворами різного абрису. Віконні отвори першого поверху прямокутні, підкреслені широкими 

лиштвами та замковим каменем, виконані з тесаної профільованої цегли. Віконні отвори другого 

поверху: у кутовій частині фасадів та над парадними входами - з півциркульним завершенням; всі 

інші - прямокутні. 

 
Головний фасад з вулиці Чміленка умовно можна поділити на три частини, фланкуючі 

частини дещо виступають порталами з основної площини фасаду. Портал головного входу по лінії 

міжповерхового карнизу оздоблений масивними кронштейнами з завершенням на зразок 

півкруглих сандриків, у площині яких влаштовані маскарони з жіночими голівками, підкреслює 

кронштейн, візерунчатий акант з рослинним орнаментом та мушлею, який розміщується під 

кронштейном, надає завершеної композиції даному архітектурному вузлу. 

Акцентом другого ярусу порталу є виконана у цегляній кладці арочного типу ніша, яка 

підтримується цегляними стовпами із стилізованими капітелями з цегли. Подібна колона 

розміщується і по центру між двох вікон з півциркульним завершенням. Арка окреслює площину 



другого поверху, обрамлює віконні отвори. Площина ніші над вікнами вдало заповнена 

маскароном круглого абрису з головою лева, підвіконні ніші заповнені ліпними фільонками з 

рослинним малюнком та мушлею. Портал на другому ярусі обрамлений пілястрами, які 

прикрашені капітелями іонічного ордера (такі капітелі прикрашають усі пілястри другого 

поверху). Площина над арочною нішею акцентована стилізованим замковим каменем та 

прикрашена ліпним декором у вигляді акантів з малюнком рослинного характеру. 

Масивний вінцевий карниз з виносними поличками-обломами, декорований 

кронштейнами, в порталах кронштейни відносно інших більші за розміром та прикрашені 

важками і віночками. Коронує композицію порталу масивний аттик, виконаний у цегляній кладці з 

багатьма уступами. По центру - кругле світлове вікно, яке обрамлене у вигляді порталу. 

Візуально головний фасад з вулиці Чорновола можна поділити на п'ять частин, з яких 

центральний та бокові дещо виступають, утворюючи портали. Композиція фасаду компонується за 

допомогою серії прямокутних віконних отворів, центральна вісь акцентована порталом парадного 

входу та вікнами з півциркульним завершенням. Побудова фасаду відносно центральної осі 

асиметрична. По центру портал з колишнім парадним входом до приміщення лікарні. Оздоблений 

портал ідентично за всіма параметрами парадному входу з вулиці Чміленка, через який власник 

будівлі та його родина сходами підіймалися в житлові кімнати на другому поверсі. 

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

суцільно з кладкою стін будівлі, каркас та стулки воріт збереглися до наших днів, ажурний 

візерунок з кованих металевих прутів воріт має вензелі з ініціалами лікаря «СВ» - Самуїл 

Вайсенберг, та його дружини Доротеї Вайсенберг – «ДВ». 

 
 

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

 

Архітектурне рішення фасаду близьке до симетричного, площина фланкується двома 

виступаючими об'ємами порталів. Також, для надання симетрії, портал з лівої сторони має кілька 

елементів декору, які використані у частині порталу з правої сторони фасаду: півкруглий сандрик 

з маскароном у вигляді жіночої голови, у підвіконній ніші – балюстрада, виконані з цегли круглі 

півколонки з капітелями іонічного ордеру, замковий камінь над вікном першого поверху 

прикрашений картушем з маскароном у вигляді голови діда. 

Балконну плиту підтримує оригінальний кронштейн у вигляді круглої колонки з капітеллю 

по типу пелюстків; віконні отвори (первісно балконні двері) з півциркульним завершенням 

обрамлені широкою лиштвою, поверх яких обличчями спрямовані врізнобіч чудернацькі химери. 

Вони ніби атланти підтримують вінцевий карниз. Базами химер є виконані у цегляній кладці 

пілястри з двох сторін цегляної лиштви вікон. Оздоблення віконного отвору досить насичене - по 

центру між химерами ліпний декор у вигляді лаврових гілочок, вазочки та мушлі. 

Головним акцентом архітектурної задумки є аттик у кутовій частині, який покритий 

високим куполом, що виблискує покриттям з «лусочок» та завершується шпилем. Для підтримки 



цілісності композиції аттик має круглі віконні отвори, оздоблені декором у вигляді мушлі. 

Трикутний фронтон аттика спирається на цегляні колонки, а його площина декорована акантом. 

Первісно покрівля даху була огороджена по периметру. У кутовій частині даху між 

парапетними стовпцями та аттиком була огорожа у вигляді балюстради. Огорожа даху з бокових 

крил була виконана між парапетними стовпцями та аттиками за допомогою металевої кованої 

решітки з ажурним візерунком. 

Композиція дворових фасадів асиметрична. Вони стримані в оздобленні, цегляні паски 

карнизів надають пластику архітектурному рішенню. Індивідуальності будівлі з двору надає 

закруглений кут крила будівлі. Віконні та дверні отвори прямокутні, оздоблені сандриками та 

нішками. Вінцевий та міжповерховий карнизи прикрашені поличками та кронштейнами. Якщо з 

головних фасадів кронштейни виконані з ліпних елементів, то з дворових – в цегляній кладці. 

Первісно над виходом у внутрішній дворик був масивний балкон, який до наших днів не зберігся. 

Як повідомляла газета «Соціялістичний наступ» за 3 червня 1931 року, «платна поліклініка 

УЧХ (вул. Луначарського № 19, колишній будинок лікаря Вайсенберга) відпускає всім і у будь-який 

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

У 1961 році праворуч від первісного об'єму по вулиці Чміленка виконана двоповерхова 

мурована з цегли добудова, у плані близька до прямокутної форми, головний фасад якої чітко 

витриманий за стилем та оформленням старовинній будівлі. 

Габаритні розміри добудови у плані 11,80 Х 18,70 м, а вбудованої на два поверхи веранди 

6,65 Х 4,54 м та балкону 1,0 Х 6,80 м. 

Добудова повністю витримана в архітектурному стилі старовинної будівлі. В уступі 

дворових фасадів веранда на два поверхи та балкон. 

          На дворовій земельній ділянці розташовані господарські будівлі та допоміжні споруди 

(гаражі, майстерні, склади, погреби), які збудовані у різні роки. 

           За час існування будівля зазнала незначних перебудов та втрат: зруйнована огорожа між 

парапетними стовпцями та аттиками (огорожа даху була двох типів: у вигляді балюстради та 

металева кована з ажурним візерунком); оздоблення (балюстрадна огорожа) балкону головних 

фасадів; частково замуровані дверні отвори парадного входу з вулиці Чорновола та виходів на 

балкон, в них влаштовані вікна; не зберігся балкон внутрішнього дворика; з бокового фасаду 

замуровано один віконний отвір; втрачений ліпний декор оздоблення інтер'єрів. 

           З часу будівництва і до 1992 року у будівлі були різні лікувальні установи. З 1992 року тут 

Управління охорони здоров'я ОДА. 

 

«Дзеркальний гастроном» 

 

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

Чміленка. Другий та третій його поверхи займали різні установи, а на першому був гастроном. У 

нішах з обох боків кутових дверей магазину були вмонтовані оригінальні дзеркала у вигляді 

пелюсток квітки. Звідси і назва - «дзеркальний гастроном». 

               Власник цього будинку відомий - єлисаветградський купець Максим Терентійович 

Соловйов. А от    хто його проектував та роки побудови - поки що не встановлені. 



