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      У радянські часи газети періодично друкували повідомлення про майбутні 
новобудови, малюнки та макети цих споруд, а  також інтерв’ю з архітекторами, у 
яких йшла мова про плани забудови міста Кіровограда. Разом з тим, багато чого з 
того, що було заплановано партійними керівниками та зодчими, так і не збудували, 
або ж збудували не там, і не так, як спершу планували. У цій книзі кілька таких 
історій.   

        При  підготовці видання використані публікації у газетах «Зінов’євський 
пролетар», «Молодий комунар» та «Кіровоградська правда», а також матеріали, які 
зберігаються у фондах Державного архіву Кіровоградської області, обласного 
краєзнавчого музею, на сайті обласної універсальної наукової бібліотеки ім.                  
Д. Чижевського,  а також фотографії з колекцій Ю. Тютюшкіна, С. Лихачової,                
В. Рака. Особливу подяку автор висловлює С. Невесьолову. 
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До Другої світової війни газети  Зінов’євська – Кірового - Кіровограда неохоче  ділилися з 

читачами планами влади щодо будівництва у місті. Виключення -  повідомлення про залізничну 

гілку з Бобринця до Зінов’євська (1926 рік).  

У  перші роки після Другої світової війни  газета «Кіровоградська правда»  також не 

розповідала про наміри партійних керівників міста та області, а також архітекторів щодо забудови  

Кіровограда. І це зрозуміло – у той час словами на вітер не розкидалися, адже могла й голова 

полетіти з плечей, не кажучи уже про посаду. Тож чи не перша така інформація з’явилася на 

сторінках газети лише наприкінці 1959 року. Стосувалася вона надбудови трьох поверхів на 

двоповерховому будинку Н. Сейдера, що знаходився на розі вулиць Карла Маркса (нині Велика 

Перспективна) та Леніна (Архітектора Паученка). 

У подальшому місцеві газети періодично повідомляли про проекти, які були розроблені у 

майстернях архітекторів. Майже усі публікації ілюстровані малюнками майбутніх новобудов, 

автором яких був архітектор А. Сидоренко. З газетних повідомлень читачі дізнавалися  про:  

відкриття кафе на даху будівлі споруджуваного автовокзалу (1960);  

будівництво заводів гірничо-транспортного устаткування безперервної дії, тракторних 

причепів, пластмасових виробів та бавовнопрядильного комбінату (1964);  

будівництво триповерхової будівлі для їдальні навпроти швейної фабрики по вулиці 

Уфимській (Євгена Маланюка) (1964);  

спорудження їдальні навпроти кінотеатру «Мир» по вулиці Карла Маркса (1965);  

будівництво 11-поверхової будівлі на розі вулиць Гоголя та Карла Маркса (1967); 

 п’ятиповерховий корпус педагогічного інституту (1967);  

демонтаж будівлі земської управи (1967); 

 спорудження заводу кулькових ручок (1970);  

дев’ятиповерховий готель на території Центрального ринку та десятиповерхову 

адміністративну будівлю на місці будинку Заславського  (1970);  

 висотний готель на Привокзальній площі біля залізничного вокзалу (1970); 

Будинок культури заводу «Червона зірка»  (1970);  

 фабрику віскозної вати (1971);  

реконструкцію Олександрійського скверу (Покровського), що навпроти заводів імені Кірова 

та «Червоний Жовтень», де мали спорудити культурно-меморіальний ансамбль, у центрі композиції  

якого  танк Т-34, що одним з перших увійшов до нашого міста в січні 1944 року (1976); 

встановлення бюста М.В. Гоголя на розі вулиць Кірова (Михайлівська) та Гоголя (1976); 

семипід’їздний дев’ятиповерховий будинок на «червоній лінії» вулиці Карла Маркса (1977); 

будівництво заводу тепловозних дизелів (1977); 

 винесення  за місто заводу "Червоний дзеркальник", окремих цехів заводу імені Кірова, заводу  

"Червоний Жовтень", заводу  "Новатор", заводу "Цукрогідромаш", цегельних заводів N 2 і № 3 та 

інших підприємств, які забруднювали повітря (1982);  

 винесення  вантажного двору із станції Кіровоград на станцію Лелеківка (1982);   

 перебазування існуючого аеропорту за межі міста, в район села Шостаківка (1982);   

 спорудження розв'язок руху міського транспорту у різних рівнях, а також естакад, 

шляхопроводів на перетині міських магістралей із залізничними коліями та магістральними 

вулицями і мостів через річку Інгул (1982);   

 будівництво підземних переходів (1982); 
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 будівництво шляхопроводу між вулицями Транспортною (Бур’янової) і Медведєва 

(Чикаленка)  (1982); 

 будівництво спеціалізованої лікарні в районі села Василівка (очевидно, у пояснювальній 

записці до Генерального плану міста Кіровограда  була помилка, і назву села слід читати як 

Веселівка) (1982); 

будівництво трьох чотирнадцятиповерхових будинків на набережній Інгулу (1984)… 

Також у  різні роки влада піднімала питання про    

встановлення пам’ятника Н.К. Крупській біля будівлі бібліотеки на розі вулиць Карла 

Маркса та Гагаріна; 

будівництво мосту через Інгул по вулиці Калініна (Шульгіних); 

 знесення одноповерхових будинків на Биковому і забудову цього мікрорайону 

багатоповерхівками для робітників заводу тепловозних дизелів;   

продовження вулиці Леніна (Дворцової) до ТЕЦу;   

запуск  тролейбуса по малому кільцю через вулицю Клинцівську (Кропивницького); 

 спорудження мостового переходу через залізницю на Некрасівку біля колишньої 

Петропавлівської церкви;   

проведення тролейбусної лінії на селище Гірниче;   

розширення вулиці Уфимської  до  проспекту; 

транспортну розв’язку у двох рівнях по вулиці Київській, на перехресті з вулицею  

Транспортною;  

спорудження тунелю під залізницею на Новомиколаївку по вулиці Транспортній; 

дитячий юнацький центр по вулиці Калініна з  актовим залом на 500 місць, плавальним 

басейном з доріжками на  25 метрів, спортзалом розмірами  36х18 метрів, кінозалом на 100 місць, 

клубними кімнатами…  

 -  «золоте  кільце», яке включало б  фортецю св. Єлисавети, меморіальні музейні комплекси 

будинків  М. Кропивницького, О. Осмьоркіна, І. Карпенка-Карого, обласних краєзнавчого та 

художнього музеїв, з’єднаних єдиною транспортною системою… 

Це лише частина того, що збиралися будувати у радянські часи, але  не зробили цього, або ж 

зробили з деякими змінами. Детальніше про плани, які були зафіксовані у газетних повідомленнях  

та архівних документах, - у цьому краєзнавчому проекті. 
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ЗАЛІЗНИЦЯ БОБРИНЕЦЬ – ЗІНОВ’ЄВСЬК 

  
 Уперше про будівництво залізниці із Бобринця до Єлисаветграда заговорили у 1890 році. 
Зокрема, 13 травня того року Земські збори Єлисаветградського повіту постановили клопотати про 
будівництво залізниці з Долинської на Одесу та про будівництво з’єднувальної гілки Єлисаветград - 
Бобринецъ.   

Друга  фаза  розмов  про  цю  залізницю  розпочалася  у  травні  1897  року.  На  земському 
зібранні при обговоренні доповіді про будівництво елеватора у місті Вознесенську, гласний П. 
Зелений  наголосив  на  необхідності  з’єднати   Єлисаветград  з  Бобринцем ширококолійним 
залізничним полотном. Земські збори погодилися з тим, що ця гілка сприятиме економічному 
розвитку  повіту взагалі і сільськогосподарської промисловості зокрема, і доручили управі виконати  
економічні розрахунки вартості будівництва…  вузькоколійки.   

У подальшому земство повіту ще кілька разів поверталося до цього питання, але 
споруджувати залізницю так і не розпочали1.  

 

 
 
Повідомлення про  спорудження залізниці Бобринець – Зінов’євськ. Газета «Зінов’євський пролетар» 

за 14 листопада 1926 року. 
 

Піднімалося питання спорудження залізниці між цими містами і за радянської влади. Так, 
газета «Зінов’євський пролетар» у номері за 14 листопада 1926 року надрукувала наступну замітку: 
«Проект проведення залізниці Бобринець – Зінов'євськ. Президія Окрвиконкому запропонувала 
Окрпланкому оновити та переглянути старий проект проведення залізнично-дорожньої лінії – 
Зінов'євськ – Бобринець. Як відомо, Бобринецький район великий хлібний центр у нашому окрузі. 
Місто Бобринець знаходиться від нас за 50 верст і доставка хлібних продуктів змушує державні 
хлібозаготівельні органи витрачати багато коштів на доставку зерна». 

Але й комуністи далі слів не пішли, і залізницю не стали будувати.. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Нездійснені проекти /Невесьолов С.М., Поліщук В.В., Сємічова В.О. – Кропивницький: ВЦ ККТК, 2020.  
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НА БУДИНКУ СЕЙДЕРА ЗБИРАЛИСЯ 
НАДБУДУВАТИ ТРИ ПОВЕРХИ 

. 
У номері за 11 жовтня 1959 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала інтерв'ю з 

начальником облпроекту Іваном Бреусом. У ньому йшла мова  про завершення будівництва 
архітектурного ансамблю на площі імені Кірова (Героїв Майдану). І. Бреус розповів про дві 
новобудови – магазин «Дитячий світ» (пізніше – магазин «Будинок взуття») та готель «Україна», а 
також про реконструкцію двоповерхового будинку на розі з вулицею Леніна. 

Автор проекту універсального магазину «Дитячий світ» Андрій Олексійович Сидоренко, 
готель «Україна»  проектував  Борис Львович Байтін.  

Третій об'єкт - реконструкція двоповерхового будинку на розі з вулицею Леніна на 
п'ятиповерховий, чотири поверхи у якому мали бути житловими. Як зазначено в інтерв’ю, збиралися 
перепланувати приміщення аптеки на нижньому поверсі та влаштувати там ательє кольорової 
фотографії  і великий продовольчий магазин. На решті поверхів мали бути 64 квартири з однієї, двох 
і трьох кімнат з кухнями та усіма комунальними вигодами. 

  

 
 
Єлисаветград. Загальний вид міста. Поштова листівка. Початок ХХ століття. Справа на 

фотографії - двоповерховий будинок Сейдера.  
 
Рік спорудження будинку Сейдера та архітектор його проекту  не встановлені. Відомо, що 

Нусім Шмульович Сейдер  володів друкарнею. До 1917 року на першому поверсі будинку 
знаходилися два магазини, біржа, центральна аптека Шасса, довідкова контора та лавка з торгівлі 
гасом. На другому поверсі були квартира власника Н. Сейдера та житло, яке він здавав в оренду. 
Також деякий час на другому поверсі розміщувалися чотири класи приватної жіночої гімназії О. 
Єфимовської. Після 1917 року приміщення другого поверху використовували під комунальне житло. 
А на першому поверсі були перукарня, книжковий магазин «Букініст» та фотоательє. 

