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ЯКИЙ БУДИНОК БУВ ПЕРШИМ 
 

Місто, яке сьогодні носить ім'я Кропивницького, бере свій початок від фортеці св. Єлисавети.  
Указ про її створення  підписаний імператрицею Єлизаветою 11 січня 1752 року, а  проєкт фортеці 
затверджений 30 липня того ж року. Фортеця повинна була являти собою шестикутник та зайняти 
територію площею близько 70 десятин, внутрішню частину якої розділили на 36 дрібних кварталів, 
розташованих навколо великої квадратної площі.  

Місце для фортеці  на пагорбі на правому березі Інгулу, на відстані близько 200 сажнів від 
річки, обране інженерною командою під керівництвом генерала  І. Глєбова, який 5 лютого 1752 року 
отримав на це особливу інструкцію. Сенат затверджував місце майбутньої фортеці 21 березня та 1 
квітня 1753 року.  

Указ про будівництво фортеці св. Єлисавети вийшов 3 березня 1754 року.  
Після закладання фортеці за церковним чином 12 червня 1754 року (за старим стилем) через 

кілька днів відбулися і світські урочистості з цього приводу. 
 

 
       
    Припускаємо, що одним із перших загальних планів будівництва фортеці св. Єлисавети був 
план, який сьогодні зберігається у фондах Російського Державного військово-історичного архіву (на 
фото вище). У радянські часи кіровоградський архітектор А. Губенко зробив фотокопії фонду 
фортеці св. Єлисавети у московському архіві. Частина цих фотокопій нині знаходиться у  
Державному архіві Кіровоградської області. 
         Цей план має назву «Проектъ к построению крепости Святыя Елисаветы по указу 
Правителствующаго Сената 1753 года апреля 20 дня». У правому нижньому куті підпис «минеръ 
подпорутчикъ Александръ Вейсъ». Отож, Олександра Вейса можна вважати кресляром одного з 
перших загальних планів фортеці св. Єлисавети. А датований цей проект 20 квітня 1753 року. 
          Керувала фортифікаційними роботами команда з чотирьох інженерів і дев'яти кондукторів. 
Планували спорудити фортецю за 120 днів. Та оскільки грошей виділили удвічі менше від 
кошторису, будівництво затягнулося, а у середині жовтня 1754 року фортифікаційні роботи узагалі 
призупинили. На той час оборонні вали були уже насипані, хоча й не на повну висоту.  

У 1756 році фортифікаційні роботи поновили. Через деякий час добудова фортеці та її 
озброєння по штату були призупинені до 1763 року, а після того деякі роботи тривали ще кілька 
років, але так і не були закінчені. 
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Рескриптом імператриці Катерини ІІ-ї від 10 лютого 1784 року на ім'я генерал-фельдмаршала 
князя Г. Потьомкіна було повідомлено, що фортеця св. Єлисавети "за своїм становищем в середині 
держави фортецею вважатися не могла і була перетворена на внутрішнє місто".  

Повне скасування фортеці св. Єлисавети відбулося 15 березня 1805 року. 
Оскільки поки що не знайдено підтверджень того, що на території нинішнього міста 

Кропивницького на початок будівництва фортеці св. Єлисавети було якесь поселення, то, перші 
будівлі, споруджені на території фортеці, можна вважати першими будинками міста. Хоча, можливо, 
першою була й будівля за межами фортеці – тимчасове житло будівників фортеці. 

 

 
 
Адміністративна будівля в Єлисаветинській фортеці. Реконструкція1. 

 

В «Историческом очерке г. Елисаветграда» зазначено: «На околицях фортеці св. Єлисавети 
селилися греки, молдовани, серби, втікачі росіяни та старообрядці з Польщі та Чернігівської 
губернії. Таким чином поблизу фортеці утворилося поселення, що становить тепер частину м. 
Єлисаветграда під назвою Бикове або грецьке та Пермське. Останнє отримало назву від табору 
Пермського Карабінерного полку, викликаного в 1754 році для прикриття робочих людей і 
викорінення гайдамаків, - а перше за прізвищем капітана Бикова, який жив там і завідував ним, як й 
іншими поселеннями під головним керівництвом і начальством коменданта фортеці св. Єлисавети». 
Але спершу була фортеця, тож перший будинок нашого міста слід шукати там.  

 
 

 

                                                           
1 Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века : монография / В. И. Тимофеенко, 

ред. Ф. П. Шевченко; Ин-т истории АН УССР. – Киев: Наукова думка, 1984. – 217 c. 
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На даному плані, який зберігається в архіві сусідньої країни, фасади кам’яних цивільних споруд, 
гауптвахти та караульного приміщення  при бастіоні св. Катерини на території фортеці св. Єлисавети. 
Документ датований 31 грудня 1801 року і складений при Єлисаветградській  інженерній команді. На плані 
підпис інженер-підпоручика Свиридова. 

На території фортеці були казарми і провіантські магазини. «Квартали забудовані 
одноповерховими і досить скромними за зовнішнім виглядом будівлями2. І тільки високі дахи, 
мансардні поверхи над входом до галереї, утворені тонкими дерев’яними колонами, надавали цим 
будинкам своєрідний і колоритний обрис.3 Досить імпозантною була будівля з 14 кімнатами, в якій 
                                                           
2 ЦДВІА СРСР. – Ф.349. – Оп.12. – Спр. 5738. 

3 ЦДА ВМФ. – Ф.3. - Оп.23. – Спр. 950. - Арк.57. 
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зупинявся Потьомкін. Це була П-образна у плані одноповерхова будівля з галереєю між ризалітами з 
боку двору і з тісно розставленими прямокутними отворами на головному фасаді. Але особливо 
виділялася адміністративна будівля на соборній площі. Прямокутна в плані вона зі всіх сторін 
обносилася галереєю, а посередині мала ступінчасту триярусну башту, яка завершувалася 
куполом»4. 

 

 

План кварталу дерев’яних будівель для проживання артилерійської команди. 25 квітня 1801 року. 
Інженер-поручик Свиридов.  

 

Це найбільш ранні з відомих планів будівель на території фортеці св. Єлисавети. Ці будівлі  
не збереглися до наших днів. 

 

 

                                                           
4 Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века : монография / В. И. Тимофеенко, 

ред. Ф. П. Шевченко; Ин-т истории АН УССР. – Киев: Наукова думка, 1984. – 217 c. 
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ЯКИЙ БУДИНОК У КРОПИВНИЦЬКОМУ НАЙСТАРІШИЙ 
 

 Це питання неодноразово піднімалося місцевими краєзнавцями. Та відповідь на нього навряд 
чи хто знає і зможе надати документальне підтвердження своєму припущенню. 
  

 
  
 Один із місцевих істориків стверджує, що перший цегляний будинок в Єлисаветграді - це 
приміщення школи № 14, що по вулиці Вокзальній. До 1917 року у цьому будинку було духовне 
училище. В "Историческом очерке г. Елисаветграда», який вийшов друком у 1897 році, зазначено: 
 «Духовне училище недавно відсвяткувало 75-річчя  свого  існування.  Воно  засноване  настоятелем  
єлисаветградського Успенського собору протоієреєм Павловським. Розміщається у власному 
кам'яному двоповерховому будинку, при ньому прибудинкова церква». Тож можна припустити, що 
духовне училище було відкрите у 1820-1822 роках. Проте, де воно спочатку базувалося, і коли 
зведений його будинок по вулиці Вокзальній – поки що невідомо. 
 

 
 
 У 1956 році у "Держбудвидаві" у Києві вийшла книга "Пам'ятники архітектури УРСР, що 
перебувають під державною охороною". У книзі будинок на розі вулиць Преображенської та 
Тарковського (нижче на знімку з книги) у Кіровограді був датований 1800 роком, і зазначено, що це 
– «пам'ятник єдиної житлової будови початку ХІХ століття, яка збереглася на Кіровоградщині». 