 
 

12 травня 1907 року Максим Соловйов просив міську управу продати йому ділянку землі 

шириною 1 аршин 10 вершків (це приблизно 125 сантиметрів) між його будинком та будинком 

колишньої жіночої гімназії по вулиці Великій Перспективній. Він збирався збудувати глуху стіну 

між будинками висотою у два поверхи. На цьому проханні є дві резолюції – члена міської 

управи П. І. Кесслера та міського техніка К. Е. Шостовського. Вони оглядали місце, яке збирався 

забудовувати М. Т. Соловйов. «Оглянувши смугу міської землі між будинком Соловйова, який 

будується, і будівлею колишньої жіночої гімназії…» - так починалася резолюція П. І. Кесслера. 

Отож, можна зробити припущення, що у 1907 році будинок на розі вулиць Великої 

Перспективної та Московської ще будувався. 

Дехто вважає будинок творінням Якова Паученка, оскільки є дані, що Яків 

Васильович будував для купця Соловйова. Єлисаветградська газета «Голос Юга» у номері за 14 

квітня 1914 року повідомляла про новобудови того року, і зокрема зазначала, що «з приватних 

будівель досить великими обіцяють бути будинок Харлаба на Двірцевій вулиці, ріг Інгульської, 

будинок Державця на Іванівській, ріг Гоголівської, і деякі інші. Будинок Харлаба будується за 

проектом архітектора Паученка, який споруджував будинки пана Соловйова». Але які саме, адже 

у Максима Терентійовича було багато нерухомості у місті? Окрім вищезгаданого будинку, йому 

належали ще як мінімум два будинки по вулиці Дворцовій. Один відомий як театр "Ілюзія". Як 

писала газета «Голос Юга», відкрився театр у будинку Соловйова 11 квітня 1911 року. Нині у 

цьому будинку школа мистецтв по вулиці Дворцовій, 7. Інший будинок був на розі вулиць 

Дворцової та Миргородської (Шульгіних), та він не зберігся до наших днів. 

 



У фондах Держархіву області є звернення купця Максима Соловйова до міської управи з 

проханням дозволити йому надбудувати другий поверх його будинку на розі вулиць Дворцової та 

Миргородської, та проект цієї надбудови, підписаний Яковом Паученком, і датований 1901 роком. 

Судячи з прив'язки проекту до місцевості, будинок знаходився навпроти нинішнього скверу біля 

ресторану "Весна". 

Максим Соловйов мав намір збудувати у місті третій пасаж, купивши у 1911 році «дворове 

місце Трестера на розі В. Перспективної та Преображенської вулиць». 

Унаслідок неодноразових реконструкцій та ремонтів у будівлі дзеркального гастроному 

були змінені форми та розміри віконних прорізів першого поверху, які мали арочні завершення. 

Замість них влаштовані великих розмірів вітрини на тумбах. Утрачене у 1990-х роках купольне 

завершення кутового еркера, у перші роки 2000-х було невдало відновлене. Інтер'єр та планування 

першого поверху, де знаходиться магазин, повністю втратили свій первісний вигляд. 

Об'ємно-просторова композиція будівлі обумовлена розташуванням на розі вулиць і 

побудована за допомогою кутового напівциркульного еркера, який поєднує два рівнозначних, 

майже симетричних за архітектурним рішенням фасади. З вулиці Чміленка будівля завершується 

трикутним у плані еркером. З вулиці Великої Перспективної еркер з багатогранним куполом з 

сегментовидними прорізами. З вулиці Великої Перспективної за трикутним еркером ще ряд вікон, 

які руйнують симетрію фасадів. 

Споруда у плані має вигляд літери «Г». На бутовому підмурку з підвалом, трьохповерхова, 

цегляна. Внутрішнє планування першого поверху анфіладне, другого і третього поверхів – 

коридорне. Вертикальне розчленування фасадів здійснено за допомогою лопаток, прикрашених 

ліпним декором. Площина фасадів ритмічно прорізана серією віконних отворів, які мають 

різноманітні обриси, розміри та пропорції. Приваблює архітектурне вирішення вікон другого 

поверху, які мають підкововидні обриси, що декоровані лиштвою із замковим каменем. Віконні 

прорізи третього поверху прямокутні, оздоблені розетками у вигляді мушель. 

Головний вхід у зрізаному куті під напівциркульним еркером, ще два входи з бокових 

фасадів під трикутними у плані еркерами. 

Пізніше від первісного об'єму, але це було до 1917 року, з боку вулиці Чміленка до будівлі 

прибудували споруду на три поверхи у стилі еклектики. Ця будівля у плані «Г»-подібна, 

планування приміщень другого та третього поверхів коридорного типу. У лівому крилі, у 

добудованій частині, - наскрізний проїзд на подвір'я. Про дзеркальний гастроном можна знайти у 

краєзнавчих публікаціях чимало припущень та, відверто кажучи, нісенітниць. Вони стосуються не 

лише атрибутації будівлі, а й того, чим торгували у двох магазинах на першому поверсі, та чим 

займалися на верхніх поверхах. 

 
Добудова до будинку з вулиці Чміленка. 

 



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

Міжнародного банку. Його керуючий Франц Доннерберг проживав у квартирі при банку. Тут 

також було Друге Кредитно-ощадне товариство. Газета «Голос Юга» у номері за 17 жовтня 1910 

року повідомляла: «У нашому місті перебуває директор одеського відділення Санкт-

Петербурзького міжнародного комерційного банку П. Б. Якубович. Приїзд його пов'язаний з 

відкриттям у нашому місті відділення названого банку. Приміщення для банку знято в будинку М. 

Т .Соловйова на розі В. Перспективної і Московської вулиць за 5500 рублів в рік. Для зручності 

публіки домовласник влаштовує ліфт. Приміщення повинно бути готове на 1 грудня цього року». 

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

машини, влаштованої у місцевому агентстві Міжнародного банку, в будинку Соловйова. У комісії 

беруть участь міський архітектор п. Федоровський, технік п. Шостовський, міський інженер Є. 

Ф. Тамм і помічник його п. Етьєн". 

        Не виключено, що вищезгаданий ліфт у будинку Соловйова був першим ліфтом в 

Єлисаветграді. 

         У номері за 17 вересня 1912 року та ж газета надрукувала повідомлення, що з "15 вересня 

1912 року віддається у найм магазин з обстановкою, Велика Перспективна вулиця, поряд з 

"Провідником", де нині торгує М. Островський. Про умови дізнатися, Дворцова, власний будинок 

М. Соловйова". Відомо також, що у «Провіднику» торгували гумовими виробами. 

 

Будинок Мейтуса 

 

 
 

Будинок № 65 по вулиці Чміленка, у якому сьогодні музична школа № 1 ім. Г. Нейгауза, 

належав лікарю Ушеру Шльомовичу Мейтусу (1870-1968), батькові видатного українського 

композитора Юлія Сергійовича Мейтуса. 

Ушер Мейтус закінчив у 1895 році медичний факультет Київського університету Святого 

Володимира. Упродовж кількох років проходив стажування у клініках Берліна та Відня. У 1899 

році розпочав приватну практику у рідному місті. Згодом відкрив власну клініку за сучасними 

європейськими технологіями. Як свідчить реклама у газеті «Відомості Єлисаветградського 

міського громадського управління» за 2 вересня 1903 року, у місті працювала «лікарня з 

постійними ліжками доктора Мейтуса» на розі вулиць Успенської (зараз Гоголя) і Великої 

Перспективної, у напрямку до вулиці Пашутінської. При закладі функціонував 

електролікувальний кабінет, де використовували статичну електрику, гальванічні й фарадичні 

струми, сухі електричні ванни. 