Універмаг «Дитячий світ» та готель «Україна» були побудовані. Щоправда, сьогодні їх 
використовують не за початковим призначенням. Що стосується реконструкції будинку  Сейдера, то 
замість трьох поверхів над ним добудували лише один. Чому змінилися плани – невідомо. 

 



 7

.  
 

Текстівка під малюнком, надрукованим у газеті «Кіровоградська правда» за 9 червня 1963 
року: «Хто давно був у Кіровограді, той не впізнає його. І дійсно, за останні роки обласний центр 
разюче змінився, в ньому з’явилися нові вулиці, квартали, мікрорайони. Велике будівництво йде і на 
старих вулицях. Набрала чудового вигляду, наприклад,  площа імені С.М. Кірова. Та незабаром вона 
стане ще кращою. Тут завершена надбудова жилого корпусу. На першому поверсі розмістяться 
аптека, фотоательє, книжковий магазин. А навпроти нього споруджується молодіжне кафе. Мал. 
архітектора А. Сидоренка». 

 

 

  Колишній будинок Сейдера з добудованим третім поверхом. 
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КАФЕ НА ДАХУ АВТОВОКЗАЛА 
 
У листопаді 1960 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала малюнок автовокзалу, 

який будували по Рівненському шосе. Під цим малюнком була наступна текстівка:  
 

 
 

 «В районі Рівнянського шосе будівельники зводять фундамент нового автовокзалу. Яким він 
буде після завершення всіх робіт – показано на малюнку архітектора А. Сидоренка. 
 Пасажирам створюють усі зручності: просторий вестибюль, зал чекання, медпункт, 
буфет, кімната матері й дитини. А якщо ви будете в Кіровограді транзитом, схочете перейти з 
одного автобуса на інший, то вам нічого їхати в міський готель. Ви зможете переночувати на 
вокзалі, в спеціальних кімнатах відпочинку.  Дах приміщення буде плоским. Він не пустуватиме. 
Влітку тут працюватиме кафе. Спеціальний ліфт подаватиме з підвалу продукти». 

 

 
 
 Автовокзал збудували, він і зараз працює. А от чи працювало кафе на його даху?  
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ВІД ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ - ДО ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ 
 

 
 

  У номері за 27 січня 1960 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала  малюнок 
архітектора А. Сидоренка, під яким був підпис: «Такий вигляд матиме школа-інтернат, що 
споруджується в Кіровограді в районі Великовисківського шосе». 
 

 
 

 Через рік, у січні 1961 року, «Кіровоградська правда» надрукувала той же  малюнок з 
наступним підписом: «На малюнку ви бачите ціле маленьке містечко. Такий вигляд матиме школа-
інтернат, що споруджується в Кіровограді в районі Великовисківського шосе. На кінець року 600 
дівчаток і хлопчиків стануть повновладними господарями просторих класів, майстерень, 
спортивних майданчиків. А зараз на будівельному майданчику кипить робота. В одному із спальних 
корпусів малярі закінчують фарбування. Виведено стіни іншого спального корпусу. Готові коробки 
їдальні і господарчого корпусу. Мал. А. Сидоренка». 

Усі будинки, які присутні на малюнку архітектора, згодом були  споруджені. Сьогодні вони 
входять до комплексу споруд обласної лікарні по Університетському проспекту, на розі з вулицею 
Волкова. 
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Через 12 років, 17 червня 1973 року,  «Кіровоградська правда» надрукувала статтю 
«Лікарняний комплекс», автором якої був директор Кіровоградського філіалу інституту 
«Укрміськбудпроект» І. Бреус. Стаття ілюстрована малюнком архітектора А. Сидоренка, на якому 
показаний загальний вигляд комплексу обласної лікарні, який планували збудувати поряд з 
будівлями школи-інтернату. Ось кілька цитат з цієї статті: 

«Головний корпус лікарняного комплексу запроектовано на тисячу ліжок. Подібного в нашій 
області ще не споруджували. Основна частина його (її видно на малюнку) – дев’ятиповерхове 
приміщення, до якого прилягають чотири блоки палатних секцій». 

«У складі комплексу – поліклініка на 800 відвідувань на день. До послуг хворих, які приїздять 
на консультацію з районів, буде пансіонат готельного типу. Приміщення колишньої дитячої лікарні 
й школи-інтернату буде включено в комплекс». 

«Будівництво вестиметься трьома чергами. Почалося спорудження центральної частини 
головного корпусу. Зараз архітектурно-планова майстерня № 2 (начальник майстерні Е. Бабкова, 
головні архітектор й інженер проекту А. Сидоренко, А. Березін) і суміжні відділи філіалу готують 
робочі креслення другої черги будівництва». 

У липні 1976 року газета «Молодий комунар» надрукувала статтю «Будується обласна 
здравниця», яка ілюстрована малюнком. У цій статті, зокрема, сказано, що «корпус обласної лікарні, 
який зараз височить на проспекті «Правды» в Кіровограді – це лише головна будова цілого 
лікарняного комплексу, який буде тут зведено. Проект його передбачає – окрім вже збудованого 
головного корпусу на 1000 ліжок та операційної – чотири дев’ятиповерхові блоки палатних секцій, 
поліклініку, харчовий блок, господарчі приміщення. Всю територію навколо буде благоустроєно і 
озеленено. На малюнку архітектора А. Сидоренка – проект лікарняного комплексу». 

 

 
 

Ще через три роки, 18 лютого 1979 року,  газета «Кіровоградська правда» надрукувала новий 
малюнок з наступною текстівкою: «Обласна лікарня продовжує розширюватися. На малюнку 
архітектора А. Сидоренка зображено передбачуваний загальний вигляд головного корпусу. Це буде 
одна з найбільших споруд області об’ємом 200 тисяч кубічних метрів. Тут передбачено 
найсучасніші інженерні  системи,  в приміщення подаватиметься кондиціоноване повітря тощо». 
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Макет забудови території обласної лікарні. Фото Чонгарського. 
 

 Замість чотирьох блоків палатних секцій спочатку збудували одну. Не збудували  і  
п’ятиповерхову будівлю зліва від головного дев’ятиповерхового  корпусу. Не було у комплексі 
будівель обласної лікарні і пансіонату готельного типу. 
 

 
 Дворовий фасад головного дев’ятиповерхового комплексу будівель обласної лікарні. На ньому бачимо 
лише одну палатну секцію зліва.  
 

 
 На місці автостоянки мав бути п’ятиповерховий будинок. 
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ТОРГОВЕЛЬНО-ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР 
 
 У газеті «Кіровоградська правда» за  26 вересня 1962 року надрукований малюнок 
архітектора А. Сидоренка. У текстівці зазначено, що це торговельно-громадський центр нового 
мікрорайону  Кіровограда. Далі читаємо: «Тут і клуб на 300 місць з бібліотекою, і красиве кафе-
їдальня, що може одночасно прийняти 100 відвідувачів, і комбінат побутового обслужування. В 
цьому комбінаті можна відремонтувати одяг і взуття, поголитися, здати в пральню білизну, взяти 
напрокат пилосос або якусь іншу річ. Поряд великий продовольчий  магазин. Правда, центр існує 
поки що лише в кресленнях проектувальників. Та незабаром їх буде втілено в камінь, бетон…». 
 

 
 
 Чи був «втілений» у життя цей проект архітекторів – невідомо, та й  невідомо, в якому 
мікрорайоні міста збиралися його споруджувати. Припускаємо, що це був мікрорайон «Черемушки», 
який на той час забудовували. 

 

 
 

ДВА ДЕВ’ЯТИПОВЕРХОВИХ БУДИНКИ БАШТОВОГО ТИПУ 
 
У газеті «Кіровоградська правда» за 1 січня 1962 року була надрукована стаття «Сьогодні – 

проект, завтра – дійсність», автором якої був головний архітектор проекту облпроекту А. Сидоренко. 
Він, зокрема, сказав: «У 1961 році ми закінчили складання проекту детального планування нового 
жилого району Кіровограда, який займає територію в 165 гектарів. Цей район знаходиться на 
стику  Рівненського і Великовисківського шосе, прилягає до молодого дендропарку. Зараз іде 
забудова першої черги, всього ж на цьому місці запроектовано три мікрорайони. 

 

 
Стаття ілюстрована малюнком автора, на якому  перспектива забудови мікрорайону біля 

Рівненського шосе.  
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Яким буде новий жилий масив? Його житловий фонд становитиме 207 тисяч квадратних 
метрів, а населення – 23 тисячі чоловік. До забудови прийняті типові чотири і п’ятиповерхові 
будинки на 64-80 квартир, запроектовано два дев’ятиповерхових будинки баштового типу для 
малосімейних та одиноких. Школи, дитячі ясла і садки, їдальні, будинок культури, баня – такий 
далеко не повний перелік побутового призначення., що створюватиметься на новому місці». 

Будинок культури та баню так і не збудували по Рівненському шосе (сьогодні вулиця 
Соборна).  Два дев’ятиповерхові будинки баштового типу, що  показані на малюнку,  звели, але не на 
червоній лінії Рівненського шосе, як на малюнку архітектора. Один  побудували  по вулиці 
Сухумській, а інший – жіночий гуртожиток заводу радіовиробів, на розі вулиць Яновського та Героїв 
Сталінграда (Академіка Тамма).  

 

 
 На малюнку архітектора А. Сидоренка – дев’ятиповерховий будинок баштового типу, 

сьогодні це будинок № 6 по вулиці Сухумській (на фотографії нижче). 
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.  
 

І ВИРОСТУТЬ НОВІ ЗАВОДИ 
 

Так називалася стаття головного інженера тресту «Кіровоградпромбуд» М. Стадника у газеті 
«Кіровоградська правда» за 10 травня 1964 року. Ось кілька цитат з неї: 

 «В степу поблизу станції Лелеківка з ранку до пізнього вечора чується шум скреперів, 
бульдозерів, екскаваторів. Це почалося будівництво третього корпусу заводу «Центролит», 
первенця найбільшого промислового району Кіровограда, що незабаром виросте на північно-західній 
околиці міста… 

…з ним тісно зв’язане спорудження заводів гірничо-транспортного устаткування 
безперервної  дії, тракторних причепів, залізобетонних виробів, зварних конструкцій, пластмасових 
виробів, бавовнопрядильного комбінату й ряду інших підприємств. Вони являтимуть собою єдиний 
промисловий комплекс.  