 8 

 Це ж написано і у Постанові Ради Міністрів УРСР "Про впорядкування справи обліку та 
охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР" (1963 рік) та у книзі "Пам'ятники 
містобудування та архітектури УРСР", яка вийшла у видавництві "Будівельник" у 1985 році. 
Зокрема, що це житловий будинок початку ХІХ століття, цегляний, двоповерховий, у плані літерою 
"г", з чотирискатним дахом. Зі сторони подвір'я - галерея, відкрита на першому і частково закрита на 
другому поверсі. Вуличний фасад розділений по горизонталі пояском, а по вертикалі — двома 
ярусами пілястр на високому цоколі, опоясаний розкріпленим карнизом. 
 

 
 
 В «Историческом очерке г. Елисаветграда» читаємо, що пожежа, яка розпочалася 15 липня 
1834 року, тривала кілька днів, і згоріли усі будинки, за «винятком декількох кам'яних, як-то 
будинків: генерала Екельна, на Перспективній вулиці, нині жіноча гімназія, Фундуклея, там же 
Шігарцева, Макєєва, Мєснікова, на розі Олександрівської (нині Тарковського - прим. авт.) і 
Преображенської вул., що належить нині спадкоємцям Головіної, Лагунова, там же, належить 
тепер Арєшнікову і деяких інших, і то будівництво таких може бути віднесене лише до початку 
поточного століття». 
 Не виключено, що будинок на розі вулиць Тарковського та Преображенскої, по діагоналі від 
Преображенської церкви, один з двох будинків, які згадує Пашутін – будинок Месникова-Головіних 
чи будинок Лагунова-Арешникова. 
 Далі читаємо у вищезгаданій книзі: «До спорудження штабних будівель на Ковалівці і 
влаштування у них приміщення для приїзду Государя Імператора, найвищої особи, під час відвідин 
своїх м.Єлисаветграда, зупинялися у приватних будинках і звичайно в тих же, в яких квартирували 
корпусні командири, а саме: Государ Імператор Олександр Павлович зупинявся в будинку Мєснікова, 
нині Головіної, проти Преображенської церкви і в будинку Лагунова, нині Арешнікова там же». 
 Кому належав будинок на розі вулиць Тарковського та Преображенської, коли він 
побудований, і чи справді це «пам'ятник єдиної житлової будови початку ХІХ століття, яка 
збереглася на Кіровоградщині»,  можливо, вдасться встановити комусь з краєзнавців. 
 Разом з тим, напевне ж були якісь архівні документи в істориків, чи якісь інші вагомі 
підстави, щоб твердити так ще 60 років тому. Ось і у «Державному реєстрі національного 
культурного надбання: пам'ятки містобудування і архітектури України" за 1999 рік цей будинок 
значиться як пам'ятник архітектури та історії державного значення. А таких об'єктів на 
Кіровоградщині небагато. 
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АТРИБУТОВАНІ ДВОПОВЕРХОВІ БУДИНКИ 

 
 Більшість двоповерхових будинків, які були споруджені в Єлисаветграді до 1917 року, - 
неатрибутовані. Тобто, документально не встановлені імена їхніх фундаторів, автори проєктів та 
роки побудови. Тож таких будівель, про які усе це можна сказати, - менше двох десятків. 
 На правому березі Інгулу це будівлі церковно-приходської школи у Василівському провулку, 
16 та Пушкінського народного училища по вулиці Генерала Шумілова (сьогодні там школа № 7). 
 

 

 Будівля церковно-приходської школи. Автор проєкту -  єпархіальний архітектор Херсонської Духовної 
консисторії Лев Феодорович Прокопович, 1899 рік. Дозвіл на будівництво міська влада Єлисаветграда надала 

20 квітня 1900 року. 
 

 

Проєкт фасаду будівлі Пушкінського народного училища. Архітектор О. Лишневський. Зберігається в 
Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. Будувати  розпочали 26 травня 1899 року. 
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На лівому березі Інгулу таких будівель набагато більше. Це будівля ремісничо-грамотного 
училища по вулиці Вокзальній на Ковалівці; будівля Пашутінського народного училища, яка була по 
вулиці Кавалерійській (нині Ельворті, не збереглася); будівля народного училища на 
Новомиколаївці; Громадська жіноча  гімназія по вулиці Петрівській;  будинок купця М. Соловйова 
по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Миргородською (Шульгіних, не зберігся); будинок                    
М. Герович по вулиці Петрівській, у кварталі між вулицями Великою Перспективною та 
Пашутінською; будинок фотографа Д. Харлаба по вулиці Дворцовій, на розі з вулицею Інгульською 
(Панченка); будинок нотаріуса О. Якубовського по вулиці Іванівській (Чорновола), на розі з вулицею 
Нижньою Донською (Карпи); будинок Барського по вулиці Великій Перспективній, на розі з 
вулицею Успенською (Гоголя, не зберігся); будинок лікаря С. Вайсенберга по вулиці Іванівській, на 
розі з вулицею Московською (Чміленка);  будинок купця Я. Котляревського, у  кварталі з будинком               
С. Вайсенберга; будівля відділення державного банку по вулиці Великій Перспективній, навпроти 
Міського бульвару (площа Героїв Майдану); Велика хоральна синагога по вулиці Московській, на 
розі з вулицею Невською (Пашутінською). 

  

 Будівля ремісничо-грамотного училища. Архітектор О. Любельський. Будівництво було завершене у у  
1913 році.  

 

 Будівля  Пашутінського народного училища. Проєкт О. Кишкіна, затверджений 15 квітня 1904 року. 
Будував училище П. Барташевич. 



 11 

 

 

 Будівля народного училища на Новомиколаївці. Автор проєкту О. Любельський. Будівництво було 
завершене у 1916 році. 

 

 

 

 Громадська жіноча гімназія. Автор проєкту О. Лишневський. Під час будівництва гімназії міським 
архітектором був О. Кишкін. Розпочали будувати 6 квітня 1902 року. Освятили  нову будівлю 11 квітня 1904 
року. 
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 Проект добудови другого поверху на цегляному сараї купця М. Соловйова. Будівля знаходилася на розі 
вулиць Миргородської  та  Дворцової. Автор проєкту  Я. Паученко, червеннь 1901 року. 

  

 Будинок М.  Герович по вулиці Петрівській. Автор проєкту О. Лишневський, 1899 рік. 
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 Будинок Д. Харлаба на розі вулиць Дворцової та Інгульської. Автор проєкту Я. Паученко. 
Споруджений будинок у 1915 році. 

 

 

 Будинок нотаріуса О. Якубовського по вулиці Іванівській, на розі з вулицею Нижньою Донською. 
Будував  міський архітектор О. Лишневський, 1898 рік.  
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 Будинок   Барського на розі вулиць Великої Перспективної та Успенської (Гоголя). Автор проєкту О. 
Лишневський, 1899 рік. 

 

 

 Будинок лікаря С. Вайсенберга  на розі вулиць Іванівської та Московської. Автор проєкту Я. Паученко, 
1901 рік.  
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 Будинок купця Я. Котляревського. Автор проєкту Я. Паученко, 1901 рік.. 

 

 

 Будівля відділення державного банку в Єлисаветграді. За основу будівлі міський архітектор О. 
Лишневський узяв конкурсний проект А. Томішка. Розпочали будувати 6 травня 1899 року,  завершили - 
наприкінці 1900 року. 
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 Велика синагога. Поштова листівка. Початок ХХ століття. Виконробом на будівництві був міський 
архітектор О. Лишневський. Завершили будувати синагогу 20 липня 1897 року. 

 

 

 
ПЕРШИЙ ТРИПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК  

 
 

Триповерхова будівля на початку вулиці Дворцової, у якій сьогодні  військова частина,  
споруджувалася у середині ХІХ століття для тимчасового розміщення російських імператорів із 
свитою під час їхніх приїздив у Єлисаветград на військові маневри. Через це вона отримала назву 
«палац», а вулицю стали називати Дворцовою. 

 

 
 
 Миколаївський палац та Дворцова вулиця. Поштова листівка, 1904 рік. 
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Роки побудови палацу та прізвище архітектора – документально не встановлені. 
Архітектор А. Губенко називав початком будівництва ансамблю військового містечка за 
проектом Верлона   1846 рік. В "Историческом очерке г.Елисаветграда" сказано, що почали зводити 
палац навесні 1848 року. Краєзнавець О. Кецко вважала керівником проектно-будівельних робіт 
військового містечка одеського архітектора Шуміліна, котрий начебто переїхав із сім'єю на постійне 
проживання до Єлисаветграда. Краєзнавець  П. Босий припускає, що Шумілін був автором проекту 
палацу, а архітектор Верлон - виконавцем робіт (виконроб). 