Як стверджує дослідник життєвого шляху музиканта Юлія Мейтуса кандидат 

мистецтвознавства Марина Долгіх, через п'ять років, тобто у 1908 році, місце розташування 



лікувального закладу змінилося на вулицю Московську. Клініка (на першому поверсі) з'єдналася з 

родинними житловими кімнатами (на другому поверсі), що було досить типовим для подібних 

закладів на той час і доволі зручно для самого лікаря. 

Якщо від початку єлисаветградської кар'єри Мейтус спеціалізувався на внутрішніх 

хворобах та хворобах нервової системи, тобто віддавав перевагу терапевтичній практиці, то у 

рекламних оголошеннях 1910-х років на другій позиції з'являється його визначення як дитячого 

лікаря-педіатра. Фізіотерапевтичні послуги розширилися за рахунок ручного і електричного 

масажу. Також було відкрито спеціальну дитячу амбулаторію. У цій клініці робили лабораторні 

аналізи, без дослідження яких неможлива повноцінна оцінка та діагностика захворювання. 

Однією з сумних сторінок біографії лікаря Ушера Мейтуса був його арешт у лютому-

березні 1919 року. Зі шпальт єлисаветградської газети «Известия» відомо, що певний 

час Мейтус перебував серед заручників. Про його визволення клопотала професійна спілка 

місцевих лікарів, на загальних зборах якої вирішили прийняти «повторне звернення від імені 

лікарської спільноти про звільнення Мейтуса як лікаря, корисного громаді своєю працею». 

Практична діяльність лікаря Мейтуса на теренах Єлисаветграда перервалася у 1923 році. 

Очевидно, його клініку, як й іншу нерухомість родини, націоналізували, а сам лікар, щоб не бути 

арештованим і страченим, переїздить до столичного Харкова, де простіше було розпочати 

практику з «чистого аркуша». Щоб вижити і мати можливість працювати, Ушер Шльомович-

Аронович офіційно змінив ім'я та по батькові, ставши Сергієм Соломоновичем. 

 
 

Стиль будинку Мейтуса - еклектика з переважаючими елементами англійської неоготики. 

Автор проекту, фундатор та роки побудови будинку невідомі. У журналі засідань 

Єлисаветградської міської управи є постанова від 17 грудня 1898 року: „Унаслідок поданих 

прохань оголосити.. <...> міщанину Я. У. Мейтусу (8 січня 1899 р., № 5600), що клопотання його 

про видачу дозволу на побудову в його дворі по Московській вулиці дерев'яного сараю неможливо 

задовольнити до рішення судом справи по звинуваченню його, Мейтуса, за спорудження в його 

дворі дерев'яного сараю без належного на це дозволу та про порушення правил будівельного 

статуту". За ініціалами – Я. У. Мейтус (порівняємо, батько композитора – Ушер, двоюрідний дід 

– Янкель, у кожного з них можлива присутність „другого" імені) – вказує, по-перше, що на той час 



вже існував будинок по Московській вулиці, по-друге, він належав родині Мейтусів. Гіпотетично 

хазяїном будинку міг бути кожний із них. 

Бокові та центральна частини фасаду будівлі завершуються зубчастими башточками на 

зразок середньовічних з круглими віконцями у ренесансному стилі. Витончена архітектурна 

композиція фасаду, вишукані пропорції та форми, напрочуд красива кладка з фігурної і лекальної 

цегли, ритмічні переливи співучих ліній створюють симфонію незвичайної краси. 

 

 
Будинок Мейтуса. Фотографія датована 

приблизно 1948-1950 роками. Зліва від головного фасаду 

ще немає добудови, не замурований у правій частині 

фасаду і проїзд на подвір'я, який закривають залізні 

ворота. 

 

 

 

 

З середини 1920-х років до 1933 року 

будинок використовували під освітній заклад (зі 

слів старожилів, у будівлі деякий час 

розміщувалося народне училище). У 1933 році у 

будинку відкрили Державну художньо-музичну 

студію (школу для дітей та дорослих). 

Головний фасад має трьохчастну 

композицію, бокові частини якої підкреслені 

ризалітами. Добротності будівлі надає 

облицьований тесаними блоками з сірого граніту 

цоколь. 

     Площина центральної частини дещо утоплена 

відносно ризалітів. На першому поверсі віконні 

отвори з лучковим завершенням і мають невеличкі простінки, які декоровані у вигляді півколон, 

вікна об'єднані загальною підвіконною тягою і надають враження аркади. 

На другому поверсі віконні отвори центральної частини фасаду та ризалітів ідентичні - 

прямокутні, оздоблені прямокутною лиштвою, а простінки прикрашені півколонами. Балкон 

другого поверху по центру фасаду. Балконна плита має значний виліт. Огороджений балкон 

ажурною кованою решіткою з візерунком у стилі модерн. 

Ризаліти і центральна частина будівлі короновані зубчатими башточками на зразок споруд 

середніх віків та щипцем. Башточки пластично поєднують площину фасаду другого поверху. Фриз 

та вінцевий карниз, також надають будівлі масивності та шляхетності замку середньовіччя. В 

аттику над ризалітом з лівої сторони кругле віконце, що характерно для ренесансу. 

             Боковий південно-східний фасад не декорований, що свідчить про існуючу на час 

будівництва поруч забудову. Дворовий північно-східний фасад виконаний в стилі еклектики з 

використанням елементів декорування, що використані з головного фасаду. З дворового фасаду 

існував масивний балкон-тераса. Довжина балконної плити була у межах 5-6 метрів. Зовнішні 

сходи з тераси на територію двору виконували також функцію додаткових чорних сходів 

житлових приміщень другого поверху. 

             Кладка фасадів відкрита, декорована з використанням фігурної та тесаної лекальної цегли. 

Планувальна система має змішаний тип – коридорна система приміщень першого поверху та 

анфіладна на другому житловому поверсі. Поверхи між собою сполучені парадними сходами у 

лівій частині будівлі. 

          Первісне планування та інтер'єри приміщень збереглися не у повній мірі. Парадні сходи 

майже не зазнали змін: мармурові сходи, оздоблені орнаментом з керамічної різнокольорової 

плитки сходові майданчики та фойє, вишуканого візерунку кована огорожа сходів, декорування 

ліпними виробами стелі. 

         Приміщення другого поверху були насичені ліпними виробами різної тематики в залежності 

від того, під які цілі використовувалася кімната. Карнизи і розетки з геометричними та 

рослинними орнаментами, маскаронами та картушами прикрашали житло. Утрачені печі 



опалення, які були оздоблені керамічною плиткою, виконували не тільки пряме призначення, а й 

були розкішною прикрасою просторих житлових приміщень будівлі родини Мейтусів. 

        Приміщення першого поверху використовували під кабінети для лікарів, тому, напевно, 

особливих прикрас у декоруванні інтер'єрів не існувало. 

        Будівля у первісному вигляді у плані мала обриси прямокутника з невеликими ризалітами. У 

1950-1957 роках зі сторони північно-західного бокового фасаду добудували об'єм. У 1960-ті роки 

зі сторони дворового фасаду добудовано невеличку споруду для зберігання інвентарю. Після 

добудов будівля у плані набула конфігурації подібної до літери «F». 

     Розглядаючи фасад первісного об'єму та добудови, можна сказати, що фасад набув 

симетричних рішень. 

 

 

 
 

НАЙБІЛЬШ ТИТУЛОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА ЄЛИСАВЕТГРАДА 

 

Участь у виставках та ярмарках є однією з популярних форм просування, рекламування 

продукції, товарів та послуг, інформації про діяльність суб'єктів господарювання. Вона дає 

можливість ознайомити покупців зі своїми виробами, а також налагодити партнерські відносини. 

Часто на цих заходах укладають угоди та продають товар. А нагороди, отримані на виставках, 

стають гарантією якості продукції підприємства для майбутніх покупців. 