Він буде одним з перших у країні, при проектуванні якого комплексно розв’язано питання 
постачання електроенергії, тепла, води, влаштування каналізації, автомобільних шляхів та 
залізничних під’їзних колій. Так, шлях на Велику Виску передбачається випрямити й розширити з 
таким розрахунком, щоб по ньому можна було пустити тролейбус, який зв’яже нові підприємства і 
нові житлові масиви з центром міста. Великого розвитку дістане станція Лелеківка, що 
перероблятиме вантажі для нових заводів та їх продукцію.   

Кіровоград одержить дніпровську воду, полтавський газ. Буде ввведено в дію другу чергу 
міської каналізації. 

Що ж являтимуть собою основні заводи нового промислового району? 
«Центролит» - великий ливарний  комплекс потужністю 90 тисяч тонн литва на рік. 

Ливарний цех складатиметься з трьох блоків. У першому розміститься замкнутий комплекс, 
потужність його – 30 тисяч тонн литва  сірого чавуну на рік.  

Це перша черга підприємства. Другий і третій блоки буде введено в дію в другу чергу. 
Споруджуватимуться також інші енергетично-підсобні об’єкти, склади тощо. Технологічні 
процеси на новому підприємстві буде максимально механізовано й автоматизовано. 

…Вища Рада народного господарства СРСР затвердила проекти завдання на спорудженння 
Кіровоградського заводу гірничо-транспортного устаткування безперервної дії. Це буде справжній 
гігант важкого машинобудування. Його цехи розміщатимуться в двох корпусах – головному й 
допоміжному. Головний корпус матиме розміри 300х497 метрів. Тут будуть цехи, що 
випускатимуть великі вузли, для виготовлення яких потрібні будуть крани великої 
вантажопідйомності. 

Прийняті в проекті рішення дозволять майбутньому підприємству досягти високих 
техніко-економічних показників, завдання майже в двоє знизити трудомісткість, механічної 
обробки деталей роторних екскаваторів порівняно з трудомісткістю на Новокраматорському 
заводі важкого машинобудування. 

…Трест має технічну документацію на будівництво заводу збірного залізобетону, вже 
виділено територію». 

 Отож, завод «Центролит» побудували, він згодом дістав назву «ЧЛЗ» - чавуно-
ливарний завод. А от тролейбус до нього так і не пустили. А заводи гірничо-транспортного 
устаткування безперервної  дії, тракторних причепів, пластмасових виробів та бавовнопрядильний 
комбінат, які згадуються у статті, у Кіровограді не починали будувати. 
 
 

 
 

ЇДАЛЬНЮ НЕ ЗБУДУВАЛИ 
 

 Газета «Кіровоградська правда» у номері за 29 жовтня 1964 року  надрукувала малюнок 
архітектора А. Сидоренка (нижче) з наступною текстівкою: «Такою буде вулиця Уфимська після 
забудови. Проектом передбачено спорудити їдальню (напроти швейного об’єднання), кілька 
багатоповерхових житлових корпусів, в одному з них – магазин.  Будівництво почнеться наступного 
року». 
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 Дві житлові дев’ятоповерхівки по вулиці Уфимській - № 3 (у прибудові до якої був магазин 
«Океан») та № 7 (навпроти колишнього  Ленінського райкому партії, нині - музичного училища), 
згодом були споруджені. Спорудили і триповерховий будинок між цими дев’ятиповерхівками 
навпроти швейної фабрики. Але у ньому згодом розмістилася телерадіомайстерня. 
   
 

 
 

КІРОВОГРАД, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА 
  

Так називалася публікація у газеті «Кіровоградська правда» за 13 червня 1965 року: 
 «Щороку красивішає наш обласний центр. Особливо нарядною і впорядкованою стає 

центральна магістраль міста – вулиця Карла Маркса. З появою кафе «Юність», кінотеатру 
«Комсомолець», нового універмагу, набережного бульвару та інших об’єктів поліпшився і зовнішній 
вигляд. 

А як далі змінюватиметься вигляд вулиці Карла Маркса? На це запитання редакції відповів 
начальник обласного відділу в справах будівництва і архітектури В.Т. Анісімов. 

- Згідно з генеральним планом Кіровограда, будинок колишньої автобусної станції і 
склади торговельних баз знесено. На їх місці виросте Палац спорту з плавальним басейном, проекти 
яких готує Московський проектний інститут. Намічено розширити каскадний сквер від вул. Яна 
Томпа до вул. Карла Маркса. Забудову правобережної частини головної магістралі міста 
завершить чотириповерховий будинок навчального корпусу ДТСААФ. Тут виникне чудова зона 
відпочинку кіровоградців. 

Новою буде лівобережна частина вулиці. Замість кінотеатру «Сивашець» височітимуть 
семиповерховий готель, триповерховий Будинок моделей, а навпроти кінотеатру «Мир» стоятиме 
триповерхова їдальня. Кінець вулиці прикрасять дев’ятиповерхові житлові будинки. 

Проект реконструкції вул. Карла Маркса вирішено на основі новітніх принципів радянського 
містобудування, які дозволяють створити найкращі умови для життя трудящих». 

 

 
 

 На малюнку архітектора В. Кривенка ви бачите перспективу забудови одного з кварталів (від річки  
Інгул до вулиці Карла Лібкнехта (Преображенської) лівобережної частини вулиці Карла Маркса. 
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  Більшість з того, що згадується у цьому тексті, по вулиці Карла Маркса збудували. 
Хоча, приміром, не спорудили їдальню навпроти кінотеатру «Мир». 
 

 
 

 На цьому місці збиралися будувати їдальню. 
 
 

 
 

ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ 
 

У номері від 10 січня 1965 року газета «Кіровоградська правда»  повідомляла про забудову 
вулиці Леніна, зокрема, що «її прикрасили нові багатоповерхові житлові будинки з усіма 
зручностями, молодіжне кафе «Юність» та інші споруди. Незабаром тут, на розі вулиці Калініна, 
з’явиться новий ресторан». Також у публікації йшла мова про забудову кіровоградських 
«Черемушек». 
 «На малюнку нижче зображено, якою буде їдальня (на передньому плані) по вулиці 
Уфимській, - писала газета. -  Думаємо, що її майбутні відвідувачі будуть задоволені зручностями, 
які передбачать створити їм проектувальники. А відвідувачів у нового підприємства громадського 
харчування очікується чимало. Поруч – швейне об’єднання з його більш ніж двотисячним 
колективом, радянсько-партійна школа, недалеко – гуртожиток педагогічного інституту імені 
Пушкіна. Тут же передбачається спорудити приміщення будівельного технікуму, нові житлові 
будинки, в тому числі й багатоповерхові баштового типу». 

 

 «Розвиватиметься Кіровоград і як промисловий центр. У нинішньому році почне давати 
продукцію  кізельгурів завод,  поблизу якого виростає робітниче селище. Триватиме спорудження 
«Центролиту». В близькій перспективі – початок спорудження заводу підйомно-транспортного 
устаткування». 
 «Перспектива»  спорудження заводу підйомно-транспортного устаткування виявилася 
недосяжною, бо згодом про будівництво цього заводу у Кіровограді перестали говорити. 
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У номері за 23 травня 1971 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала фоторепортаж  

«Заходьте в їдальню на Уфимській»: «Ще й тижня не минуло, як у Кіровограді на вулиці Уфимській 
будівельне управління облспоживспілки здало приймальній комісії нове чотириповерхове приміщення. 
Весь перший поверх зайняла їдальня № 2 системи споживчої кооперації. Будівельники старанно 
потрудилися, щоб приміщення виглядало гарно, по-сучасному, Зовні стіни будинку обкладено 
керамічною плиткою, всередині, де розміщено їдальню, - красиві колони, дерев’яні обпалені панелі. В 
залі – зручні столи і стільці, сучасні інтер’єри, багато квітів… …Їдальня розрахована на 160 місць, 
вона обслужує робітників та службовців Кіровоградської міжрайбази, заводу залізобетонних 
виробів, будівельного управління і транспортної контори облспоживспілки. Послугами нового 
підприємства громадського харчування користуються багато кіровоградців». 

 

  
 
 Отож, їдальню збудували, але не навпроти швейної фабрики. Сьогодні ця будівля 
знаходиться по вулиці Полтавській, 40, і квартирує у ній навчальний заклад. На фотографії – вид 
будівлі з вулиці Маланюка.  
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ПЕРШУ ОДИНАДЦЯТИПОВЕРХІВКУ ЗБИРАЛИСЯ 
СПОРУДЖУВАТИ ЩЕ У 1967 РОЦІ 

 
Ця фоторепродукція була надрукована у газеті «Кіровоградська правда» у номері за 8 січня 

1967 року. У текстівці під нею зазначено: «На цьому знімку – сьогоднішній і майбутній вигляд 
частини вулиці Карла Маркса. Поруч з адміністративним будинком вписується в ансамбль проект 
висотного будинку, запропонований архітекторами А. Федорченком і  Г. Урсатієм. 
Фоторепродукція А. Дібровного». 
 Адміністративний будинок – це будівля обкому Комуністичної партії України, нині у ній 
міська рада Кропивницького. Нижче від нього, за вулицею Гоголя у нинішньому Центральному 
сквері, на місці будинку  Барського, бачимо 11-поверхову будівлю з прибудовою на перших двох 
поверхах.    
 З яких причин цей задум не був втілений у життя – невідомо. Припускаємо, що керівництву 
області не сподобалося те, що поряд з їхніми кабінетами буде будівля набагато вища. А, може, цей 
проект не сподобався мешканцям сусіднього п’ятиповерхового будинку, в якому жили обкомівські 
працівники. 

 
  
Згодом після цієї публікації один з авторів даного проекту Г. Урсатій 
(на знімку)  залишив місто, що породило плітки, які переповідають й 
до цього часу, що, начебто, він запропонував проект зі знесення 
усього історичного центру міста і його забудову багатоповерховими 
адміністративними та житловими будинками. Так це чи ні – невідомо.  

Народився Георгій Антонович Урсатій 26 липня 1935 року у 
селі Каніж Новомиргородського району Кіровоградської області. У 
1964 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. 
Автор проектів ряду споруд у Черкасах, зокрема, комплексу 
ландшафтного парку «Сосновий бір» (1967), фінансового технікуму 
(1971), бібліотеки (1973).  Лауреат Державної премії імені 
Т. Г. Шевченка 1979 року разом з В. Г. Гнєздиловим (архітектор і 
скульптор)  та Є. Д. Смирновою (інженер) за комплекс 
ландшафтного парку в місті Черкаси. 
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КОРПУС ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
МАВ БУТИ П’ЯТИПОВЕРХОВИЙ 

 
У  газеті «Кіровоградська правда» у вересні 1967 року надрукований малюнок з наступним 

підписом:  «Кіровоград завтра. Таким буде нове приміщення педагогічного інституту. Його світлі 
просторі аудиторії заповнить життєрадісне плем’я студентів».  