Поет Афанасій Фет, який проходив військову службу на території нашого краю, зокрема і в 
Єлисаветграді, писав у своїх мемуарах, що 1847 року цар заклав палац між центральними 
кварталами міста та Ковалівським передмістям. У другій частині своїх спогадів «Ранние годы моей 
жизни», в яких описана перша частина життя А. Фета, і які вийшли друком уже після його смерті у 
1893 році, поет розповідає про неймовірну і малоочевидну історію з будівництва палацу:  

 «Очевидне не завжди ймовірне. Справедливість цього висловлювання ще раз підтвердилася 
під час будівництва палацу в Єлисаветграді, про який я вже говорив раніше. На цій величезній 
споруді, яка вимагала кілька разів нових асигнувань з боку скарбниці, незважаючи на зведення її 
домашніми  засобами поселення, зосереджені були всі турботи невтомного начальника штабу В. О. 
фон-дер-Лауніца. Головним будівельником був надвірний радник цивільний інженер Шохін, і крім 
нього для спостереження за роботами прибув із Петербурга полковник Мельцер, про якого я 
говорив. Світлорусого Шохіна, людини середнього віку, яка обов'язково з'являлася при наших 
офіційних появах у начальника штабу і у корпусного командира, - я не міг не знати, хоча на квартирі 
в нього жодного разу не був. А невелика білява з рудуватим відливом його дружина дуже рідко 
з'являлася на балах у зібранні. Пам'ятається, будівля була зведена на три поверхи. І тому, що 
матеріал подавався на будівництво з усіх кінців з риштувань, прилаштованих у великі вікна, - 
зрозуміло, що всі ревізори, у тому числі й начальник штабу, входили в будинок з риштувань. Але 
хтось повірить, що одного разу при новому огляді фасаду виявилося, що у величезному палаці немає 
ніде дверей. Розповідала мені Слівицька, яка добре знала Шохіну, що коли бідний Шохін дізнався про 
свій недогляд, то, повернувшись додому, схопив себе за голову і почав вигукувати: «Дверей немає! не 
розумію! голова тріщить, мозок витікає!». Ніякі зусилля дружини не могли його відвернути від цієї 
фатальної думки, і надвечір він збожеволів, а через два дні помер». 
    

 
 
 Кавалерійське училище і Дворцовий провулок. Поштова листівка, 1904 рік. 

 
 Федір Олександрович Шохін – старший брат відомих московських архітекторів  
Миколи та Дмитра Шохіних. Дата та місце смерті - невідомі. Народився 1812 року. Закінчив 
архітектурну школу при експедиції Кремлівського будівництва та Московське двірцеве архітектурне 
училище. 1835 року отримав звання архітектора-помічника ІІІ-го класу. У 1838-1846 роках був 
помічником архітектора на спорудженні Великого Кремлівського палацу. Очевидно, через це його й 
призначили головним будівничим палацу для царів у Єлисаветграді. 
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Згодом місце  Шохіна у будівельній комісії зайняв  В.П. Верлоп  (Верлон,  Верлен), 
голландський підданий. 

Важко повірити, що саме так і було, як про те писав А. Фет. Очевидно, він помилився, 
довірившись розповіді знайомої. Адже первісно будівля мала сім входів-виходів, три з них - з 
головного фасаду, що виходив на вулицю Дворцову. Над цими входами були масивні дашки, які 
порталом накривали не тільки вхід, а й тротуарну частину навпроти нього. Металеві литі рельєфні 
чавунні колони та візерунчасті решітки кронштейнів дашків цих порталів надавали будівлі 
помпезності та легкості, створювали атмосферу величності та урочистості. Згодом входи на 
головному фасаді замурували і зробили вікна. 

До речі, вищезгадані спогади про ранній період життя А. Фета були перевидані лише через 
сто років, у 1992 році. Та й взагалі, за радянської влади А. Фета вперше видали аж у 1982 році. Один 
з упорядників творів поета вказує на те, що той нерідко змінював тексти свого листування з І. 
Тургенєвим, Л. Толстим та іншими письменниками, і робив це «заради своєї мети». Зокрема, Л. 
Толстой писав А. Фету щодо його мемуарів: «Мені  страшенно хочеться прочитати, але страшно 
боюсь, що ви багато чим значним знехтували і багато чим незначним захопилися». 

Улітку 1855 року через Єлисаветград з Криму проїжджавв генерал-лейтенант П. Глєбов, який 
писав: «…Єлисаветградський палац не можна назвати царським, а правильніше – палацом 
військового поселення. Приміщення для царя у нижньому поверсі одного із трьох будинків, що 
складалося всього із чотирьох покоїв: спальні і туалетної, вітальні, кабінету й приймальні, - нічим 
не відрізнялося, окрім чистоти, доведеної до найвищої абсолютності». 

А у 1956 році етнограф О. Афанасьєв-Чужбинський писав про палац, як про «привабливу і 
величну споруду з обпаленої цегли». 

На думку історика С. Шевченка, закінчили будувати палац у 1851-1852 роках.    
Разом з тим, у Постанові Ради Міністрів УРСР "Про впорядкування справи обліку та охорони 

пам'ятників архітектури на території Української РСР" (1963 рік)  палац датований 1848 роком. 
Припускаємо, що це дата початку будівництва, а не його завершення.  

1848 роком датуються у даному документі будівлі штабного корпусу, військового училища 
та манежу. Перші дві будівлі, як і будівля палацу, трьохповерхові. Тож ці три будівлі можна вважати 
першими триповерховими будівлями Єлисаветграда. 

 

 

 
ТРИПОВЕРХОВІ БУДИНКИ ЄЛИСАВЕТГРАДА 

 
Окрім царського палацу та  будівель штабного корпусу і  військового училища в 

Єлисаветграді було ще кілька триповерхових споруд. 
 

 
 

 
БУДИНОК МАРІАНІ 

 
На розі вулиць Дворцової та Миргородської (Шульгіних), де зараз пам'ятник трамваю, стояв 

триповерховий будинок.  Хто були його фундатор, архітектор і роки побудови – невідомо. На 
початку ХХ століття будинок належав  італійці Маріані. У ньому були готель, ресторан та біоскоп 
«Зірка» (з 1905 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.  
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Будинок Маріані  був зруйнований у роки Другої світової війни, тож його демонтували, 

розбили сквер і встановили у ньому міську Дошки пошани. А у 1997 році, до 100-річчя 
єлисаветградського трамваю, у сквері встановили пам'ятник першому міському трамваю.  

 

 

 

БУДИНОК ГЮНТЕРА 

 

Припускаємо, що фундатором, або ж одним із власників будинку № 28 по вулиці Дворцовій, 
був Едмунд Артурович 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.  

У вересні 1910 року Едмунд Артурович Гюнтер просив дозволу на встановлення біля свого 
будинку по вулиці Дворцовій двох чавунних стовпів. Вони мали тримати навіс перед магазином, як 
це було зроблено ще три роки до цього  біля сусіднього будинку Громадського клубу. Гюнтер 
збирався поставити стовпи для зонта біля самого бордюру тротуару, і навіс мав бути над тротуаром 
на висоті 4,5 аршина. Та дума відхилила це прохання: ««Питання це принципове, - читаємо у листі-
відповіді, - і якщо дозволити Гюнтеру влаштувати навіс при його магазині, то потрібно дозволити 
влаштування таких навісів і при інших магазинах. Тим часом Дворцова вулиця вузька і ці навіси 
будуть спотворювати її та обмежувати рух по ній». 
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Будинок Е. Гюнтера. Фотографія 1970-х років. На той час на першому поверсі були їдальня та 
магазин, а на другому та третьому поверхах – готель «Колос». 

 

 

 

«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. Будівля неатрибутована.  

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. 

У 1910 році у будинку Соловйова відкрили єлисаветградське відділення С-Петербурзького 
Міжнародного банку.  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».  
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А 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 це був перший ліфт в 
Єлисаветграді. 