      Безумовно, найбільш титулованим серед 

підприємств Єлисаветграда та 

Єлисаветградського повіту був завод Ельворті. 

На конкурсах та виставках за період з 1882 по 

1911 рік його продукція отримала більше 50 

нагород, серед яких 37 золотих та срібних 

медалей. 

     Першу свою медаль, а вона була срібною, 

ельвортівська сівалка отримала на міжнародній 

виставці у 1882 році. У 1896 році на 

Всеросійській виставці у Нижньому Новгороді 

також були відзначені сівалки фірми Ельворті. А 

уже у 1900 році продукція заводу отримує золоту 

медаль Всесвітньої виставки у Парижі. 

 
Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 8 жовтня 1910 року, «на 

Екатеринославской выставке товариществу Р. и Т. Эльворти присуждена бронзовая медаль за 

просорезки, маслобойни, винтовой пресс и вальцовку хорошего качества». 

Та ж газета наступного дня писала: «Награды. На выставке в Александрии получили 

награды следующие фирмы: Товарищество Бургард – 1) экстирпатор-мотыга – малая серебряная 

медаль; 2) сеялка обыкновенная рядовая и 3) сеялка для посева междурядьями кукурузы – 

бронзовая медаль Александрийского земства. А.Шкловского наследники – 1) рядовая сеялка – 

бронзовая медаль, 2) молотилка и конный привод – малая серебряная медаль Александрийского 



земства; 3) мельничные постава – похвальный лист главного управляющего земства и завод 

Акционерное общество Р. и Т. Эльворти – рядовая сеялка – большая золотая медаль 

Александрийского земства». 

 
 

8 листопада 1911 року Казанська губернська земська управа видала свідоцтво, що 

експертна рада Міжнародної виставки у Казані, яка відбулася у… 1909 році, присудила фірмі 

Ельворті велику золоту медаль Головного управління Землевпорядкування і Землеробства. Цією 

нагородою відзначена молотарка з приводом за бездоганну конструкцію, хорошу продуктивність, 

чистоту обмолоту та сортування зерна. 

 
Того ж року в Омську відбулася Західно-Сибірська виставка, на якій був і павільйон 

акціонерного товариства братів Р. і Т. Ельворті. Після цієї виставки Ельворті організували в 

Омську постійне представництво і побудували для нього власну будівлю. Ельворті також 

представляли в Омську товариства "І.І.Ген'" з Одеси (плуги та інші знаряддя) та "А.Я. Коп" з 

Олександрівська (нині Запоріжжя, жатки-лобогрійки і самоскидки). 



 
 

Представництво завода Ельворті у місті Омську 

 

З 25 серпня по 8 вересня 1913 року в Аккермані (нині Білгород-Дністровський під Одесою) 

пройшла 1-а сільськогосподарська і кустарно-промислова виставка, комітет якої присудив велику 

золоту медаль заводу Ельворті за сівалки «Одеса». 

 

 
 

У жовтні 1915 року у Москві була організована перша в Росії виставка 

сільскогосподарських машин та знарядь російського виробництва. У відділі сівалок були 

виставлені ельвортівські вироби. 

У 1907 році єлисаветградська газета «Голос Юга» у кількох номерах друкувала рекламу 

фабрики піаніно А.Клебаха. Починалася ця реклама словами «удостоєна на выставке в 

Елисаветграде 23 апреля 1906 г. серебряной медали». В оголошенні вказано, що фабрика існує з 

1882 року, і на той час вона знаходилася у будинку Гунькіної по вулиці Дворцовій. 

Загалом сільгоспвиробники Єлисаветградського повіту були частими учасниками 

різноманітних сільськогосподарських виставок, з яких постійно привозили нагороди. 

Єлисаветградське товариство сільського господарства встановило свою медаль «За 

сільськогосподарські вироби». У статуті товариства серед його завдань було 

вказано: «устраивать выставки, аукционы и поощрять труды и заслуги на сельско-

хозяйственном поприще присуждением медалей и других почетных наград». Малюнок медалі був 

затверджений у 1902 році. А у наступному році виготовили на монетному дворі у Санкт-

Петербурзі за ескізами медальєра М.Скуднова 8 срібних медалей великого розміру (діаметр 70 мм) 

та 10 срібних медалей малого діаметру ( 57,4 мм), а також 15 бронзових медалей. Хто був 

нагороджений цими медалями – поки що не встановлено. 



Приз. На скачках в Петербурге гагаринский приз в 5000 рублей и серебряный кубок 

достался местному коннозаводчику Б.А.Яскульскому; приз взяла кобыла «Запольская». («Голос 

Юга», 8 липня 1909 року). 

А ось кілька газетних повідомлень про участь сільгоспвиробників Єлисаветградського та 

Олександрійського повітів у виставках. 

На Всероссийской выставке плодоводства и огородничества, устроенной осенью сего года 

в Петербурге Имперским обществом плодоводства, землевладельцу нашего уезда В.А.Кубарскому 

за плоды, выращенные им в своем имении при деревне Благодатной, присуждена большая золотая 

медаль. («Голос Юга», 17 жовтня 1910 року). 

Выставка. Сегодня в Новоукраинке открывается однодневная сельскохозяйственная 

выставка. («Голос Юга», 25 серпня 1911 року). 

Романовские премии за лучшие крестьянскиее хозяйства. 27 августа в Херсоне при 

губернской зумлеустроительной комиссии состоялось с участием господина Херсонского 

губернатора особое совещание, в котором распределились юбилейные романовские премии, 

предназначенные для выдачи крестьянам Херсонской губернии за улучшение хозяйства. Всех 

наград по губернии было восемь на сумму 2000 рублей: 4 награды по 300 рублей и 4 - по 200 рублей. 

От елисаветградского земства в совещании участвовали член управы В.А.Кубаркин и агрономы 

К.Ф.Ярженмбковский и Н.Я. Креповский. Совещание назначило: для Елисаветградского уезда 

три премии, для Александрийского – две премии и по одной премии для Ананьевского, Херсонского 

и Одесского уездов. Тираспольский уезд не получил ни одной премии. Премии Елисаветградского 

уезда присуждены: крестьянам поселка Новоукраинка Ивану Ивановичу Пуришу (премия в 300 

рублей), крестьянину села Глодосы Прокопу Даниловичу Ермоленко (200 рублей) и крестьянину 

села Новониколаевки Владимирской волости Митрофану Ивановичу Лимтургскому (200 рублей). 

Крестьяне эти владеют землей в количестве от 5.5 до 12.5 десятин. («Голос Юга», 30 серпня 

1911 року). 

В Єлисаветградському та Олександрійському повітах було кілька кінних заводів, племінні 

коні яких здобували нагороди на різних виставках. 

На Киевской всероссийской конной выставке участвовало, между прочим, два завода 

Херсонской губернии Елисаветградского уезда, а именно: заводы Игната и Сигизмунда 

Казимировичей Стибор-Мархоцких. Жюри выставки присудило лошадям этих заводов высшие 

награды. На выставке участвовал также конный завод А.Л.Бобошко (Александрийский 

уезд). Жеребец этого завода «Минин» удостоен получения первой премии. («Голос Юга», 10 

вересня 1911 року). 

        Відзнаки отримувала і… єлисаветградська тюрма. 

На выставке арестантских изделий, открывающейся в августе в Царском Селе, 

елисаветградской каторжной тюрьмой экспонируется походный офицерский буфет 

арестантской роты. («Голос Юга», 29 липня 1911 року). 

Награда. На сельскохозяйственной выставке в Екатеринославе Елисаветградская 

тюрьма получила похвальный лист за хорошую постановку учения разнообразным полезным 

ремеслам. («Голос Юга», 26 вересня 1910 року). 

Газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного управления» у номері за 

27 квітня 1899 року повідомляла про підсумки виставки, яка відбулася за два дні до цього в 

Єлисаветграді. У цьому повідомленні газета назвала коней та їх власників, які були відзначені 

грошовими преміями. Зокрема, це К.П.Громницький, К.А.Мартин, І.А.Підгорський, 

спадкоємці В.А.Гавриленка, В.А.Гриневич. Золотої медалі виставки удостоєні брати М. і Е. 

Здорики, які виставляли п'ятеро коней. Срібні медалі у жеребця Сердар (власник Ф.Л.Бобошко), 

кобили Серна та жеребця Кошмар (власник Г.О.Рауха), жеребця Ромео (власник С.А.Ільяшенко), 

жеребця Ібрагім (власник Д.Л.Давидов). Бронзові медалі виставки отримали В.А.Гриневич за 

кобилу Яшна, Е.А.Бобошко за кобилу Рулетка. Граф А.Д.Красинський з жеребцем Авенір отримав 

похвальний лист. Також похвальні листи отримали Д.Л.Давидов за жеребця Вій та кобилу Горда, 

брати М. і Е. Здорики за жеребця Фокус, Е.А.Бобошко за кобилу Ірму. Комітет виставки, який 

очолював генерал-майор Андрій Іванович Косич, відзначив й інших власників коней (див. 

фотокопію газетної публікації). 

 

 
 

ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКІ КРИМІНАЛЬНІ ІСТОРІЇ 



× 

Єлисаветградські газети оперативно висвітлювали криміногенні події у нашому місті і 

часто друкували у кількох номерах підряд звіти своїх кореспондентів із зали суду про слухання 

гучних справ. Для цього відводили значну газетну площу. Ось лише кілька подібних історій 

початку ХХ століття. 

 

Лихвар Санович паразитував на юнкерах 

 

 

Образ дореволюційного лихваря 

у нас асоціюється, насамперед, зі старою 

жінкою з 

роману Достоєвського «Злочин та кара», 

з її мізерністю та паразитичністю. У 

багатьох творах мистецтва лихварі – 

негативні герої, яких засуджували митці. 

Лихварство відображено у творах 

живопису різних епох. В 

оповіданні Гоголя «Портрет» персонаж 

лихваря являє собою, в деякому 

розумінні, диявольську фігуру. Пушкін, 

описуючи пекло, зобразив лихваря, 

якого смажить на вогні бісеня. Данте у 

своїй «Божественній комедії» зустрів 

лихварів на кордоні восьмого кола, з 

висячими на їхніх шиях гаманцями - 

символом їх ремесла, а з їхніх кишень 

стирчали монети. 

Не меншим негідником був і 

єлисаветградець Егіда Санович. Він мав 

магазин з продажу картин та інших 

речей. Та торгівля була лише 

прикриттям. Санович давав гроші у борг 

під астрономічні відсотки. Пропонував 

картини за ціною, яка у кілька разів перевищувала справжню. Змушував підписати рахунки та 

векселі на суми, що перевищували як вартість товару, так і кількість грошей, які давав. Купивши 

таким чином картину, клієнт відразу продавав її тому ж таки Сановичу, але уже за копійки. 

Основними клієнтами були юнкери кавалерійського училища. Маючи потребу в грошах, 

особливо перед випускними іспитами, вони підписували векселі, в які Егіда вносив майбутнє 

місце проходження служби, куди їх направляли після закінчення училища. А коли новоспечені 

офіцери приїжджали у полк, Санович заповняв ці вексельні бланки і пред'являв їх для сплати. Тим, 

хто не міг заплатити, пропонував підписати нові зобов'язання, але уже на більшу суму. 

Лихварством Санович займався майже 20 років. У місті знали про його афери. Та влада 

чомусь не звертала на них уваги, хоча у Російській імперії лихварство вважали аморальним, і 

закон переслідував перевищення певної процентної ставки. 

Про Сановича згадував у своїй книзі уродженець Єлисаветграда Олександр Семененко, 

обербургомістр Харкова часів окупації 1942-1943 років: "Санович - багетний магазин - давав під 

проценти грошенята юнкерам, брав векселі ніби за продані багети. Один юнкер застрелився, коли 

відкрилося, довелося сидіти Сановичу в арештантських ротах...". 

Щоб перестрахуватися від неповернення грошей, Егіда давав у борг лише тим юнкерам, у 

яких були багаті батьки або ж родичі. 

Найбільш відома жертва - Микола Миколайович Аркас, син автора «Історії України-Русі», 

командир полку Дієвої армії УНР, який 24 вересня 1901-го за 2-м розрядом закінчив 

Єлисаветградське кавалерійське училище. У результаті багаторічного тісного співробітництва з 

Сановичем він позбувся крупної суми. Два юнкери - Горбачевський та князь Бебутов, 

застрелилися. Юнкер Романов був по руках та ногах пов'язаний борговими зобов'язаннями 

перед Сановичем. Та оскільки батько відмовився оплатити борги сина, юнкер застрелив його... 

https://dozor.kr.ua/category/history


Коли про лихварство Сановича стало відомо начальнику кавалерійського училища, то він 

заборонив юнкерам відвідувати магазин Егіди. Тоді лихвар влаштував окрему кімнату у магазині 

для прийому юнкерів, і впускав їх туди через чорний хід. 

1908-го поліціймейстер Сухоруков провів розслідування щодо лихваря. Переконався, 

що Егіда займається брудною справою, і став клопотати перед тимчасовим генерал-губернатором 

про виселення Сановича з міста. Але цього чомусь не сталося. Можна припустити, що лихвар дав 

комусь хабара у Херсоні. 

У вересні 1910-го один з позичальників - Костянтин Чебанов, на той час штаб-капітан у 

запасі, звернувся до судової влади, звинувативши Сановича у лихварстві. Справа дійшла до суду у 

1914-му. Окружний суд в Єлисаветграді розглядав її три дні поспіль - з 6 по 8 березня. Місцева 

газета «Голос Юга» для висвітлення процесу у трьох номерах виділила по одній сторінці формату 

А1. Суд заслухав 28 свідків та потерпілих, третину з викликаних. Дехто відмовився свідчити 

проти Сановича, бо той, дізнавшись про слідство, став обробляти свідків та залякувати їх 

вбивством. Так не з'явилися на суд офіцери Лукін, Крижановський, Алфьоров, Немцєв, 

Божанов, сотник Власов та багато інших. 

Найбільш показовими на суді були свідчення Миколи Аркаса. У червні 1907-го, коли він 

уже завершив військову службу, Микола Миколайович приїхав у Єлисаветград до Сановича за 

грішми. Лихвар запропонував купити у нього картини, оцінивши їх в 800 рублів, зарахувавши до 

цієї суми старий борг Аркаса у розмірі 500 рублів. Санович узяв з Аркаса бланкових векселів на 

2500 рублів строком на 10 місяців. Картини лихвар допоміг заставити у магазині Абрама Шупа за 

100 рублів. А вже через годину картини повернулися до магазину Сановича. 

У 1908-му за відстрочку платежа на 11 місяців Санович отримав від Аркаса 400 рублів. 24 

грудня того ж року Егіда отримав від Миколи Миколайовича ще 100 рублів і зарахував їх як 

«дорожні витрати». Потім за відстрочку платежа на три місяці за тими ж векселями на 2500 рублів 

взяв бланкових векселів на 4500 рублів, що склало майже 720 процентів. 23 березня 1909-

го Санович дав Аркасу 75 рублів, а за відстрочку платежа у розмірі 7000 рублів на один день, 

змусив видати йому векселів на 5100 рублів, а потім забрав цю суму. У 1910-му Аркас знову 

звернувся до Сановича. Той погодився позичити за умови, що Аркас візьме у нього п'ять картин, 

один флакон одеколону, гаманець та дорожню сумку вартістю 65 рублів. Аркас погодився і узяв 

ще 195 рублів готівкою, підписавши вексель на 3000 рублів строком на півроку. 