На малюнку будівля п'ятиповерхова, а також відсутній спортзал зліва від головного входу. 
Та, очевидно,  потім плани помінялися  і спорудили семиповерхову будівлю та спортзал 

 

 
Малюнок у газеті «Кіровоградська правда», вересень 1967 року 
 

А цей малюнок архітектора  А. Сидоренка (далі за текстом) був надрукований у газеті 
«Кіровоградська правда» у номері за 3 березня 1976 року. На ньому зображено загальний вигляд 
нового семиповерхового  комплексу Кіровоградського педагогічного інституту, спорудження якого 
почалося на той час. У текстівці під малюнком написано, що «з існуючим корпусом його зв’яже 
теплий перехід. Проект корпусу розроблений Кіровоградським філіалом інституту 
«Укрміськбудпроект». Нове приміщення матиме просторі аудиторії, бібліотечний комплекс, 
спортзал,  з підсобними приміщеннями. Торцева стіна спортивного залу буде прикрашена мозаїчним  
панно».   
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У газеті «Кіровоградська правда» за 8 жовтня 1978 року надрукований фоторепортаж «У 

студентів – новосілля». У ньому повідомляється, що відчинив двері новий семиповерховий 
навчально-лабораторний комплекс Кіровоградського педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна. 
Уведення в дію цього корпусу дозволить перейти на однозмінне навчання студентів усіх форм семи 
факультетів інституту. 
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БУДІВЛЮ ЗЕМСЬКОЇ УПРАВИ ЗБИРАЛИСЯ ЗНЕСТИ 
 

Під малюнком архітектора А. Сидоренка,  надрукованому у газеті «Молодий  комунар» за 20 
грудня 1967 року, наступний підпис: «Такий вигляд матиме середня школа № 5 в м. Кіровограді, що 
будується по вулиці Луначарського». 

 

 
 

Як бачимо з цього малюнку, планували знести будівлю земської управи, що на розі вулиць 
Шевченка та Луначарського (Чорновола), і на її місці звести шестиповерхову будівлю, на першому 
поверсі якої мав бути, судячи з малюнка, магазин. Очевидно, потім плани  керівників міста 
змінилися. 

 

 

 На місці цих одноповерхових будівель побудували  школу №5.  

 

 

. 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ БУДИНОК НА РОЗІ ВУЛИЦЬ  

ДЗЕРЖИНСЬКОГО І ЛУНАЧАРСЬКОГО 
 

 У номері за 19 березня 1967 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала малюнок з 
майбутнім будинком, який мали споруджувати на розі вулиць Дзержинського (Чміленка) та 
Луначарського (Чорновола). Під цим малюнком наступний текст: 
 «Мине деякий час, і площу імені М.С. Кірова прикрасить новий адміністративний будинок, 
що нині реконструюється. До нього на розі вулиць Дзержинського і Луначарського на місці 
теперішніх двох старих одноповерхових будиночків прибудують новий.  Як краще вирішити 
проект даної прибудови? – цьому був присвячений конкурс кіровоградських архітекторів, 
оголошений у січні облвиконкомом.  На конкурс надійшло кілька проектів. Найбільш вдалим визнано 
рішення, запропоноване співробітником Кіровоградського філіалу інституту «Укрміськбудпроект» 
О.М. Гурбо. Йому й присуджено першу премію. 
 

 
 
 Проектом передбачено спорудити прилеглий до будинку облпрофради (з боку вулиці 
Дзержинського) триповерховий корпус. У ньому розміститься ряд службових приміщень, побутових 
і культурних вогнищ. Зокрема, тут будуть клуб Будинку Рад, зал для глядачів на 500 місць, естрада, 
бібліотека, читальний і спортивний зали, кімнати для роботи гуртків художньої самодіяльності, 
кінопроекційна тощо». 
 

 

 На місці цього одноповерхового будинку спорудили будівлю Будинку культури ім. Компанійця. 
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 Триповерховий будинок спорудили і дали йому назву – Будинок культури імені І.С. 
Компанійця. А от зовнішній вигляд будівлі дещо відрізняється від малюнку у газеті. 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОРПУС 
 

У газеті «Кіровоградська правда» за 17 травня 1967 року надрукований малюнок нового 
корпусу Кіровоградського філіалу Харківського політехнічного інституту. 

 

 
 

У текстівці під малюнком зазначено: «На малюнку – «навчально-лабораторний корпус 
філіалу Харківського політехнічного інституту. Об’єм нового корпусу – 90 тисяч кубічних метрів. У 
ньому будуть просторі і зручні аудиторії, лабораторії. Проектом передбачено розмістити в 
одному будинку актовий зал на 700 чоловік, бібліотеку, читальний і спортивний зали,  в інших – два 
гуртожитки на 1200 місць і їдальню. Буде споруджено стадіон, плавальний басейн, волейбольний, 
баскетбольний і тенісний майданчики. Будівництво вже почалося. Його веде трест 
«Кіровоградпромбуд». Увесь комплекс буде завершено в 1970 році». 

 
Плавальний басейн та тенісний корт не збудували. 
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 Замість одного п’ятиповерхового корпусу спорудили два. 

 
 

 
 

У КІРОВОГРАДІ МАВ БУТИ ЗАВОД КУЛЬКОВИХ РУЧОК 
 

22 листопада 1970 року у газеті «Кіровоградська правда» було надруковане інтерв’ю з 
головним архітектором Кіровограда Леонідом  Рудьєвим «Місто будується». Окрім  іншого,  Леонід 
Спиридонович говорив, що у місті «виростуть нові підприємства, зокрема, завод кулькових ручок». 
Збиралися будувати його неподалік дендропарку, але так і  не побудували.  
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СПЕРШУ БУДИНОК ЗАСЛАВСЬКОГО 

НЕ ЗБИРАЛИСЯ ЗНОСИТИ 
  
 У газеті «Кіровоградська правда» за 22 листопада 1970 року надрукований  малюнок з 
текстівкою: «Такий вигляд матиме територія Центрального ринку в Кіровограді». 
 

 
 

 У правому куті малюнку - будівля триповерхового будинку Заславського. У лівому куті – 
п’ятиповерхівка, що була споруджена у 1950-тих роках, та двоповерхова дореволюційна споруда, у 
якій у радянські часи був магазин «Турист». По центру – будівля Універсального торгового 
об’єднання «Кіровоград». За УТО у напрямку вулиці Компанійця (нині Пашутінська)  згідно цього 
плану мала бути дев’ятиповерхова споруда готелю, а від неї у напрямку вулиці Карла Лібкнехта 
(Преображенської) – нова будівля Критого ринку. 
 

 
 
 Такий вигляд матиме торговельний центр, що будується на території центрального ринку м. 
Кіровограда. Мал. архітектора А. Сидоренка. Газета «Кіровоградська правда», 8 грудня 1974 року. 
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Як бачимо з малюнка архітектора А. Сидоренка (вище), наприкінці 1974 року будинок 
Заславського ще не збиралися зносити, проте змінилося розташування готелю та інший вигляд має 
будівля Критого ринку.  

Через два роки, у 1976-му, будинок Заславського таки  зруйнували. 
У номері за 30 вересня 1979 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала статтю 

головного архітектора міста Кіровограда В. Кривенка «Центр підросте». Віталій Єфремович, 
зокрема, сказав, що «поряд з приміщенням УТО запроектовано десятиповерховий адміністративно-
побутовий корпус». 

 

 
 

На малюнку, яким ілюстрована ця публікація, ми вже не бачимо 9-поверхового готелю, зате 
між річкою і УТО запроектовано будівництво десятиповерхової будівлі.  

 

 
 
Через три роки, 3 січня 1982 року, у «Кіровоградській правді» був надрукований малюнок 

архітектора А. Губенка з наступним підписом: «В одинадцятій п’ятирічці у Кіровограді планується 
завершити будівництво міського торгівельного центру. До його складу увійдуть: існуюче 
приміщення будинку універсального торговельного об’єднання, їдальня з магазином кулінарії, критий 
ринок на 410 робочих місць з готелем на 100 місць та учбово-побутовий корпус».  
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ГОТЕЛЬ НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ ПЛОЩІ 
 

 У 1970 році у газеті «Кіровоградська правда» під рубрикою «Кіровоград будується» була 
надрукована стаття «Вікнами до сонця», автори якої О. Гурбо та О. Возний, головні архітектори 
проектів архітектурно-планувальної майстерні № 1 Кіровоградського філіалу інституту 
«Укрміськбудпроект». Вони розповідали про забудову двох мікрорайонів міста - № 73 та № 19. 
Зокрема, писали: «Побіля залізничного вокзалу ведеться забудова мікрорайону № 19. Він за задумом 
архітекторів значно «омолодиться», буде своєрідним лицем міста. Тому одноповерхові забудови 
підуть під знос, а на їх місці силует мікрорайону органічно доповнять 9-12 поверхові будинки». 
Також у мікрорайоні № 19 планували збудувати «комфортабельний дев’ятиповерховий готель».  
 Готель так і не збудували, і 12-поверхових будинків у цьому мікрорайоні не споруджували. 

У  газеті «Кіровоградська правда» за 22 лютого 1971 року надрукований матеріал з 
Кіровоградського філіалу інституту «Укрміськбудпроект» під заголовком «Тут народжуються 
проекти». Ось цитата з нього:  
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«В першій архітектурно-проектувальній майстерні 
філіалу стоїть великий макет привокзального житлового 
масиву Кіровограда, який мають забудувати в основному 
заводи «Червона зірка» та тракторних гідроагрегатів. 
Коли все, що на макеті, буде втілено в життя,  район 
стане чи не найкрасивішим у місті.  

Передусім зводитимуться будови вздовж вулиці 
Жовтневої революції, яка зв’язує залізничний вокзал з 
автовокзалом. Дев’ятиповерховий готель і три 144-
квартирних житлових будинки обрамлятимуть 
привокзальну площу. Поблизу появляться новий театр, 
школа, Будинок культури заводу гідроагрегатів, і багато 
дев’яти- та п’ятиповерхових осель». 

 
На знімках, які ілюструють цю публікацію: 

архітектори О.М. Гурбо та О.І. Возний біля макета 
привокзального району Кіровограда; макет новобудов 
привокзального району.  

 
 
 
 

 

 
 
Макет забудови мікрорайону № 73. 
 

На площі біля залізничного вокзалу так і  побудували 
дев’ятиповерховий готель та три 144-квартирних житлових 
будинки. Не  появилися поблизу новий театр та  Будинок культури 
заводу гідроагрегатів. 

У газеті  «Кіровоградська правда» за 12 вересня 1973 року 
під рубрикою «Кіровоград будується» надрукована стаття «Вікнами 
до сонця», авторами якої були О. Гурбо та О. Возний, головні 
архітектори проєктів архітектурно-планувальної майстерні № 1 
Кіровоградського філіалу інституту «Укрміськбудпроект». Мова 
йшла про про забудову двох мікрорайонів міста - №73 (район 
вулиці Волкова) та № 19 (біля залізничного вокзалу). 