 

 

 

 

 

ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНА КОНТОРА 

 

Будівля складається із кількох об'ємів, що 
споруджені у різні роки. Перший об'єм  зведений у 
центрі кварталу між вулицею Великою 
Перспективною та провулком Поліцейським 
(Декабристів). У плані він мав «Г»-подібну форму. 
Триповерховий, подовженою віссю та головним 
фасадом уздовж червоної лінії вулиці Безпопівської. 
Цей об’єм неатрибутований. 

 
Пошта. Поштова листівка. Справа від 

первісного об'єму ще відсутня добудова. 
 

 
Пізніше на одній лінії, з дотриманням висоти 

та поверховості, з правого боку від основного об'єму, 
була добудована споруда у стилі еклектики з 
мотивами необарочного та неоренесансного стилів. 
Ця добудова завершувала квартальну забудову та 
фіксувала перехрестя вулиці Гоголя і Поліцейського 
провулку. Добудова мала два головні фасади, які 
були багато декоровані та витримані в єдиному 
стилі. Ще пізніше було збудовано об'єм, розміщений 
поздовжньою віссю уздовж провулку Поліцейського 
на червоній його лінії. Знаходилася ця добудова між 
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об'ємом, що фіксує кут вулиці Гоголя і провулку Поліцейського, та господарською спорудою, яка 
перпендикулярною віссю розташована по червоній лінії Поліцейського провулку. Після цих добудов 
споруда поштово-телеграфної контори стала нагадувати перевернуту літеру «F». У 1949 році зліва 
від первісного об'єму прибудували ще один, аж до кута з вулицею Карла Маркса (Велика 
Перспективна). В останні роки ХХ століття було відреставровано приміщення головного поштамту, 
яке урочисто відкрили в передостанній день 2000 року. 

 
 

 

БУДИНОК АВЕРБУХА 

 

 

Трьохповерховий будинок на розі вулиць Нейгауза (Театральний провулок) і Чміленка 
збудували у 1914 році. Його фундатор - купець І.М. Авербух. Будівництвом займався інженер 
міської управи П. Рябушин. Власник здавав квартири в оренду. Згідно архівної довідки Бюро 
технічної інвентаризації, у 1946 році у будинку були дерев'яні оштукатурені перегородки, 
перекриття – дерев'яні балки, висота кімнат – чотири метри, дах покритий металевими листами. 
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. 
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БУДИНОК ЗАСЛАВСЬКОГО 

 

Одним із найвідоміших та овіяних легендами будинків нашого міста, безсумнівно, був 
будинок, який належав єлисаветградському купцю Нахману Заславському і знаходився на березі 
Інгулу, біля центрального базару. На цьому місці сьогодні пам'ятник ліквідаторам аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

Будівля мала три поверхи. Унизу - магазини і торгові склади. Говорили, що там можна було 
купити усе, чого душа забажає, - ікру, птицю, мандарини, французькі вина і коньяки, – і це навіть у 
дефіцитні радянські часи. До «Заславського» ходили не тільки за покупками, але і людей побачити, 
себе показати, дізнатися останні міські новини. 

 

 
 
На першому поверсі були також майстерні ремісників. Другий поверх віддали під готельні 

номери. Третій займали житлові кімнати господарів, а за радянської влади – контори різних 
держустанов. До 1919 року на фасаді будинку була вивіска: «Торговий дім Н.І.Заславський і 
X.Р.Гіршберг». Побудований майже на старому руслі Інгулу, на плавуні, будинок стояв на палях з 
модрини, як це робили у Венеції. Будівля мала прекрасну гідроізоляцію: від фундаменту стіни 
відділялися свинцевою прокладкою у 2-3 міліметри, а від даху - карнизом з білого каменя. 
Архітектор, а він поки що не встановлений, прикрасив пілястри будівлі ліпними рострами доричного 
ордера, а здвоєні вікна - зображеннями голови лева (цих тварин вважали охоронцями сімейного 
благополуччя). 

У 1900 році Айзик Заславський просив дозволу у міської управи на цементування кам'яної 
зовнішньої стіни будинку, яка виходила до Інгулу, а також на проведення стічних труб з підвалу 
будинку у ріку для відведення води з льодовиків та на випадок паводку. 

Будинок був П-образної форми, «ніжки» літери виходили до Інгулу. Після Другої світової 
війни на другому та третьому поверхах влаштували малогабаритні та комунальні квартири на кілька 
сімей. А на першому поверсі, починаючи від Інгулу, йшли спершу кооперативний продуктовий, 
потім рибний магазин «Океан», далі овочевий та меблевий магазини. 

Стіни будинку Заславського були настільки міцними, що його довелося підривати фахівцям 
гранкар'єру, коли у 1976 році розпочали споруджувати Універсальне торгове об'єднання 
"Кіровоград". Хто віддав наказ знести будинок, адже він особливо і не заважав будівництву УТО, 
залишається загадкою.  

 

 
  



 24 

«ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ» ГОТЕЛЬ 
 

 Як зазначено  в «Историческом очерке г.Елисаветграда», після пожежі 1850 року 
купець Плотников збудував готель на розі вулиць Великої Перспективної та Петрівської.  Очевидно, 
мова йде про готель «Петербурзький»,  про зовнішній вигляд якого ми знаємо завдячуючи кільком 
поштовим листівкам. 

Як повідомляла газета «Елисаветградский вестник» у номері за 23 січня 1885 
року, «ресторан Вінтергерста в Єлисаветграді на розі Петрівської та Великої Перспективної 
вулиць у будинку Гревс. Наймається або передається на вигідних умовах на строк 5 років».  

 

 
 

Пізніше у цій будівлі був ресторан Коваленка, аж поки він не перебрався у будинок Г. 
Волохіна по вулиці Дворцовій. 

 

 
 
На місці колишнього готелю "Петербурзький" сьогодні стоїть будинок № 34, на першому 

поверсі якого був гастроном, а нині кафе. Збудований  він у 1957 році у стилі радянського кубізму та 
еклектики. Замовник - управління внутрішніх справ області. Архітектор - Леонід Дворец. 
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МЛИН ОЗЕРЯНСЬКОГО 

 
 

Триповерхова будівля млина М.Я. Озерянського.  Побудований  млин у 1889 році, а після 
пожежі у 1908 році перебудований.  Переробляли на млині пшеницю з Херсонської, Полтавської та 
Київської губерній.  За добу млин давав 2200 пудів муки, яку збували на Кавказі та у Польщі5. 

 

 
 

ЦЕХИ ЗАВОДУ ЕЛЬВОРТІ 
 

  На території заводу Ельворті було кілька триповерхових будівель. 
 

 
                                                           

5
 Мукомольное дело в России. Настольная справочная книга. Одесса, 1909 г). 
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ПИВЗАВОД ЗЕЛЬЦЕРА 
 

У 1863 році купці Штейн та Шапошников побудували  пивзавод по вулиці Великій 
Пермській. На початку 1880-х років завод купив Г. Зельцер. У якому році був споруджений головний 
корпус заводу – невідомо. Під час Другої світової війни він зазнав руйнувань, тож був 
перебудований. 

 

 
 

 

ЧОТИРИПОВЕРХОВІ БУДІВЛІ 
 

 

 
ПАСАЖ ШПОЛЯНСЬКОГО 
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У другій половині XIX століття магазини, які були розташовані ярусами по боках широкого 
проходу із заскленим перекриттям, називали пасажами. Були такі магазини і в Єлисаветграді. 
Найбільш відомий – пасаж Шполянського по вулиці Великій Перспективній. У цьому будинку з 1992 
року обласний художній музей. 

Будівля неатрибутована.  З рекламних повідомлень ми дізнаємося, що на початку минулого 
століття власником будинку був Шполянський. 

Центральний, чотирьохповерховий на підвалі, об'єм будівлі використовували під торговельні 
цілі, а збудовані з тильного боку два триповерхові бокові крила у глибину двору були номерами 
готелю „Пасаж". 