На запитання прокурора чому він, потребуючи грошей, купував картини у Сановича, 

Аркас відповів, що таким чином робив «послугу за послугу». Одного разу, коли Санович приїхав 

до Аркаса за грішми, а тому не було чим платити, то продав свого коня. Санович дав 

підписати Аркасу двічі один і той же вексель, а потім забрав гроші за одним векселем з нього, а за 

іншим – з його батька, якого також звали Микола Миколайович. Узявши у Сановича 1000 

рублів, Аркас у підсумку віддав лихварю 16 000 рублів. 

До Аркаса у Кишинів приїжджав Мармер, шурин Сановича, який просив змінити свої 

покази на користь лихваря. Мармер сказав, що якщо Аркас відмовиться від свідчень, 

то Санович не буде притягати його до відповідальності за наклеп і навіть показав 

розписку Сановича про це. 

Інша жертва - юнкер Микола Писарєв, у 1907-му узяв 200 рублів на три 

місяці. Санович відібрав у нього вексель на 300 рублів і ломбардну квитанцію на закладені 

юнкером діамантові речі вартістю 300 рублів. Коли Писарєв розрахувавя за векселем, то не 

отримав ломбардну квитанцію. 

Подібним чином Санович отримав астрономічні проценти від позик, наданих 

юнкерам Захар'їну та Лашкевичу, військовому лікарю І.Брукендалову, купцю Хуторянському та 

багатьом іншим. Усім їм пропонував підписувати бланкові векселі та незаповнені рахунки. 

Говорив, що підпис нерозбірливий, і пропонував підписати ще один папірець. А потім пред'являв 

до оплати обидва екземпляри. 

Давав Санович у борг не лише юнкерам. Один з клієнтів переписав на Егіду свій 

магазин. Янкель Левензон був знайомий з Сановичем 15 років. Торгував дамськими шляпками у 

магазині, який знаходився по-сусідству з магазином Егіди. Справи йшли погано, Санович у січні 

1906-го позичив Левензону 500 рублів, взявши векселів на 800 рублів на три місяці. Згодом через 

борги Левензон перевів свій магазин на дружину Сановича. Потім Янкель кілька разів намагався 

застрелитися та повішатися. 



Свідчити у суді приїхав колишній юнкер, офіцер драгунського полку з Казанської 

губернії С. Гайдабажі. Також колишній юнкер В.Булгаков приїхав на суд з Польщі. Вони заявили, 

що Санович тримав усіх своїх боржників у «їжакових рукавицях». 

Власник магазину Хаїм Шмулевич пригадав, що якось у його магазин прийшов Санович з 

двома молодими людьми, очевидно юнкерами. Відрекомендував їх мільярдерами. Це були 

брати Ковальови. Шмулевич відпустив їм в кредит речей на 1000 рублів. Ці речі потім опинилися 

у Сановича. А брати Ковальови згодом були розорені. 

Штаб-капітан Костянтин Чебанов, який жив у 1914-му в Одесі, заплатив 

«компанії» Сановича 7000 рублів, у той час як взяв у нього у борг готівкою 360 рублів. 

Коли Чебанову потрібно було 200 рублів, він звернувся до Сановича. А той відіслав до Мармера. 

Мармер погодився дати гроші, але за умови, що утримає з Чебанова 40 рублів у вигляді процентів. 

Таким чином Чебанов отримав на руки лише 160 рублів. У кімнаті Мармера, яка була погано 

освітлена, підписав два векселі, не розібравшись, що підписує. Мармер говорив, що ці векселі по 

100 рублів строком на три місяці кожний. Та коли Чебанов жив уже в Одесі, до нього приїхав з 

Єлисаветграда посланець Мармера і пред'явив векселі на 4000 рублів! 

Під час обшуку у магазині Сановича поліція знайшла шкатулку, у якій були різні 

документи на 35 000 рублів. Сума на той час астрономічна. 

...Присяжні радилися чотири години. Врешті, опів на третю годину ночі, вони оголосили 

свій вердикт: винний. Сановичу призначили тюремне ув'язнення на один рік з позбавленням 

особливих прав і переваги. 

 

Таємниця двох скринь 

 

Ця історія про те, як поліція Єлисаветграда розкрила пограбування поштового потягу в 

Середній Азії, затримала його учасників і вилучила у них більшу частину викрадених грошей. 

Злочинці спробували сховатися від правосуддя на Україні, купити землю і зайнятися сільським 

господарством. Та їх погубили поспішність, самовпевненість і нахабство. Але в першу чергу – 

професіоналізм розшукової поліції Єлисаветграда. 

1 жовтня 1912 року у Єлисаветград приїхав молодий пан, що відразу звернув на себе увагу 

місцевої поліції своєю гульнею та безчинствами. Узявши візника, він з вокзалу відправився в 

готель «Біржа». Але там не було вільних місць і гостю довелося їхати в «Північний готель». 

Знявши номер, він знову узяв візника і поїхав в ресторан Козлова відсвяткувати приїзд. Зайнявши 

окремий кабінет, зажадав дорогі вина і закуски. Побачивши, які делікатеси несуть в кабінет 

офіціанти, за столик до незнайомця відразу ж підсіли дві панночки легкої поведінки. 

Адміністрація ресторану, оцінивши скромний одяг відвідувача, спочатку захвилювалася: а чи 

зможе він розрахуватися? Але коли клієнт став кидати на стіл крупні банкноти, швидко 

заспокоїлася. Та усе ж таки законопослушність узяла верх і про дивного відвідувача повідомили в 

поліцію. 

           Від Козлова наш герой поїхав в ресторан «Росія», де продовжив гульню. А в десять годин 

вечора, тепер уже у супроводі парочки дівчат, знову з'явився в готелі «Біржа» і зажадав номер. 

Швейцар, побачивши, що гість п'яний, викликав поліцейського пристава. Той обшукав кишені 

буяна, знайшов у них декілька сотенних папірців та паспорт на прізвище Стрельникова, і залишив 

у спокою, сказавши швейцарові, що у молодого чоловіка є чим розрахуватися. Швейцар цього 

разу знайшов номер для Стрельникова, хоча декількома годинами раніше відмовив йому, і гість 

закрився у номері з дівчатами. 

        О восьмій годині ранку Стрельников вийшов з «Біржі» і більше туди не повертався. Оскільки 

його речі залишилися у «Північному готелі», він зайшов туди і відіслав швейцара в контору 

російського транспортного товариства. Швейцар передав прохання пана: негайно відправити два 

ящики з товаром із шкіри - один до Ташкента, а інший у Симбірськ. Причому Стрельников наказав 

швейцарові застрахувати товар на 100 рублів. Службовець контори відповів, що сьогодні він 

зробити цього не зможе, і попросив прийти наступного дня. 

Стрельников образився, і вранці наступного дня пішов не у контору транспортного товариства, а 

на квартиру його начальника. І став наполегливо вимагати негайної відправки ящиків на Волгу і у 

Середню Азію. 

          Начальник спробував було пояснити гостю, що контора відкривається о дев'ятій, а зараз 

лише восьма, та що на приватній квартирі такі питання не вирішуються. Стрельников на це 



відповів грубістю. Тоді господар покликав службовця і велів йому вивести гостя з квартири, що і 

було зроблено. 

         У контору транспортного товариства Стрельников добрався до десятої години. І з порогу 

почав наполягати на негайному транспортуванні свого товару. В цей час в контору прибув 

наглядач розшукового відділення, що вже стежив за підозрілим суб'єктом. 