Так, у 73-му мірорайоні мали з’явитися «висотні житлові 
корпуси 5, 9, 12 та 16 поверхів)». Проте, 16-поверхових будинків за 
радянської влади там так і не збудували, немає їх і сьогодні. А от 
один  12-поверховий будинок спорудили. 

Що стосується мікрорайону № 19, то там мали будувати 9-
12 поверхові будинки, а також «комфортабельний» 9-поверховий 
готель. Знову ж таки, готель не спорудили, і 12 поверхових 
будинків не будували. 
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      Наступна публікація у газеті «Кіровоградська правда» за 28 серпня 1986 року:  «Кіровоградський 
філіал інституту «Укрміськбудпроект» виготовляє проекти для всієї області. Та чи не найбільше 
робіт призначається для обласного центру. Немає такого куточка у місті, де б не було об’єктів, 
споруджених за кресленнями філіалу.  Виростатимуть вони і в майбутньому. Особливу увагу 
приділяє колектив реконструкції центральної частини Кіровограда. 

На знімку: зліва – інженер архітектурно-планувальної майстерні № 2  В. Полякова з 
керівником групи А.Г. Шаховою розглядають проект реконструкції центру Кіровограда: на знімку 
внизу – такою буде Привокзальна площа. Фото І. Корзуна».  

 

 

 
 

МАЙБУТНЄ КІРОВОГРАДА 
 

З таким заголовком у газеті «Молодий  комунар» від 11  травня 1971 року надруковане 
інтерв’ю  з головним архітектором Кіровограда Л.С. Рудьєвим. Він ознайомив читачів  з 
генеральним планом забудови та реконструкції міста. Наведемо кілька цитат з цього інтерв’ю, з яких 
можна зрозуміти, що було втілене у життя із запланованого, а що залишилося на папері. 
 Як сказав Рудьєв, «в південно-західному секторі виросте оригінальний за задумом та 
архітектурним вирішенням соціально-культурний комплекс. Основний його елемент — студентське 
містечко. Будівництво містечка планується за новими типовими проектами. Студентське 
містечко — не лише гуртожитки, їдальні, спортивні майданчики, стадіони — це, перш за все, цілий 
ряд наукових закладів. У самому центрі піднімуться поверхи інституту сільськогосподарського 
машинобудування, поруч них виростуть будівлі музичного та медичного училищ, на кілька кварталів 
розкинуться корпуси педагогічного інституту, а поряд — технічні училища різних профілів. Одним 
словом, цей комплекс має бути кузнею наукових та технічних кадрів, потрібних місту й області. 

Тих же, хто бажає спілкуватися з природою, відпочивати на її лоні, запрошуємо до 
дендропарку. За генеральним планом, межі його розширяться, алеї з кактусів і ялин прикрасять 
береги штучного водоймища. Суцільною зоною відпочинку стане одягнена в граніт набережна 
Інгулу». 

«..в районі парку імені Леніна планується будівництво театру на 900 місць. Нинішню 
будівлю театру імені Кропивницького буде реконструйовано на театр юного глядача. А десь поруч 
нового театру з’явиться пам’ятник-обеліск героям Громадянської та Вітчизняної воєн. Зараз 
шукаємо найбільш ефектні варіанти його розміщення. 

На кілька гектарів між вулицею Грузькою, педагогічним інститутом, стадіоном та 
заводоуправлінням розкинеться площа Червонозоріців. Прикрасить її пам’ятник робітнику-
червонозорівцю. Сьогодні пам'ятник ще на креслярській дошці. На дошці проектанта знаходиться і 
Палац піонерів. Наше завдання: віднайти  для його спорудження місце». 

«Спортивна школа, що по вулиці Карла Маркса, Будинок політосвіти по вулиці Леніна — 
унікальні споруди міста недалекого майбутнього». 

«Першочерговим завданням нашого п’ятирічного плану є реконструкція вулиці Жовтневої 
революції, яка з'єднає залізничний вокзал з автовокзалом. У тому місці, де вулиця пересікає Інгул, 
виросте велетень-міст, загальною довжиною понад сто метрів. Близько двох мільйонів карбованців 
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коштуватиме його спорудження. Вулиця Жовтневої революції стане головною транспортною 
магістраллю міста. 

Реконструюватимуться в першу чергу вулиці Карла Лібкнехта, Клннцівська і Київська. Вони 
будуть значно розширені, з великим простором для пішоходів. Тобто, розширюватимемо ті вулиці, 
які допоможуть вивільнити центр від транспорту. 

Протягом десятиріччя в Південно-Західному районі, правіше дендропарку, виростуть 
корпуси фабрики віскозної вати. А поруч неї зростатимуть багатоповерхові будинки з 
упорядкованими квартирами на 10 тисяч мешканців. Ця кількість робітників та службовців 
потрібна для роботи на фабриці. 

Навпроти дендропарку вже зараз споруджується завод кулькових авторучок. Органічним 
його доповненням станугь 9-12 поверхові житлові будинки, магазини, школи, ресторан, кінотеатр. 
В цих нових районах буде зроблено все для простору пішоходам, для ігор дітей, для занять спортом. 

Нові висотні будинки зводитимуться вздовж вулиці Жовтневої революції для робітників 
заводів «Червона зірка» і тракторних гідроагрегатів. Щороку 60 - 70 тисяч квадратних метрів - 
такий дарунок трудівникам. Невід'ємною частину привокзального мікрорайону  стане 
дев'ятиповерховий готель, школа, Будинок культури заводу  гідроагрегатів.  

В першу чергу газифікуємо район Черемушок. На кінець п'ятирічки забезпечимо газом всі 
промислові підприємства та комунальні висотні житлові будинки. За п’ятирічку повністю буде 
вирішена проблема водопостачання. Водовод Дніпро-Кіровоград незабаром фінішуватиме в нашому 
місті».. 

Гуртожитку медичного училища та корпусів педагогічного інституту не споруджували в 
районі нинішнього Університетського проспекту. Алеї з кактусів та ялин у дендропарку не посадили. 
Не будували у парку  імені Леніна (сьогодні – Ковалівський парк) театру, а у будівлю театру імені 
Кропивницького не реконструювали на театр юного глядача. Не встановили у цьому районі і 
пам’ятник-обеліск героям Громадянської та Вітчизняної воєн. Немає і  пам’ятника робітнику-
червонозорівцю. Не будували і корпуси фабрики віскозної вати. А будівлі заводу кулькових ручок, 
які почали будувати за дендропарком, віддали під завод друкарських машин. 

  

 
 
 

ШКІЛЬНИЙ МІКРОРАЙОН 
 

Наступна публікація з газети «Кіровоградська правда» за 2 грудня 1972 року: «З кожним 
роком зростає й красивішає Кіровоград. На околицях і в центральній частині міста з’являються 
нові багатоповерхові будинки, розбиваються сквери, квітники. На малюнку архітектора А.О. 
Сидоренка зображено, яким в найближчому майбутньому буде мікрорайон 58-59, який 
розташований в межах вулиць Яна Томпа, Сугокліївської, Яновського та провулку Можайського. 
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Проект інституту «Укрміськбудпроект» (Харків) уже частково здійснений. Збудовано сім 
70- і 100-квартирних житлових будинків, один десятиповерховий на 171 квартиру для малосімейних. 
Закінчується спорудження дитячого садка-ясел на 280 дітей, будується середня школа на 1320 
учнів. 

У мікрорайоні, де житиме 12 тисяч чоловік, передбачається повний комплекс культурно-
побутових установ. Запроектовано торговельний центр, спортивний комплекс тощо. 
           Робочі креслення першої черги будівництва розроблені кіровоградським філіалом 
«Укрміськбудпроект»». 
 

 
 

 Такий вигляд матиме у майбутньому вулиця Сугоклїівська. Малюнок автора проекту архітектора А. 
Сидоренка (нижче). Газета «Кіровоградська правда», 3 лютого 1974 року. 

 
 

 
 

У ФОРТЕЧНОМУ ПРОВУЛКУ МАВ БУТИ НАЙБІЛЬШИЙ  
У МІСТІ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ 

 

 
 
У жовтні 1975 року в обласній молодіжній газеті «Молодий комунар» була надрукована 

наступна інформація: «Ще один куточок Кіровограда  набуде сучасного вигляду – на розі вулиць Яна 
Томпа і Кріпосного провулку в 1976 році розпочнеться будівництво нового Палацу культури, - 
повідомляла газета «Молодий комунар» в одному з жовтневих номерів 1975 року. - Типовий проект 
московських архітекторів опрацювали і вдосконалювали у Кіровоградському відділенні 
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«Укрміськбудпроекту» головний архітектор А.О. Чикірясов, архітектор В.О. Городецький та 
конструктори Т.М. Тімофєєва, М.Т. Мірошниченко. Розроблявся він в архітектурно-проектній 
майстерні під керівництвом К.А. Бобкової. 

Майбутній Палац культури матиме великий концертний зал на 1000 глядачів,  кінолекційний 
зал на 300 місць, танцювальний – на 100 пар. Зовні Палац буде облицьованій природними 
матеріалами – мармуром і гранітом. Навколо нього заплановано розбити парк для відпочинку 
жителів мікрорайону. Палац культури буде найбільшим у місті. Автор - Л. Лещенко. На знімку: 
макет Палацу культури».  

 

 
 

ЗАМІСТЬ ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ 
ВСТАНОВИЛИ ПАМ’ЯТНИК ЧЕКІСТАМ 

 

 
Загальний вигляд забудови кварталу по вулиці 50 років Жовтня. Мал. А. Сидоренка. Газета 

«Кіровоградська правда», 1975 рік 
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У серпні 1976 року у газеті «Молодий комунар»  був надрукований малюнок архітектора 
Андрія Сидоренка: «Йде забудова кварталу по вулиці 50 років Жовтня (ріг вулиці Глінки). Тут 
виросте цілий комплекс будинків з детальною розбивкою цього району Інститутом 
«Укрміськбудпроект». Усю територію поділено на житлову з об’єктами повсякденного 
обслуговування і територію, зайняту об’єктами міського й районного значення.  Типові 
дев’ятиповерхові блок-секції повноцінного планування, які застосовуються на спорудженні 
комплексу, дозволяють компонувати будинки різної довжини і різної конфігурації. Для культурно-
побутового обслуговування населення проектувальники запланували дитсадок-ясла на 460 місць, 
продовольчий магазин, пункти прийому у пральню та хімчистку, ремонту взуття та одягу, а 
також поліклініку на 800 відвідувачів, школу автолюбителів на 100 учнів, кінотеатр на 600 місць».  