Композиційним центром фасаду є трапецієвидний у плані заглиблений об'єм з півциркульним 
завершенням. По його боках ризаліти, оздоблені декоративними балконами округлого та трикутного 
абрису у плані. Висота ярусів різна, але відсутність поверхових пасків візуально створює відчуття 
цілісності малюнку головного фасаду. Він прорізаний серією віконних отворів - прямокутних, з 
лучковим, багатоцентровим і арочним завершеннями. Декоративне вбрання у вигляді віконної 
лиштви, нависаючих лизунів на рівні четвертого поверху, балконних кронштейнів у вигляді звіриних 
лап. Міжвіконний простір заповнений канелюрами та кнопками. Первісне оздоблення інтер'єрів не 
збереглося. 

Під час Другої світової війни будівля зазнала руйнувань. У 1950-ті роки між першим і другим 
ярусом влаштували залізобетонне перекриття. Коли набережну Інгулу забудовували 9-поверхівками 
у 1980-ті роки, знесли три- та двоповерхові будинки, які належали до комплексу 
пасажу Шполянського, і знаходилися за ним у дворі. У 1998 році забудували арочний наскрізний 
проїзд у пасаж, зробивши там магазин. 
          

 
 

МЛИН ВАЙСЕНБЕРГА 
 

 Знаходиться ця чотириповерхова будівля про вулиці Великій Пермській, на розі з Фортечним 
провулком. У якому році  вона споруджена та автор проекту – невідомі. Власник і директор парового 
млина - Абрам Маркович Вайсенберг. Млин виробляв кілька сортів муки.  Мав два парові котли та 
електричне освітлення, на виробництві був задіяний 31 робітник. 
 

 
 

 З книги «Мукомольное дело в России. Настольная справочная книга» (Одеса, 1909 рік) 
дізнаємося, що млин А.М. Вайсенберга існував з 1888 року. Молов зерно з Херсонської, Полтавської 
та Київської губерній. Продукцію відправляли на Кавказ, у Польщу та губернії, сусідні з 
Херсонською. 



 29 

 

 

CЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР 

 

Чотириповерхова будівля споруджена неподалік від фортеці св. Єлисавети приблизно у 1908 
році спеціально для в’язниці.  

 

 

 
 
 

ПЕРША П’ЯТИПОВЕРХОВА БУДІВЛЯ МІСТА 
 
 

 В Абрама Давидовича Барського було два млини. Один існував з 1882 року по вулиці 
Миргородській на березі Інгулу,  на ньому працювало  57  робітників, виробляв млин  вісім сортів 
муки, за добу переробляв 3000 пудів зерна.  Коли побудували п’ятиповерхову будівлю млина – 
невідомо. Будівля у плані Г-подібна, на першому поверсі розміщувалися різні служби млина та 
технологічне обладнання. Цокольний поверх підкреслений невеликим карнизом. Такий же цегляний 
карниз відділяє четвертий поверх від останнього. Завершується будівля масивним карнизом та 
фронтоном,  який декорований фігурною цеглою. Після Другої світової війни  будівля була 
перебудована під житловий будинок, у якому з 1958 року живуть люди. 
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БУДИНКИ, СПОРУДЖЕНІ ДО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

 За радянської влади, до Другої світової війни, у місті було споруджено небагато 
багатоповерхових будинків. У місцевих газетах нам вдалося знайти кілька фотографій новобудов. 
Так, газета «Зінов’євський пролетар» у номері за 6 вересня 1928 року розмістила фотографію 
триповерхового будинку з наступним підписом.: «Наше житлобудівництво. Будинок робітників 
зв’язку, збудований нещодавно на розі вул. Карла Маркса та Олексіївської». 

 

. 

  Це  будинок № 22 по вулиці Великій Перспективній. 
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 Треба своєчасно закінчити будування 
нового корпусу «Червоної зорі». Від цього в 
значній мірі залежить дальший розвиток 
виробництва, успішне виконнаня нової 
виробничої програми. Газета «Зінов’євський 
пролетар», 13 вересня 1928 року. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 По вулиці Гагаріна, але на розі з вулицею Чорновола, у середині 1930-х років була 
споруджена двоповерхова будівля. У  повоєнні роки  тут був пологовий будинок, сьогодні – дитячий 
садок. 
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 Є ще фотографії більше десятка будинків, споруджених у 1930-ті роки у Кіровограді. На 
жаль, невідомо коли  їх конкретно будували. 

 

 

 

   БУДИНКИ ЗА ТИПОВИМ ПРОЄКТОМ 

 

 На центральних вулицях міста, зокрема, Тимірязєва (Карпи), Леніна (Архітектора Паученка), 
Шевченка та  Луначарського (Чорновола), у 1950-ті роки було споруджено більше десятка 
двоповерхових будинків за одним й тим же проєктом. У місті говорили, що їх будували полонені 
німецькі солдати.  Підтверджень цьому не вдалося віднайти. Тож припускаємо, що ці будинки 
просто споруджували за німецьким проєктом. 
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 Нові будинки для робітників заводу «Червона зірка» по вулиці імені Луначарського. Фото А. 
Дібровного. Газета «Кіровоградська правда», 23 червня 1951 року. 

 

 

 У газеті «Кіровоградська правда» за 7 грудня 1951 року надрукований знімок з наступним підписом: 
«74 квартири одержали в цьому році робітники, службовці та інженерно-технічні працівники заводу 
«Червона зірка». На фото: новозбудовані будинки заводу по вулиці Луначарського. Фото А. Дібровного». 

 
 А ця фотографія надрукована у газеті «Кіровоградська правда» 27 травня 1953 року: «Новий жилий 
будинок для працівників Кіровоградського масложиркомбінату по вулиці імені Тимірязєва. Фото А. 
Дібровного».  
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ПЕРШІ ЖИТЛОВІ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХІВКИ 

 

             По вулиці Уфимській  у Кропивницькому знаходяться два житлових цегляних 
дев’ятиповерхових будинки-близнюки  - № 3 та № 7. Це перші житлові дев’ятиповерхівки у місті.   

 

 

Спочатку споруджували будинок № 7. До такої думки підштовхують публікації у газеті 
«Кіровоградська  правда». Так, у номері за 19 вересня 1968 року надрукована фотографія Т. Мехеди 
(вище) з наступною текстівкою: «Зводиться останній, дев’ятий, поверх першого в Кіровограді 
висотного будинку по вулиці Уфимській». Звісно, з цього знімка та текстівки важко зрозуміти, який 
будинок мають на увазі. З дати публікації та текстівки можна зробити висновок, що спорудили та 
заселили цю будівлю у 1969 році.  
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У номері за 15 грудня 1968  року газета друкує фотографію І. Назаратія, на якій зображена 
дев’ятиповерхівка   №  7. У текстівці зазначено: «На вулиці Уфимській в Кіровограді завершується 
спорудження дев’ятиповерхового будинку». Отож, припускаємо, що саме цей будинок був першою 
житловою багатоповерхівкою Кіровограда. 

 

 

А 6 липня 1969 року газета друкує 
ще одну фотографію дев’ятиповерхівки, 
автором якої був  М. Тернавський, з 
наступним підписом: «Спорудження 
висотного будинку в Кіровограді». 
Очевидно, на знімку будинок, у прибудові 
до якого потім був магазин «Океан». 
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У  1969 році газета друкує замітку: «Ще один дев’ятиповерховий. Новий дев’ятиповерховий 
будинок споруджується в Кіровограді на вулиці Уфимській. Зводять його будівельники управління  
№ 3 тресту «Кіровоградпромбуд». В будинку 46 квартир. На першому поверсі розміститься 
магазин». 

 

А уже 1 травня 1970 року та ж газета друкує фотографію А. Будулатьєва з підписом: 
«Кіровоград. Вулиця Карла Маркса». На фотографії будівля тієї ж дев’ятиповерхівки. 

 

На цій фотографії, надрукованій у газеті «Кіровоградська правда» за 12 серпня 1970 року, 
бачимо два дев’ятиповерхові будинки по вулиці Уфимській. 
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Фотографія вулиці Уфимської, автором якої був А. Дібровний, надрукована у газеті 
«Кіровоградська правда» за 23 травня 1971 року, і супроводжується вона віршем Георгія Позняка 
«Кіровоград»: 

Молоде, як зірка вранці, 

І розквітає, наче сад,  

Здрастуй, місто сонця й праці, 

Славний наш Кіровоград! 