Розпитавши Стрельникова про мету його приїзду в Єлисаветград, він ввічливо попросив пройти з 

ним в розшукове відділення. Туди ж відвезли і ящики. 

        У розшуковому відділенні скрині відкрили. В одній була солома, а в іншій - солом'яні кульки 

для пляшок з вином. Засунувши руку в солому, наглядач намацав в ній папір і витягнув назовні 

пакет з грішми. У пакеті було 89 390 рублів. Тоді перевірили кишені Стрельникова, і витягнули з 

сюртука револьвер. 

       Переконавшись, що перед ними злочинець, поліцейські допитали чоловіка. На запитання він 

відповідав невиразно. Природу грошей пояснив тим, що їх йому в потягу дав невідомий чоловік у 

формі залізничника. 

       За відомостями поліції повіту, Стрельников був в Єлисаветграді півтора місяці тому. 

Зупинявся в готелі «Біржа» (от чому він поїхав з вокзалу в цей готель!). Був він також і в селі 

Петроострів Єлисаветградського повіту (зараз це село в Новомиргородському районі). І його там 

заарештовували, але за відсутністю доказів відпустили на свободу. Стрельникова підозрювали в 

тому, що він був співучасником пограбування поштового потягу в Самарканді. 

       Наступного дня, 3 жовтня, бажаючи провести розслідування, розшукова поліція відправилася 

в село Петроострів, де проживала дружина Стрельникова. Поїхали туди начальник розшукового 

відділення Кололій і наглядач Фомін. Прибувши до будинку Товстюків, де мешкала 

дружина Стрельникова, поліцейські провели обшук. Знайшли гроші - 36 рублів, і багато золотих 

речей - годинники, ланцюжки і браслети. Стрельникову і Товстюкову заарештували. Чоловік 

останньої уже сидів за підозрою в пограбуванні пошти в Ташкенті. Його причетність до злочину 

була виявлена, коли він, людина небагата, приїхавши у Петроострів відразу ж уклав угоду із 

землевласником Невегловським на купівлю його маєтку вартістю 59 тисяч рублів, і вніс завдаток в 

сумі 15 тисяч рублів. Разом з Товстюковим у Петроострові були арештовані й Іван Лемдянов з 

дружиною. 

      Поліція встановила, що під час пограбування пошти в Ташкенті Стрельников служив 

машиністом на залізниці, Товстюков - помічником машиніста, а Лемдянов - стрілочником. 

      На допитах Стрельников тримав себе спокійно і на всі запитання прокурора відповідав, що 

нічого не знає, або розповідав усіляку нісенітницю. 

      Про його затримання дали телеграму у Середню Азію. І звідти прийшло повідомлення, щоб 

єлисавегтрадці відправили Стрельникова у розпорядження судового слідчого Самаркандського 

окружного суду Френкеля. У неділю 14 жовтня його повинні були етапним порядком відправити 

до Самаркандської обласної в'язниці. Гроші, відібрані у Стрельникова, поліціймейстер відіслав на 

зберігання в казначейство. 

        При затриманні на першому допиті Стрельников заявив, що він не був судимий. Потім 

зізнався, що вже сидів у в'язниці у справі про озброєний напад на залізничну станцію. Але за 

браком доказів його виправдали тоді. Змінив він також і свої свідчення про походження грошей - 

заявив, що знайшов їх на городі Товстюкова у Петроострові. Очевидно, йому вже доводилося 

брати участь в бойових діях, тому що на тілі були кульові і ножові поранення, які вже 

зарубцювалися. 

        Але герой таємничої історії зі скринями, в яких виявилося 90 тисяч рублів, не був етапований 

до Самарканду. Знявши з себе сорочку і обмотавши її навколо шиї, він поступово стягнув петлю і 

таким чином задушив себе власними руками. Самогубство сталося уночі, а труп виявили при 

уранішній перевірці тюремних камер. 

       У номері за 11 квітня 1913 року єлисаветградська газета «Голос Юга» повідомляла: «Награды 

от эмира Бухарского. Исправнику П.И. Борисову эмир Бухарський пожаловал орден Золотой 

звезды 3-й степени, бывшему уряднику села Петроостров Г. Лупулову - золотую медаль, и чинам 

городской полиции - начальниу сыскного отделения господину Кололию и надзирателю господину 

Фомину - золотые медали. Награды эти находятся в святи с нахождением бухарських денег, 

обнаруженных у грабителя Стрельникова, задержаного в городе Елисаветграде». 

 

Чудо-ліки Полякової 

 



Шахраї намагаються нажитися на бажанні громадян позбутися хвороб. Вони рекламують 

свої лікарські засоби та прилади як панацею від усіх захворювань. 

Придбавши за кругленьку суму пропоновані шахраями ліки, здоровішими люди не ставали, а 

деколи навпаки, їх стан здоров'я різко погіршувався. А шахраї, продавши свої «чудо-ліки», 

збагачувалися на чужому горі. 

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 газету "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 карбованці. 

            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 карбованці, 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». 

 

Єлисаветградський слід Пінкертона 

 

Коли сім'я Томашпольських зібралася вечеряти, за стіл не сів 8-річний Мойша. Служниця 

побігла до його товариша, 13-річного Ізі Дубосарського. Але й того не було удома. Хтось сказав, 

що бачив їх у компанії Федька Гетьманця, сина сторожа Томашпольського. Батьки зниклих дітей 

пішли до будинку Гетьманців і накинулися на підлітка із звинуваченнями, куди це він відвів 

Мойшу та Ізю. Але Федько заперечив, що бачив того дня хлопчиків. Щоб вибити з сина зізнання і 

вислужитися перед роботодавцем, Семен Гетьманець схопив палицю та кілька разів прийшовся 

нею по спині та сідницях сина, а один раз зачепив носа, з якого струмком потекла кров. На 

цьому Семен вгамувався: а може й справді Федько не бачив дітей торговців? 

Шукали хлопчиків усю ніч. А знайшли лише уранці на Фортечних валах, поблизу тюрми. 

Діти були мертві. Сталося це 30 серпня 1910 року. 

             По місту за якусь годину розлетілася страшна звістка про трагічну загибель дітей 

торговців. Поліція розпочала пошуки убивць. Спершу затримали циган, які отаборилися у західній 

частині фортеці. Але ті заперечили свою причетність до цієї трагедії. Тоді арештували Федька 

Гетьманця, хоча він також уперто заперечував, що убивав дітей. Кров на своєму одязі пояснив 

учорашньою екзекуцією батька. 

             Та підозри у тому, що це усе ж таки Федько убив дітей підтвердилися, коли під час обшуку 

у квартирі Гетьманців знайшли лубкову книжку «Зграя шантажистів» із пригодницької серії 

про Ната Пінкертона. У брошурці знайшли закладку на сторінці із текстом листа, який майже 

дослівно був схожий на текст листів, які тижнем раніше отримали торговці Томашпольський 

та Дубосарський. У них невідомий вимагав, щоб вони поклали під каменем біля тюрми по 50 

рублів, інакше їхніх дітей уб'ють. Цю вимогу торговці не виконали, а пішли з листами до 

начальника розшукної поліції А.Кулакова. Він пообіцяв знайти вимагачів, але не устиг, а може й 

не шукав. 

           Незважаючи на те, що Федько Гетьманець був сином сторожа, він умів писати і читати. 

Поліція знайшла у 15-річного підлітка кілька випусків брошур з пригодами знаменитого Ната 

Пінкертона. 

            Почалася у Росії «пінкертонівська лихоманка» у 1907 році. А уже через рік було видано 

понад шість десятків серійних брошур про розшуковців загальним тиражем до 10 млн. штук. 