Будівлю кінотеатру та ще кілька об’єктів, які згадані у текстівці, так і не спорудили. На 
їхньому місці у грудні 1977 року встановили пам’ятний знак Солдатам правопорядку.  

 

 
 
На фотографії, яка надрукована у газеті «Кіровоградська правда» за 6 грудня 1977 року, зафіксовано 

момент відкриття  пам’ятного знака Солдатам правопорядку. 
 

 

 
 

ДОВГОБУД НОВОГО ТЕАТРУ 
 

22 листопада 1970 року у газеті «Кіровоградська правда» було надруковане інтерв’ю з 
головним архітектором Кіровограда Леонідом  Рудьєвим «Місто будується». Окрім  іншого,  Леонід 
Спиридонович говорив, що «у наступній п’ятирічці вулиця Леніна збагатиться новою спорудою – 
драматичним театром на 800 місць». 

В одному з номерів газети «Кіровоградська правда» за вересень 1976 року був надрукований  
малюнок (нижче) з наступною текстівкою під ним: «В Кіровоградському Будинку Рад діє виставка 
по перспективній забудові обласного центру. На малюнку художника В. Остапенка – проект 
приміщення музично-драматичного театру, яке буде споруджено на Рівненському проспекті». 
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Та уже через рік, 17 липня 1977 року, газета  надрукована замітку архітектора А. Сидоренка «Таким 
буде театр», яка ілюстрована новим проектом. 
 
 

 
 

У замітці зазначено, що новий проект майбутнього нового приміщення обласного театру ім. 
М.Л. Кропивницького розроблено Київським інститутом «Дніпромісто»: 

«Для спорудження театру відведено майданчик там, де головна магістраль Кіровограда – 
вулиця Карла Маркса переходить у вулицю імені 50-річчя Жовтня. До нього з південної і північної 
сторін підходять рови і вали колишньої фортеці. Планується часткове відновлення земляного валу і 
рову, посадка дерев і благоустрій усієї території фортеці.  



 35

З головних точок огляду – вулиць Карла Маркса та імені 50-річчя Жовтня приміщення 
виднітиметься на фоні неба і невисокого земляного валу. Вулиця Ушакова, що примикає до фортеці, 
стане пішохідною, всі дрібні підприємства, розташовані на ній, будуть перенесені в інші місця.  

Автори проекту надали театру урочистості й монументальності, що виразилось у 
цілісності вирішення всіх його частин, крупному членуванні елементів фасадів, світловій гамі 
оздоблювальних матеріалів. Територія перед театром буде розбита на кілька терас, з’єднаних 
алеями і широкими сходами. Театр чітко розділено на окремі групи приміщень. В комплекс 
приміщень залу для глядачів входитимуть касовий, вхідний і розподільчий вестибюлі, фойє і кулуари 
на рівні партеру і балкону. Чотирма сходами глядачі підіймуться в основне фойє. 

Зал для глядачів буде трапецієподібної форми з одним балконом. В партері буде 716 місць, 
на балконі – 284. Останній ряд глядачів спостерігатиме за сценою з відстані 24,7 метра. 
 У сценічний комплекс приміщень увійдуть сцена, кімнати технічних, художніх та 
адміністративних працівників, артистичні вбиральні. Тут же розмістяться зали для репетицій і 
кімнати для занять артистів. 
 Фасад театру буде облицьований плитами з вапняку. Цоколь частини приміщення для 
глядачів покриється гранітними полірованими плитами,  цоколь сценічної частини – гранітними 
плитами з точковою обробкою поверхні. Колони і пілони частини приміщення для глядачів будуть 
облицьовані мармуровими плитами. 
 Специфіка театрального приміщення вимагає застосування при оздобленні довговічних 
природних матеріалів.  Тож, у оформленні інтер’єрів частини приміщення для глядачів буде 
використано білий мармур. Пиляним вапняком рожевого відтінку облицьовуватимуться внутрішні 
стіни. При оздобленні фойє, кулуарів і буфетів застосовуватимуться фанеровані цінними породами 
дерева щити. В торцевій частині фойє запроектоване панно з майоліки. 

В облицювання пілонів головного входу вмонтуються барельєфи з мармуру». 
У жовтні 1986 року газета «Молодий комунар» щономера друкувала наступне оголошення: 

«Кіровоградський міськком ЛКСМ України направляє на роботу за комсомольськими путівками в 
будівельне управління № 3 тресту «Кіровоградміськбуд» на будівництво драматичного театру 
робітників будь-яких спеціальностей… При оформленні на роботу за комсомольськими путівками 
трест «Кіровоградміськбуд» дає гарантійного листа про забезпечення сімейних протягом двох 
років малосімейним гуртожитком. Робітники мають право на постійну прописку в місті 
Кіровограді…» 
 Ця будівля переворилася на довгобуд. Владі міста так і не вдалося знайти кошти на її 
добудову. Врешті-решт, будівлю продали приватній особі, яка  її добудувала і влаштувала у ній 
супермаркет, кінотеатр, ресторна, заклад харчування та кабінет під офіси. 
 
 

 
 

ЛЮБИТИ МІСТО – ТУРБУВАТИСЯ ПРО НЬОГО 
 

 
З таким заголовком у газеті «Молодий комунар» за 1 липня 1976 року була надрукована 

стаття головного архітектора Кіровограда І.Ф. Помазана: 
«Звичайно, привокзальний район нашого міста не радує погляду. Проте помилково думати, 

що кіровоградці цього не помічають. Є генеральний план забудови центру. Є ескізні намітки 
реконструкції привокзальної площі. Вони передбачають, наприклад, зрізати насип біля вокзалу, 
«оголити» його підвальний поверх, розширити саму площу. Поблизу має вирости висотна будівля 
готелю.  

Чому ж все-таки плани і проекти досі не втілились у бетон і скло? Справа в тому, що відділ 
комунального господарства міськвиконкому, який повинен замовити проектування привокзальної 
площі та основних споруд, зараз фінансує великі роботи по розчищенню Інгулу, будівництво 
транспортної магістралі по вулиці Жовтневої революції, проектування тунелю під залізницею та 
здійснення багатьох інших, важливіших справ. Коштів не вистачає. І все ж працівникам 
міськкомунгоспу необхідно добиватись виділення лімітів на це будівництво. Якщо проектувальники і 
будівельники отримають замовлення, то до кінця десятої п’ятирічки зможуть привокзальну площу 
повністю реконструювати. 
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Автори листа ставлять слушну пропозицію про впорядкування куточків відпочинку. Дещо 
вже зроблено. На розі вулиць Гоголя і Кірова знесено зайві будівлі, у цьому куточку буде встановлено 
бюст Гоголя. 

Є проект і документація на реконструкцію Олександрійського скверу, що навпроти заводів 
імені Кірова та «Червоний Жовтень». Ми пропонуємо спорудити тут культурно-меморіальний 
ансамбль, у центрі композиції якого височітиме танк Т-31, що одним з перших увійшов до нашого 
міста в січні 1944-го. 

І ще одне. Спеціалісти можуть запропонувати чимало проектів. Але ж важко реалізувати 
їх лише силами комунальних служб міста. Ось тут би і використати ентузіазм та творчість 
молоді обласного центру, особливо промислових підприємств». 
 Аналізуючи цю статтю, сьогодні можна сказати,  що реконструкцію привокзальної площі не 
проводили, «не оголяли» підвальний поверх будівлі вокзалу і не розширювали площу перед нею. 
Немає неподалік залізничного вокзалу і обіцяного висотного готелю. Не встановили на розі вулиць 
Гоголя і Кірова бюст Гоголя. Не приступали до будівництва культурно-меморіального ансамблю в 
Олександрійському сквері. 
 
 

 
 
 

СЕМИПІД’ЇЗДНИЙ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХОВИЙ  
БУДИНОК ПО ВУЛИЦІ КАРЛА МАРКСА 

 
 

 
 
 
У газеті «Кіровоградська правда» за 2 лютого 1977 року надрукований малюнок житлового 

будинку, який збиралися споруджувати по вулиці Карла Маркса (фото нижче). Під малюнком 
підпис:  «Такий вигляд матиме 255-квартирний житловий будинок, який буде споруджено в 
реконструйованому мікрорайоні по вулиці Карла Маркса в Кіровограді. Довжина будинку 180 
метрів. Для оздоблення фасаду передбачено використати мармурову крихту, глазурованому 
керамічну плитку та інші сучасні матеріали».  

Цей будинок по вулиці Карла Маркса не будували. Судячи з малюнку та підпису під нею, це 
мав бути семипід’їздний будинок, і мав він зайняти частину вулиці в межах одного кварталу. Який 
квартал по вулиці Карла Маркса влада міста збиралася відвести під цю будівлю – невідомо. 
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МАЛО БУТИ ТРИ ЧОТИРНАДЦЯТИПОВЕРХІВКИ 
 

 
 
Таким вигляд незабаром матиме набережна Інгулу між вулицями Карла Маркса та Островського в 

Кіровограді. Мал. А.  Сидоренка. Газета «Кіровоградська правда», 26 червня 1977 року. 
 

На цьому малюнку ми бачимо між вулицями Островського (нині Острівська) та Калініна  три 
14-поверхових будинки. На місці одного з них – на розі з площею Профспілок (Богдана 
Хмельницького) згодом звели 12-поверховий житловий будинок. Ще два 14-поверхових будинки на 
березі Інгулу не були споруджені.   

 

 
На малюнку Андрія Сидоренка, надрукованому у газеті «Молодий комунар» за 29 листопада 1977 

року, - проект реконструкції і забудови мікрорайону № 14 центральної частини міста Кіровограда.  
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«Південно-західний кордон мікрорайону виходить до майбутньої набережної річки. Забудови 
гарно сприйматимуться з моста через Інгул із набережної. До набережної стануть торцями три 
дев’ятиповерхових 71-квартирних будинки. Запроектована до будинків прибудова з’єднуватиме ці 
три будинки в одну архітектурну композицію. В цій прибудові розміститься аптека, ощадна каса, 
магазини, кафе, виставочний зал. Північно-східний кордон мікрорайону виходитиме на вулицю Карла 
Лібкнехта… У мікрорайоні запроектовано дитячий садок, магазини, бібліотеку, кінотеатр на 640 
місць. Отже,жити в мікрорайоні буде не тільки приємно, а й зручно»,  - зазначено у текстівці під 
малюнком. 

Як бачимо сьогодні, у цьому мікрорайоні немає  обіцяних дитячого садка, бібліотеки  та 
кінотеатру. 

Ще через рік, 22 серпня 1978 року, газета «Кіровоградська правда» надрукувала статтю 
архітектора Андрія Сидоренка «Молодість старого центру»: «В Кіровограді розпочалися роботи по 
реконструкції центральної частини міста від вул. К.Маркса  до вул. Калініна і від вул. К. Лібкнехта 
по Інгулу.  Цей мікрорайон, по суті, створюється заново. З існуючих будинків залишаться лише 
готель «Київ», облпрофрада, ательє «Новинка», будинок одягу. 