Шум каштанів та акацій,  

Площа Кірова, мости.., 

Добрий день, кіровоградці,  

Рідні сестри і брати! 

 

 

 

БУДИНОК З ЛОДЖІЯМИ 

 

У газеті «Кіровоградська правда» за  11 жовтня 1970 року  була надрукована фотографія 
новобудови з текстівкою: «З кожним роком в обласному центрі збільшується житловий фонд, 
стають до ладу нові приміщення культурних закладів, побутових підприємств і адміністративних 
установ. На фото М. Пінчука показано споруджений на розі вулиць Карла Маркса і Гоголя новий 
житловий будинок. У нижньому його поверсі розміститься магазин «Синтетика». 

 

За словами автора проєкту цього будинку архітектора Світлани Лихачової, це мав бути 36-
квартирний житловий будинок з художнім салоном на першому поверсі. Спорудили його на місці 
дореволюційної будівлі. А ще це був перший будинок, споруджений у місті після Другої світової 
війни, у якому були лоджії. Фото з архіву архітектора С. Лихачової. 
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ПЕРШИЙ БУДИНОК-“КНИЖКА» 

 

У серпні 1976 року у газеті «Молодий комунар»  був надрукований малюнок архітектора А. 
Сидоренка, на якому зображена забудова кварталу по вулиці 50 років Жовтня (сьогодні вулиця 
Соборна), ріг вулиці Глінки. На цьому малюнку є два дев’ятиповерхові будинки, так звані «книжки». 
За словами архітектора  С. Лихачової, вона проєктувала цю забудову разом з архітектором А. 
Сидоренком. Першим будівельники звели будинок № 24а. Його заселення відбулося восени 1977 
року. 
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Фотографія першого будинку-«книжки» з архіву С.Лихачової. 

 

 

ПЕРШИЙ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК 87-Ї СЕРІЇ 

За словами Бориса Антоновича 
Поліщука, який усе своє життя пропрацював на 
заводі «Кіровоградзалізобетон», що на 
Новомиколаївці, перший  блочний 9-
поверховий будинок 87-ї серії  споруджений по 
вулиці Газети «Правда», на розі з вулицею 
Волкова. Сьогодні його адреса – вулиця 
Волкова, будинок № 7/1. 

  

 Б.А. Поліщук біля  першого будинку 87-ї 
серії, збудованого у Кіровограді. 

 

 -Це був не лише перший будинок 87-ї 
серії у Кіровограді, блоки та панелі перекриття 
для якого виготовляли на 
«Кіровоградзалізобетоні», а ще й 
експериментальний, бо споруджувався він за 
сейсмостійким проектом. Один блок входив в 
інший, як пазли, а потім ці «пазли» зварювалися 
у кількох місцях. Трудомістке і затратне будівництво – як у виготовленні блоків, так і у їх монтажі. 
Очевидно, з цієї причини  від будівництва з таких блоків-пазлів відмовилися і почали виготовляти 
простіші блоки, з яких і збудовані усі інші будинки Кіровограда 87-ї серії. 
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ПЕРШИЙ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК 135-Ї СЕРІЇ 

 

 «Я не раз спостерігав як жителі 73-го мікрорайону, проходячи неподалік від нашого 
будівельного майданчика, з інтересом поглядають на вже готові поверхи. І не дивно. Адже знають, 
що споруджуємо перший у Кіровограді 252-квартирний будинок нової 135-ї серії з конструкцій, які 
виготовляє завод великопанельного домобудування.  Росте первенець. Ми вже почали монтувати 
сьомий поверх. Плануємо здати  чотири секції на 144 квартири до нового року». Із статті А. 
Бондаренка, бригадира монтажників спеціалізованої дільниці тресту «Кіровоградміськбуд», газета 
«Кіровоградська правда» за 13 листопада 1979 року. 

 

 

 
 На вулиці Пацаєва почалося заселення житлового будинку № 56. Це перший в місті дім 135-ї серії, 
який споруджений із конструкцій Кіровоградського заводу великопанельного домобудування. Газета 
«Кіровоградська правда», 3 серпня 1980 року. 

 Сьогодні цей будинок має адресу – вулиця Героїв України, будинок 12, корпус 4. Це  будинок 
з семи під’їздів у плані літерою «Г». Секцію з чотирьох під’їздів будівельники  ввели в експлуатацію 
у грудні 1979 року. А секцію з трьох під’їздів,  два з яких дещо зміщені відносно третього під’їзду, 
стали заселяти наприкінці липня 1980 року. 
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 Секція з чотирьох під’їздів  будинку № 12, корпус 4, по вулиці Героїв України. Її спорудили першою. 

 

 

 Секція з трьох під’їздів  цього ж будинку. 

 

 

 

СПОРУДЖУВАТИМЕ ДОМОБУДІВНИЙ 

Інтерв’ю з такою назвою було надруковане у газеті «Кіровоградська правда» за 4 квітня 1984 
року: 

«В Кіровограді створено домобудівний комбінат. Він зводитиме переважну більшість житла в 
обласному центрі. ДБК підпорядковується комбінату «Кіровоградважбуд». Наш кореспондент М. 
Пісковий попросив головного інженера комбінату «Кіровоградважбуд» А.П. Овчаренка відповісти 
на кілька запитань, зв’язаних зі створенням нового підприємства. 

-Анатолію Петровичу, які зміни внесе в житлове будівництво в нашому місті домобудівний 
комбінат? 
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-Тепер житло для кіровоградців споруджуватимуть дві організації. Трест 
«Кіровоградміськбуд» зводитиме блочні будинки 87-ї серії та цегляні, а ДБК – будинки 135-ї серії. 
Створення комбінату дозволяє нам підняти житлове будівництво на значно виший рівень. Мета – 
створити справжній будівельний конвеєр, на початку якого народжуватимуться конструкції, а в кінці 
– готові будинки. До складу ДБК увійшли  завод великопанельного домобудування і управління № 4 
тресту «Кіровоградміськбуд», яке раніше спеціалізувалося на спорудженні будинків 135-ї серії. Мета 
у них тепер одна – готовий дім. 

-Таким чином, з порядку денного буде знято чимало проблем, які гальмують будівельний 
конвеєр зараз? 

-Насамперед, налагодиться технологія виконання робіт на об’єктах. Раніше вона  часто-густо 
порушувалася через некомплектне постачання будов конструкціями. Комбінат матиме спеціальний 
відділ комплектації, який спрямовуватиме панелевози на об’єкти з тими конструкціями, які там 
необхідні саме сьогодні. 

Крім того, перед колективом комбінату відкриваються широкі можливості для маневру. Тепер 
будівельники не будуть прогулювати дні в очікуванні конструкцій, а допоможуть заводчанам їх 
виготовляти. На підприємстві старатимуться довести елементи будівлі до максимальної готовності. 
Зараз, наприклад, почали видавати санкабіни, начинені трубними розводками. В них залишається 
лише встановити  необхідне обладнання. Конструкції комплектуються столярними виробами, 
електропроводка прокладається безпосередньо  під час монтажу будинків. А все це в кінцевому 
підсумку прискорить спорудження житла. Плануємо щорічно вводити в експлуатацію 85 тисяч 
квадратних метрів корисної площі. 

-Хто ж виконуватиме сантехнічні, електротехнічні та інші роботи? 
-Субпідрядники залишаються ті ж – спецуправління №411, №528, будівельно-монтажне 

управління №8 та інші. Технікою комбінат забезпечуватиме управління механізації будівництва 
тресту «Кіровоградміськбуд». В кожному з них будуть створені спеціальні бригади, які 
працюватимуть тільки на спорудженні будинків 135-ї серії. Таким чином, є можливості досконало 
відпрацювати технологію спорудження житла і прискорювати новосілля кіровоградців». 

 

 

  

 У другій половині 1980-х років при забудові 102-го мікрорайону домобудівний комбінат 
почав споруджувати 10-поверхові будинки. Надбудовувати ще один поверх дозволяли проектні 
технічні дані будинку. З іншого боку, половина житла десятих поверхів йшла працівникам 
домобудівного комбінату. 