Найбільшою популярністю користувався Нат Пінкертон, якому було присвячено кілька серій. У 

цього літературного персонажа був реальний прототип – Аллан Нат Пінкертон, відомий 

американський детектив. Проте Пінкертон з серіалу – умовна літературна фігура, яка була мало 

схожа на свого реального прототипа. В основі оповідань про Пінкертона лежав не логічний аналіз 

та роздуми, а дії – переслідування, бійки тощо. Це була авантюрно пригодницька література. 

Критика та педагоги негативно оцінювали брошури про розшуковців, відзначаючи, що вони 

брудні, аморальні. В Росії видавалися перекладні з німецької оповідання про Пінкертона. Їх також 

писали відомі письменники, зокрема, Купрін, Кузьмин, Брешко-Брешковський та ін., робили, як 

правило, це анонімно або під псевдонімами. Особливою популярністю така література 

користувалася у молоді. 

         Коли поліція знайшла у Федька брошуру про Пінкертона, то змусила підлітка переписати 

текст листа з вимогою грошей і показала його Томашпольському та Дубосарському. Ті в один 

голос заявили – і почерк, і текст схожі як дві краплі води з тим, що вони отримали від аноніма. 

Але Федько продовжував твердити – це не я убив дітей! 

         Єлисаветградська газета «Голос Юга» у чотирьох номерах поспіль на початку вересня 1910 

року друкувала великі матеріали про цю трагедію. Як писало видання, убивство дітей набуло 

широкого резонансу у місті, жителі якого разом з батьками переживали утрату дітей. 

         На 31 серпня були призначені похорони загиблих. Уранці в анатомічному приміщенні лікарні 

проходив розтин трупів. При цьому були присутні Федько разом з меншим братом Миколою. Він 

не міг спокійно стояти і звернувся до брата: «Федька! Це ж ти їх убив!». Але ці слова не подіяли 

на брата - з трупарні він вийшов з піднятою головою і посміхався. 

         За судово-медичним розтином послідував дозвіл на поховання. Біля моргу та по шляху 

проходження процесії до головної синагоги зібралося чимало народу. Домовину на руках понесли 



до мосту через Інгул та по Великій Перспективній вулиці. Рух трамваїв та кінних екіпажів на цей 

час припинили. Від синагоги процесія, яка розтягнулася на три квартали, направилася до старого 

єврейського кладовища. Обидві домовини були опущені в одну могилу біля жертв «чорних 

жовтневих днів» (так газета «Голос Юга» назвала єврейські погроми 1905 року – прим. авт.). На 

могилу дітей поклали багато вінків. 

         Як встановило слідство, коли Томашпольський та Дубосарський не передали вимагачам по 

50 рублів, Федько Гетьманець вирішив убити дітей, щоб після цього потребувати у батьків уже по 

700 рублів. Якби сталося так, як планував підліток, і йому вдалося настрахати жителів міста, то він 

збирався далі вимагати гроші у інших торговців. Увечері 29 серпня Федько покликав своїх жертв 

на вали. Коли діти прийшли туди, на них уже чекали товариші Федька – 13-річний Іван Осика та 

17-річні Андрій Наумов і Іван Видриг. «Давай боротися!» - запропонував Дубосарському Федько. 

А меншого Мойшу на цей час відправили нарізати гілок для дудок. Хлопчик пішов у кущі на 

пошуки бузини, а Федько почав боротися з Ізею. Хоча й поклав його на лопатки, але задушити не 

зміг, оскільки Томашпольський виявився досить вертким і фізично розвинутим хлопчиком. Тому 

убивці довелося ударити його ножем у шию… 

            Коли перша жертва стихла у конвульсіях, Осика з Наумовим відтягнули труп у кущі. Потім 

погукали Ізю. Хлопчик прийшов на галявину і на нього також напали з ножем. Та очевидно 

убивць хтось сполохав, бо вони залишили труп на відкритому місці і утекли з валів. 

        P.S. Начальника розшукної поліції А.Кулакова звільнили з роботи відразу після того, як 

знайшли трупи дітей і стало зрозуміло, що убивцями є вимагачі, які надсилали погрозливі листи 

їхнім батькам. Звільнили за бездіяльність, за те, що не попередив цю жахливу трагедію. 

 

Справа Дворянина Івана Шишкіна 

 

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 литку ноги Дунін-Жуховський, але він 

відмовився від обвинувачення. 

Олександр Костянтинович Шишкін (3 червня 1867 року – 20 листопада 1931 року), 

потомствений дворянин, коренями з 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 з найкращих дореволюційних адвокатів Росії. Уперше він заявив про себе у 1877 році 

на процесі «193-х», у 80- ті роки XIX ст. був уже знаменитим, на початку XX ст. залишався зіркою 

першої величини, а останні 10 років існування старої адвокатури - найавторитетнішим і 

популярним в країні адвокатом. 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). 

Поки кучери запрягали коней, вирішили повечеряти в ресторані готелю. За сусіднім 

столом сиділа п'яна компанія офіцерів, яка розмовляла одними матюками. 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 радянські часи тут 

був Будинок культури «Жовтень» заводу «Червона зірка») у відповідь на чергову образу з боку 

корнета Олександр Шишкін сам схопився за зброю. Павловський штовхнув його, і Шишкін тричі 

вистрілив, падаючи. 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. 

Ще один підсудний, якого довелося захищати Карабчевському, і життєвий шлях якого 

також повє'язаний з нашим краєм, - Федір Нікітін. Народився 1845-го у Миколаєві. Свідоцтво про 

хрещення, яке зберігається в студентській справі Федора Платоновича, завірене у Єлизаветграді. 

Мати, Марія Василівна, донька землевласника Бобринецького повіту 

підполковника Василя Васильовича Бородкіна (Соколова-Бородкіна). 

            Дід Філімон Нікітін - поміщик Єлисаветградського повіту. Проживаючи в 

Єлисаветграді, Федір Нікітін 5 липня 1863-го пише прохання про прийняття його на математичний 

факультет Імператорського Московського університету і незабаром поступає туди. У 1870-

х Ф.П.Нікітіна обирають гласним Єлисаветградського повітового земства, почесним мировим 

суддею Єлисаветградського і Тираспольського повітів. Брат Микола Платонович був гласним від 

Єлисаветградського повіту в 1883-1885 і 1889-1891 рр.. 11 травня 1883-го Єлисаветградські 

земські збори у черговий раз обрали Ф.П.Нікітіна почесним мировим суддею і губернським 

гласним. Коли Нікітін перебував на посаді директора Лісового департаменту Росії (з 1895 по 1905 

рік), йому пред'явили звинувачення у зловживаннях при продажу вологодських лісів. 

          Захищав Федора Платоновича Микола Карабчевський. Справу слухали 10 травня 1910-го в 

Кримінальному касаційному департаменті Урядового Сенату за участю станових представників. 

        «Величезне лісове господарство Росії, - говорив на процесі Карабчевський, - що приносило 

при Писарєві тільки 23 мільйони на рік доходу, в перший же рік управління Лісовим 

департаментом Нікітіна легко і вільно потроює цифру доходу до 66 мільйонів... Я, не вагаючись, 

просив би у вас для нього похвального листа. Але ви тільки кримінальні судді і можете тільки 

виправдати невинного». Після досить короткої наради суд виправдав Нікітіна. Невдовзі після 

набрання вироком законної сили таємний радник Нікітін був нагороджений найвищим орденом - 

Св. Анни 1 ст. 

         Слід додати, що Микола Платонович Карабчевський неодноразово відвідував Єлисаветград. 

Зокрема, у 1902 році на літературному вечорі в Єлисаветградській Громадській бібліотеці він 

читав свою белетристику. 
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