Вся територія ділиться на житлову, з об’єктами повсякденного обслуговування населення, і 
зайняту об’єктами загальноміського значення. 
 Житлова територія забудовуватиметься дев’ятиповерховими блочними будинками. 
Передбачається звести три чотирнадцятиповерхові будинки з прибудованими блоками 
обслуговування, де розмістяться магазини, бібліотека тощо. 

Забудова провадиться в дві черги. Спочатку передбачається забудувати ділянку вздовж 
набережної від вул. Карла Маркса до вул. Островського і вздовж вул. К. Лібкнехта, а потім – 
мікрорайон від вул. Островського до вул. Калініна. 

Південно-східна межа нового мікрорайону вийде до майбутньої набережної Інгулу. До 
набережної торцями ставляться три дев’ятиповерхові будинки. Їх з’єднає в єдиний комплекс 
двоповерхова прибудова. В ній розмістяться аптека, ощадна каса, кафе, магазини «Мисливець», 
«Юний технік», «Книга – філателія», виставочний зал. Замикатиметься набережна двома 
чотирнадцятиповерховими будинками і кінотеатром». 

 

 
Ілюстрована публікація  фотографією макету забудови нового мікрорайону. 

 У газеті «Кіровоградська правда» за 20 лютого 1983 року надрукована стаття головного 
архітектора міста Кіровограда В. Кривенка «Вперше – 14 поверхів»: 
 «Новобудови в Кіровограді – справа звична і для жителів обласного центру, і для гостей: 
щороку стають до ладу нові житлові будинки, цехи, корпуси підприємства, школи, магазини. 
Напевно, мало хто звернув увагу і на майбутній житловий будинок, що зводиться поблизу будинку 
побуту «Інгул». Але зупинитися біля нього варто: це буде перший у Кіровограді 
чотирнадцятиповерховий житловий будинок. Ця споруда, що зводиться із силікатної цегли,  
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безумовно, прикрасить площу – своєю формою, цікавою архітектурною пластикою фасаду. 84-
квартирний будинок стане домінуючим у чотирнадцятому мікрорайоні. Кіровоградці, які 
житимуть у ньому, матимуть квартири поліпшеного планування. Передбачено, що поряд буде 
споруджено бібліотеку, дитячий садок. 
 Згідно з генеральним планом забудови міста, поряд з чотирнадцятиповерховим 
передбачається спорудження дев’ятиповерхового будинку, що виходитиме на вулицю Калініна. Цей 
один із найбільших у місті за кількістю квартир дев’ятиповерховий будинок зараз у стадії 
планування. 
 У цьому ж мікрорайоні, поблизу набережної Інгулу, що зараз споруджується, згодом буде 
зведено ще два чотирнадцятиповерхових будинки із прибудованими приміщеннями торговельних і 
побутових підприємств. Поряд буде кінотеатр. 
 Вже зараз у розмовах архітекторів, будівельників площу, що в 14-му мікрорайоні, називають 
площею Богдана Хмельницького. І це не випадково:  в центрі її буде встановлено пам’ятник 
великому синові українського народу.  Автори пам’ятника – скульптори М.К. Вронський і А.М. 
Гончар. Його проект схвалено художньою радою Міністерства культури УРСР, і зараз він 
виготовляється в Києві. 
 

 
Передбачається, що нинішнього року в Кіровограді почнеться спорудження ще одного 

чотирнадцятиповерхового будинку в районі вулиць Бєляєва і Волкова». 

   
 

 
  

ЗАВОД ТЕПЛОВОЗНИХ ДИЗЕЛІВ 
 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається альбом фотографій з 
будованого Кіровоградського заводу тепловозних дизелів,  який датований 1977 роком. У 
фотографіях цього альбому зафіксований початок будівництва майбутнього заводу, який  згодом 
став довгобудом, і не був побудований. 

13 січня 1977 року ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняли постанову «Про заходи з 
розвитку залізничного транспорту у 1976-1980 роках». Цією постановою був даний старт до 
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будівництва у західній частині Кіровограда, у так званій Балашівській промисловій зоні,  заводу 
тепловозних дизелів. Підприємство повинно було виготовляти високо-економічні та сучасні 
тепловозні дизель-агрегати.  Завод мав розміститися на площі майже 100 гектарів, третину території 
мали забудувати. На підприємстві передбачалося 50 поточних ліній та механізованих дільниць, три 
автоматичні лінії, 295 спеціальних і спеціалізованих станків, 190 станків з програмним управлінням, 
160 автоматів та напівавтоматів, шість автоматизованих технологічних комплексів.  

 

 
 
Ще через чотири місяці, 21 травня 1977 року, наказом Міністра тяжкого і транспортного 

машинобудування СРСР була створена дирекція майбутнього заводу. Директором призначили М.Д. 
Сиротюка, головним інженером В.І. Дудка, загалом же спершу у штаті заводу було дев’ять 
працівників, з них п’ять інженерів. Підрядником на будівництві виступав комбінат 
«Кіровоградважбуд».  

 

 
Перша нарада на місці майбутнього заводу. 
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У номері за  8  липня  1977 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала фоторепортаж 
«Тут бути заводові». Директор споруджуваного заводу М.Д. Сиротюк сказав кореспондентові: 

«Підприємство разом з філіалом займатиме 160 гектарів. Перша черга має стати до ладу у 
1981 році, вона розрахована на виробництво такої кількості тепловозних дизелів, що їх сумарна 
потужність вимірюватиметься багатьма сотнями тисяч кінських сил. А в грошовому виразі 
загальний випуск продукції перевищить 100 мільйонів карбованців. 

Підприємство стане чи не найбільшим у місті забудовником жител та побутових, 
культурно-освітніх і лікарняних закладів. Виростуть цілі житлові масиви у двох нових мікрорайонах 
з школами, дитячими садками-яслами, магазинами, кінотеатрами і т.п. Буде докорінно 
перетворено один з старих районів Кіровограда, а якому появляться красені – багатоповерхові 
будинки. Всього передбачено спорудити більше 100 тисяч квадратних метрів житлової площі. 
Завод внесе великий вклад в спорудження другої нитки водопроводу Дніпро - Кіровоград, трьох 
групових котелень, будівництво автомобільних і залізничних під’їзних шляхів, благоустрій 
Кіровограда, а також в розширення виробничої бази комбінату «Кіровоградважбуд»». 

«Захоплюючі плани» - такими словами закінчується текст цієї публікації. На жаль, ці плани 
не були втілені у життя. 

А у номері за 1 січня 1978 року «Кіровоградська правда» надрукувала фоторепортаж «В 
добру путь!»: 

«Земля ця звична до співу моторів, але такої богатирської сили голосів ще не чувала. Цей 
могутній спів сповістив про народження нового індустріального гіганта. Тут, у Балашівській 
промисловій зоні обласного центру виросте завод тепловозних дизелів. 

На місці події  в переддень нового року зібрались представники заводів, фабрик, будов, 
партійних, радянських, громадських організацій. Відбувся мітинг. Перший секретар міськкому 
Компартії України В.О. Сокуренко, керуючий трестом «Кіровоградмашважбуд» В.С. Бабін, 
директор споруджуваного заводу М.Д. Сиротюк та інші говорили про  великі завдання, які треба 
здійснити трудящим міста у третьому році п’ятирічки, втілити у життя рішення  грудневого 
Пленуму ЦК КПРС і сесії Верховної Ради  СРСР.  Вони закликали будівників нового підприємства з 
самого початку  набрати високих темпів і достроково ввести його в дію. 

Схвильовано прозвучали слова машиніста  скрепера  В.Г. Гелети,  якому разом з товаришами 
по бригаді доручено зняти перший шар грунту. 

-Ми даємо слово, - запевняє він, - що земляні роботи 
на площі, де розгорнеться спорудження першої черги заводу, 
завершимо на місяць раніше строку. 

Мітинг закінчено. Машиністам  скреперів і 
трактористам В.Г. Гелеті, О.С. Бабошку, В.П. 
Забудському, О.І. Матвієнку, М.М. Підвисоцькому, В.Г. 
Буряку та А.П. Василенку діти надівають червоні стрічки з 
написом «Дайош дизельний!». Це бувалі механізатори з 
бригади комуністичної праці, яка очолює змагання в 
колективі  Кіровоградського спеціалізованого управління 
тресту «Дніпроекскавація». Вони брали участь у 
спорудженні  багатьох великих будов. І ось знову – в 
наступ! В добрий путь!» 

 
6 липня 1980 року газета «Кіровоградська правда 

надрукувала фотографію багатоповерхового будинку: «Здано під 
заселення житловий будинок для працівників споруджуваного 
заводу тепловозних дизелів. Роботи виконало БУ №1 тресту 
«Кіровоградміськбуд». 
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ШКОЛА З ПЛАВАЛЬНИМ БАСЕЙНОМ 
 

 
 
У газеті «Кіровоградська правда» у грудні 1977 року був надрукований малюнок архітектора 

А. Сидоренка, на якому зображена будівля школи, яку збиралися будувати на Новомиколаївці. Під 
малюнком наступна текстівка: 

«Кіровоградський філіал інституту «Укрміськбудпроект» видав замовнику технічну 
документацію на будівництво середньої школи на 1568 учнів, що споруджуватиметься в 
Кіровограді по вулиці Леваневського. Це буде перша школа в області, що матиме критий плавальний 
басейн. Він буде сполучений з основним корпусом теплим переходом. Поряд зі школою 
запроектовано спорудження комплексу для вивчення правил дорожнього руху, спортивних 
майданчиків. 

Школу збудували у 1982 році, а разом з нею і басейн.  Розпочалися заняття 1 вересня у новій  

будівлі. Та уже наступного дня учнів відправили учитися у три зміни у стару будівлю на вулицю 

Добровольського – очевидно були якісь недоробки. Повернулися учні у нову школу у 1983 році 

після зимових канікул.  А басейн так і не працював, хоча були намагання запустити його.  

 

 
В цій невеликій прибудові розміром приблизно 10х10 метрів і мав бути басейн. Але, як кажуть ті, хто 

навчався у школі у перші роки  експлуатації новобудови, начебто будівельники не зробили монолітним 
фундамент басейну і з нього  витікала вода. 
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АТС  ПО ВУЛИЦІ ВОЛКОВА 
  
 У газеті «Кіровоградська правда» за 5 листопада 1977 року був надрукований цей малюнок 
архітектора А. Сидоренка. У текстівці під ним було зазначено: «Такий вигляд матиме АТС-5 на 
десять тисяч номерів, що обслуговуватиме південно-західний житловий район.  Будинок по вулиці 
Волкова, технічну документацію на спорудження якого розпочали готувати працівники філіалу 
інституту «Укрміськбудпроект», буде облицьований плиткою двох кольорів, торцеві стіни 
прикрасить мозаїчні панно». 
 