 

 Десятиповерховий будинок по вулиці Жадова. 

 

 



 44 

МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 

 Молодіжний житловий комплекс (МЖК) - житлова комсомольська програма, відповідно до 
якої побудований житловий комплекс призначається для колективного побуту самих будівельників 
цього комплексу. Програма схвалена VII пленумом ЦК ВЛКСМ та XIX з'їздом ВЛКСМ, і отримала 
Премію Ленінського комсомолу, існувала в СРСР у 1971-1991 роках (з 1982 всесоюзна 
комсомольська програма). 
 У Кіровограді наприкінці 1980-х – початку 1990-х було збудовано сім будинків МЖК. Один 
комплекс МЖК був для воїнів-афганців по вулиці Леніна, на розі з вулицею Луначарського. Ще 
шість будинків - по вулиці Жадова. Останній будинок за цією програмою був введений в 
експлуатацію  у другому кварталі 1993 року. Це будинок за адресою вулиця Жадова, будинок 28, 
корпус 3.  
 

 

 

ТУТ БУДЕ МЖК 

 
 Певно, немає серед кіровоградців людини, котра б, опинившись на вулиці Леніна, не 
помітила свіжу дерев’яну огорожу навколо магазинів «Квіти», «Богатир», «Ласунка» і кафе 
«Млинці». Від неї перехожим відразу стає тісно, а цікавість: що тут збираються зробити, для чого ця 
огорожа? – не дає спокою. Отож, слово для коментаря – начальнику житлово-експлуатаційного 
об’єднання міськвиконкому В.П. Рогожі. 
 -І реконструкція площі  Кірова, і ті роботи, що вже розпочато в будинках по вулиці Леніна 
під номерами 27/27, 29, 31 – все це згідно з проектом реконструкції центральної частини міста. 
Регенерація, тобто відновлення колишніх форм, яку буде проведено у цій частині кварталу, не 
позначиться на архітектурній цілісності ансамблю, при цьому буде максимально збережено минулу 
забудову. Хоча і доведеться один будинок (Леніна, 27/27, у якому розміщено магазини «Квіти», 
«Газети і журнали», перукарня) повністю знести і натомість збудувати новий. Це буде житлова 
триповерхова вставка із вбудованим магазином. 
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 Будинки під номерами 29  і 31 підлягають комплексному капітальному ремонту.  (Курс на 
такий вид ремонту ми взяли недавно. Раніше доводилося робити вибіркові роботи по лагодженню 
приміщень. Це призвело до того, що велика кількість старих будівель стала ветхою). Люди у 
згаданих будинках жили у невпорядкованих,  без зручностей, комунальних квартирах, у які навіть 
газ і вода не були підведені. 

Колишні мешканці справили новосілля в сучасних квартирах нового мікрорайону нашого 
міста. 

Після перепланування це буде впорядковане житло. Володарями нових квартир стануть сім’ї 
воїнів-інтернаціоналістів. Разом з робітниками Кіровоградського РБУ № 1 облрембудтресту вони 
працюватимуть тут на реконструкції. Планується зробити благоустрій території подвір’я, збудувати 
дитячі ігрові майданчики. Словом, тут буде молодіжно-житловий комплекс (МЖК). 

У приміщеннях магазинів, розташованих на перших поверхах,  проведуть реконструкцію, 
модернізують внутрішнє оформлення.  Поки що, напевно, не скажу, чи «повернуться»  сюди ті ж 
самі магазини, але з упевненістю можна стверджувати, що тут розмістяться торгівельні точки. 

Отже, вулицею Леніна ми вже «пройшлися», тепер «завернемо» на вулицю Луначарського, за 
ріг будинку 27/27. Фотолабораторія теж підлягає знесенню, а будинок під номером 25, де розміщено 
фотосалон, – капремонту. На другому поверсі планується зробити комплексний капітальний ремонт, 
на першому – реконструкцію, поліпшити планування, щоб відвідувачі почували себе вільніше. 

Відомо, що успіх будь-якої справи залежить від того, наскільки злагоджено працюють 
партнери. На роботах по реконструкції згаданої частини кварталу задіяно кілька організацій.  

Хоч це буде тільки реконструкція, за попередніми підрахунками, вона обійдеться в чималі 
кошти. Один квадратний метр відновленої площі приблизно дорівнюватиме квадратному метру 
новозбудованого житла. 

За рік всі ці роботи планується завершити. 
Газета «Молодий комунар»,  23 вересня 1988 року 
 
 

 
 
 
Вони – емжеківці. І вони самі будували для себе житло.  Непосвячений навіть не уявляє,  що 

то за життя в людини,  коли ти – боєць загону МЖК. Якщо коротко, то це все одно,  що мінімум два 
роки тебе не бачитиме сім’я, на цей час для своїх домашніх ти просто щез. А, з іншого боку,  за два 
роки стати господарем квартири – звичайно, якщо трудитися на будівельному майданчику до 
сьомого поту – в сучасному дев’ятиповерховому будинку, скажімо, такому, як ось на вулиці генерала 
Жадова, 23…. Заманливо! 

В емжеківців  - вхідчини. Всіх їх страшенно розбирає нетерпіння, кожному пошвидше 
хочеться отримати ключ і ордер. Бо це ж зовсім інакше почуваєшся, коли входиш у квартиру 
законним господарем. Тож вони час від часу поглядають на вже заасфальтований майданчик біля 
свого (!) будинку, де все підготовлено до цього їх торжества. 

А ось вже й ключі представниці жеду принесли 108 - одно-, дво- й трикімнатних помешкань 
заселятимуть й  обживатимуть сім’ї молодих, - дорослим новоселам в середньому по 35 років. Всі 
вони, звичайно, вже давно перезнайомилися, подружилися. 

А, якщо в людей торжество, то й, звісно, музика лунала, пісні співали, діти вірші читали про 
дружну сім’ю МЖК, котра дім збудувала «з басейном, що не треба і курорт»  (є тут спортивно-
оздоровчий комплекс). 

Газета «Кіровоградська правда», 9 липня 1989 року. 
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Вулиця Жадова,  будинок 21, корпуси 2 та 3 

 

Вулиця Жадова, будинок 23, корпуси 1  та 3. 

 

Вулиця Жадова, будинок 28, корпус 2. 
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Вулиця Жадова, будинок 28, корпус 3. 

 

 

 

БУДИНОК З КВАРТИРАМИ У ДВОХ РІВНЯХ 

 

  

 У цьому будинку на Ковалівці квартири у двох рівнях – на 8 та 9 поверхах. 
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КООПЕРАТИВНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ 

 

В СРСР об'єднання громадян для будівництва та експлуатації житлових будинків почали 
з'являтися у 1920-х роках, але в 1937 році були ліквідовані як прояв приватної власності.  

У післявоєнний період чисельність міського населення різко зросла, і для вирішення 
"квартирного питання" у 1958 році ЦК КПРС і Рада Міністрів дозволили створення житлово-
будівельних кооперативів (ЖБК).  Вступаючи в кооперативи, громадяни будували житло за свій 
рахунок, але отримували від держави позику в розмірі до 70% на термін до 20 років та інші пільги. 
Для здешевлення і прискорення робіт майбутні мешканці часто брали особисту участь в будівництві. 
Складені з них бригади виходили в другі і треті зміни після виконання нульового циклу підрядною 
організацією. 

 Постанови, що значно лібералізували діяльність кооперативів, приймалися у 1962, 1964 і 
1988 роках. Кооператори втрачали місце в черзі на отримання безкоштовного житла, тому частка 
ЖБК в загальному обсязі житлового будівництва в СРСР не перевищувала 7-8%. Свою актуальність 
організація будівельних кооперативів почала втрачати в 1990 році, після того як громадяни СРСР 
отримали право на оформлення квартир у приватну власність. 

Коли з’явився перший у нашому місті житлово-будівельний кооператив, і скільки взагалі їх 
було створено, побудовано та заселено будівель  за роки радянської влади – такої статистики немає. 

 

 

  У номері за 6 вересня 1928 року газета «Зінов’євський пролетар» надрукувала 
фоторепортаж «Зінов’євське будується». 

 

 «Житлова криза, що помічається в багатьох містах, викликала посилене житлове 
будівництво.  Поруч з індивідуальним робітничим будівництвом поширюється і 
житлокооперування. Будують житлокоопи спілки «Харчесмак», «Радторслужбовець», «Металіст» 
та інш.  Житлокооп спілки «Металіст» зробив закладку двох будинків. В одному з будинків 
закладено фундамент, в другому добудовується третій поверх. Всього буде 8 квартир, кожна з них 
матиме дві кімнати, кухню й комунальні послуги. Квартири в домах «Металістів» матимуть 
виключно робітники заводу «Червона Зірка», що найбільше потребують здорової житлоплощі». 
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На знімку М. Тернавського, надрукованому у газеті «Молодий комунар» у вересні 1973 року, новий 
кооперативний житловий будинок, який був введений в експлуатацію  на проспекті «Правды». У ньому 
справили новосілля 95 сімей.  

 

 

 

 ПЕРШИЙ П’ЯТИПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК НА КОВАЛІВЦІ 

 

 На цій фотографії, яку можна датувати 1970-ми роками, ми бачимо вулицю Жовтневої 
революції (Вокзальну) на Ковалівці. Справа від вулиці у напрямку річки Інгул - житловий масив 
являв собою  одноповерхову житлову забудову. Виключенням були хіба що, ближче до Тракторного 
провулку, будівля  ремісничо-грамотного училища та  будівлі колишнього заводу Яскульського. 
Першим п’ятиповерховим будинком тут став шестипід’їздний будинок у вигляді літери «С», адреса 
якого сьогодні - проспект Перемоги, будинок 12, корпус 4. 
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СИМЕТРІЯ НЕ ЗБЕРЕГЛАСЯ 

 
 Згідно генерального плану забудови 102-го мікрорайону міста, алея, що сьогодні з’єднує 
вулиці Попова та Жадова, повинна була бути продовжена далі, аж до спортивного містечка. А 
будинки  28, корпус 3, та 22, корпус 1, - за цим планом мали бути симетрично розташовані обабіч 
алеї. Обидві трипід’їздні дев’ятиповерхівки – блочні, 87-ї серії. В обох два під’їзди виходять  на один 
бік будинку, а третій, кутовий, – на інший. Обидва будинки розпочали будувати  майже одночасно. 
Щоправда, будинок 28, корпус 3, який будувався під МЖК, мав оздоблення блоків мармуровою 
крихтою, а інший будинок – плиткою.  
 Але так сталося, що будинок МЖК звели і ввели в експлуатацію весною 1993 року. А 
будівництво іншого, симетричного йому будинку, припинилося. Чи то коштів не було у міста, чи, 
можливо, блоків для продовження будівництва. Тож семиповерховий каркас цього будинку стояв 
відкритий негоді років з двадцять, аж поки до нього не повернулися, і не завершили будівництво 
технічним поверхом. А кутовий під’їзд розібрали і звели його із цегли.  
 Таким чином цей будинок тепер семиповерховий. І це не одна подібна будівля у місті, яка не 
була добудована на проєктну висоту. 
 

 

  Вулиця Жадова, будинок 28, корпус 3. 
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  Вулиця Жадова, будинок 22, корпус 1. 

 

 

 

ПЕРШИЙ ДЕСЯТИПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК 

 

 У листопаді 1972 року у газеті «Кіровоградська правда» архітектор О. Возний зазначив,  що 
уже збудовано 10-поверхову малосімейку у Шкільному мікрорайоні міста. Припускаємо, що це був 
перший десятиповерховий будинок у Кіровограді. 

 

 

  

 

 

Житловий будинок по вулиці 
Сугокліївській. Фото Г. Зубенка. Газета 
«Кіровоградська правда», 28 серпня 1974 року.  
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 Сьогодні адреса цього будинку – вулиця Куроп’ятникова, 25. 

 

 

 

ЯК ПОЧИНАЛИСЯ «ЧЕРЕМУШКИ» 

 

 У газеті «Кіровоградська правда» за 8 вересня 1989 року була надрукована стаття 
колишнього керуючого будівельним комбінатом О.В. Рибальченка:  
 « Як відомо, впродовж довгого часу інтенсивного житлового будівництва у місті, та й у 
всій країні, не велося. Лише на початку 60-х років було прийнято  програму розгорнутого 
будівництва житла. Новий житловий масив у Москві назвали Черемушки. Відтоді чи не в кожному 
місті почали з’являтися свої Черемушки. Заселялися вони, в основному, п’ятиповерховими 
будинками, за що дістали назву «хрущовки». 
 Першими на будівництво кіровоградських Черемушок у районі Великовисківського шосе у 
листопаді 1961 року прийшли виконроби БУ-1 тресту «Кіровоградсільбуд» - два Анатолії 
Семеновичі: Шевченко та Лущевський. А вже у вересні наступного року було завершено 
будівництво першого 64-квартирного будинку. Ордер на квартиру № 1 в будинку № 1 одержав 
пенсіонер І.П. Родзинський. Через десять років у цьому мікрорайоні, який тепер зветься пр. 
«Правды», - проживало – більше десяти тисяч населення».  
 

 

 



 53 

 Першим будинком у мікрорайоні Черемушки був будинок, який сьогодні має адресу вулиця 
Тєльнова, будинок 2, корпус. 2 (на знімку нижче). Це був будинок так званого «маневрового фонду», 
тобто гуртожиток, у якому тимчасово селили людей, які чекали на отримання квартири, а також 
будівельників на період будівництва мікрорайону, засуджених, а вони також будували перші 
будинки на Черемушках. Згодом будинок зробили житловим. 

 

 

 

 Перший будинок на Черемушках, гуртожиток, зараз адреса -  вулиця Тєльнова, будинок 2, корпус 2. 
Фотографія 1960-х років. 

 

. 

 Цей же будинок сьогодні.  
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 Будинок № 2 корпус 1. Перший житловий будинок на Черемушках, про який згадує у статті О.В. 
Рибальченко. 

 

 Будинок «маневрового фонду». Фотографія 1960-х років. 

 

 Фотографія, зроблена з  балкона будинку  № 3, по центру удалині будівля автовокзалу. 
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 Фотографія 1965 року. По центру – триповерхова будівля школи № 13. 

 

 

 

КУТОВИЙ ПІД’ЇЗД 

 

  

 У будинках 87-ї серії у 
другій половині 1980-х років 
використовували кутовий 
під’їзд. Такі будинки були 
споруджені по вулицях Жадова, 
Вокзальній та Полтавській. На 
знімку - кутовий під’їзд по 
вулиці Вокзальній, 24. 
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КРОПИВНИЦЬКІ «ХМАРОЧОСИ» 

 

 

 

 Перший 14-поверховий житловий будинок у Кропивницькому на  площі Богдана  Хмельницького. 
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Площа Декабристів. Фото І. Корзуна. Газета «Кіровоградська правда» за 25 липня 1985 року. 

 

. 

  

 

       Дванадцятиповерховий будинок по вулиці 
Глінки, 2.  Споруджувався за радянської влади як 
Будинок преси. Сьогодні тут Центр 
обслуговування платників Кропивницької ДПІ 
Кропивницького управління ГУ ДФС у 
Кіровоградській області. 
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Чотирнадцятиповерховий будинок по вулиці Коваленка, 9. 
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 Чотирнадцятиповерховий будинок по проспекту Перемоги, 18. 
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 Чотирнадцятиповерховий будинок на розі вулиць Коваленка та Попова. 

 

 

 Дванадцятиповерховий житловий комплекс «Ковалівський» по вулиці Похитонова.  
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 Довгобуд між будівлями обласної прокуратури та лікарні «Ацинус».  Згідно даних таблиці на огорожі 
будови, тут має бути найвищий у місті 16-поверховий будинок на 56 квартир, з паркінгом на 51 місце. 
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Газета «Кіровоградська правда» у номері за  22 квітня 1983 року повідомляла про початок 
будівництва 16-поверхового готелю «Турист» біля валів фортеці св. Єлисавети. На знімку:  макет готелю 
«Турист».  Фото В. Ковпака.  

 

Готель «Турист» по вулиці Ушакова, 1а, чотирнадцятиповерхова будівля. 
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