 
 

 
 

На цій фотографії бачимо, що будівельники зробили деякі відхилення від початкового проекту. 
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ОБІЦЯЛИ ВОЛЕЙБОЛЬНІ, БАСКЕТБОЛЬНІ ТА ТЕНІСНІ МАЙДАНЧИКИ 
 

 
У грудні  1977 року у газеті «Молодий комунар»  надрукована замітка про забудову 

студентського містечка по вулиці Полтавській з малюнком архітектора А. Сидоренка. 
 

 
 

 «Це містечко існує не тільки на кресленнях і в макетах. Один гуртожиток – 
машинобудівного технікуму – вже заселено. Та це – перша ластівка. Розроблено проекти ще двох 
дев’ятиповерхових гуртожитків – цього ж технікуму і педагогічного інституту. А загалом у 
містечку після закінчення всіх робіт мешкатиме 2,5 тисячі юнаків і дівчат. 
 Та не тільки дах над головою потрібен студентам. Проектувальники Кіровоградського 
філіалу інституту «Укрміськбудпроект» передбачили для молоді їдальню, різні побутові майстерні, 
перукарні, пральню, прокатні пункти. І, звичайно, спортивні майданчики – волейбольні, 
баскетбольні, тенісні. Бо де молодь, там обов’язково і спорт. 
 Гуртожиток педінституту вже споруджується. А там будівельники візьмуться й за інші 
об’єкти. Коли ж усі роботи буде закінчено, то хороший подарунок одержать не тільки студенти, а 
й усі жителі Кіровограда. Бо цим практично завершиться архітектурне оформлення в’їзду в місто 
з боку Знам’янки». 
 

 

 
 

 
КУЛІНАРНЕ УЧИЛИЩЕ 

 
Як повідомляла газета «Кіровоградська правда» у номері за 20 серпня 1979 року, 

Кіровоградський філіал інституту «Укрміськбудпроект» розробив технологічну документацію на 
будівництво Кіровоградського кулінарного професійно-технічного училища на 1200 учнів. 
«Майбутні кулінари матимуть у своєму розпорядженні чотириповерховий навчальний корпус, - 
йшлося у замітці. - З ним зв’яжеться теплим переходом приміщення, в якому розмістяться актовий 
і спортивний зали, бібліотека з читальним залом на 240 місць, їдальня. На території училища, що 
будуватиметься по вулиці Волкова, заплановано спорудження комплексу спортивних майданчиків». 
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Таким буде загальний вигляд училища. Малюнок А. Сидоренка.  

 

 
 
 
 

ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 
 

У статті «Будувати швидко, дешево, красиво», яка була надрукована в газеті «Кіровоградська 
правда» за 19 листопада 1955 року,   головний архітектор Кіровограда О. Возний писав, що уже 
більше року триває проектування та розташування прив’язки типового проекту Палацу культури 
заводу «Червона зірка» (автор – архітектор Б. Байтін).  

 

 
 
На знімку, надрукованому у газеті «Кіровоградська правда» за 25 березня 1979 року, макет  Будинку 

культури і гуртожиток заводу «Червона зірка», якими мала закінчуватися вулиця Леніна. Автор проекту - 
архітектор А.О. Чикирисов. 
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ЗАМІСТЬ ДВОХ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХОВИХ ГОТЕЛІВ ЗБУДУВАЛИ ОДИН 
 
Газета «Кіровоградська правда» у номері за 30 вересня 1979 року надрукувала статтю 

головного архітектора міста Кіровограда В. Кривенка «Центр підросте». Ось кілька цитат з неї:  
«Поряд з приміщенням УТО запроектовано десятиповерховий адміністративно-побутовий 

корпус». 
 

  
 

Стаття В. Кривенка ілюстрована в газеті малюнком торговельного комплексу 
  
«… розроблено ескізи реконструкції восьми кварталів адміністративної частини міста, 

обмеженої вулицями Шевченка, Гоголя, Луначарського, Компанійця. Замість старих одноповерхових 
будинків тут виростуть висотні споруди, наприклад, семиповерхова дитяча поліклініка, що буде 
зведена поряд із нині діючою. Під час реконструкції кварталу, обмеженого вулицями 
Дзержинського, Карла Маркса, Тимірязєва, Луначарського передбачено будівництво двох 
десятиповерхових готелів, на перших поверхах яких розмістяться побутові підприємства, 
кінотеатр «Хроніка». В перспективі планується на місці стоматологічної поліклініки звести 14-
поверхове адміністративне приміщення. Крім цього, планом реконструкції центра міста 
передбачено будівництво корпусів: дев’ятиповерхового обласного житлово-комунального 
управління,  семиповерхового облспоживспілки, нове приміщення обласної контори будівельного 
банку.  

Будівництво нових приміщень вестиметься на значному віддаленні від існуючої лінії 
забудови, що дозволить розширити площу Кірова, вулицю Леніна, озеленити і благоустроїти їх, 
застосовуючи малі архітектурні форми, а також елементи монументально-декоративного 
мистецтва».  

Отож, поряд з приміщенням УТО звели будівлю на поверх нижчою, ніж це планували. У ній 
зараз  фіскальні органи. Дитячу поліклініку збудували не семи-, а дев’ятиповерхову. У кварталі, 
обмеженому вулицями Дзержинського, Карла Маркса, Тимірязєва, Луначарського, замість двох 
десятиповерхових готелів, на перших поверхах яких мали бути підприємства, кінотеатр «Хроніка», 
збудували лише один дев’ятиповерховий готель. Не збудували і  кінотеатр «Хроніка». Не з’явився і 
14-поверховий будинок на місці стоматологічної поліклініки, тобто на розі вулиць Леніна і Карла 
Маркса. Не спорудили і  семиповерхову будівлю облспоживспілки. 
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 На розі вулиць Леніна і Карла Маркса  збиралися звести 14-поверховий адміністративний будинок. 

 

 
 

МАЙБУТНЄ ЗАКЛАДАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ 
 

 У номері за 25 березня 1979 року газета «Кіровоградська правда» надрукувала статтю 
«Майбутнє закладається сьогодні»,  у якій  архітектор А. Губенко згадує про будівництво заводів 
тепловозних дизелів та гідролізно-дріжджевого.  
 

 
 

 Також архітектор  пише, що «домінуючим буде висотний будинок на площі Кірова. 
Багатоповерхові будинки з’являться також на площі Декабристів і біля річки Інгулу. Місто 
прикрасить набережна із зеленим масивом скверу імені Ленінського комсомолу. Вулиця Карла 
Маркса закінчуватиметься новим приміщенням драматичного театру на 1000 місць. Торговельний 
комплекс доповнять критий ринок і семиповерховий адміністративно-побутовий корпус…». 
 «Розрахунки показують, що до 2000 року кіровоградці матимуть у 5-6 разів більше власних 
машин. Тому генплан передбачає будівництво багатоповерхових гаражів, збільшення кількості 
відкритих стоянок». 
 «Значний оздоровчий ефект повинно дати перенесення за межі житлової забудови міста 
заводів «Більшовик», дозуючих автоматів, філіалів заводу тракторних гідроагрегатів, шпагатно-
вірьовочної фабрики та інших підприємств». 
 «Планується будівництво підземного тунелю під залізницею на вулиці Транспортній». 
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 Покинуте будівництво тунелю під вулицею Поповича та залізницею з вулиці Транспортної, сьогодні 
Бур’янової,  на Новомиколаївку.  
 

 Тунель мав бути з двостороннім рухом. У 1977 році Кіровоградський відділ інституту 
«УкрГІІНТІЗ» провів топографічно-геодезичні пошуки для проектування та будівництва цього 
транспортного тунелю. Приблизно у 1979 році його почали будувати. Пройшли метрів сто, аж до 
залізничних колій, і на цьому зупинилися. Начебто, проти подальшого будівництва була залізниця. 
Інше пояснення - не вирішили питання знесення будівель, зокрема військової частини, по ту сторону 
залізниці на Новомиколаївці. 

 

 
  
 Розробляючи генеральний план міста Кіровограда , А.Л. Губенко пропонував створити міське 
«золоте кільце», яке включало б фортецю св. Єлисавети, меморіальні музейні комплекси будинків  
М. Кропивницького, О. Осмьоркіна, І. Карпенка-Карого, обласних краєзнавчого та художнього 
музеїв, з’єднаних єдиною транспортною системою, щоб не лише пересічні громадяни, але і в першу 
чергу школярі мали б простий спосіб дістатися до нашої історичної пам’яті. 
 

 
 Перспективне зображення забудови проспекту ім. 50-річчя Жовтня, розроблене під керівництвом           
А. Л. Губенка. 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МІСТА КІРОВОГРАДА 
 
  1 квітня 1982 року Рада Міністрів Української РСР прийняла Постанову № 164 
«Про генеральний план розвитку міста Кіровограда», який був розроблений інститутом 
"Укрміськбудпроект". До цього діяло розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1967 р. 
N 659. 
  Цим Планом передбачалося  «дальше зростання м. Кіровограда до чисельності населення 
400 тис. чоловік на розрахунковий період /на початок 1981 року - 246 тис. чоловік/ здійснювати 
після будівництва другої черги водоводу Дніпро – Кіровоград» та  «всемірне зміцнення ролі міста 
як одного з центрів машинобудування і металообробки з одночасним розвитком легкої та харчової 
промисловості, а також промислових підприємств, необхідних для безпосереднього обслуговування 
населення міста і приміської зони та забезпечення потреб міського будівництва». 
 Місто мало розвиватися у південно-західному і північно-західному напрямках на 
розрахунковий період на площі 10,9 тис. га, в тому числі в існуючих межах міста 10,5 тис. га, а також 
з використанням для забудови 180 га земель колгоспу "Україна".  Забудовувати місто збиралися «9-
поверховими жилими будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках 
- будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням закладів культурно-побутового 
обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним обладнанням та озелененням 
території». Нові промислові підприємства і склади мали зосереджуватися  у північно-східному і 
західному промислових районах. Мало винести за місто завод "Червоний дзеркальник", окремі цехи 
заводу імені Кірова, завод "Червоний Жовтень", завод "Новатор", завод "Цукрогідромаш", цегельні 
заводи N 2 і 3 та інші підприємства, які забруднювали повітря.  
 Згідно цього Плану мали винести  вантажний двір із станції Кіровоград на станцію Лелеківка;  
 перебазувати існуючий аеропорт за межі міста, в район с. Шостаківки;  побудувати 
автовокзал в районі існуючого аеропорту. 
 Також у планах було «спорудження розв'язок руху міського транспорту з різних рівнях, а 
також естакад, шляхопроводів на перетині міських магістралей із залізничними коліями та 
магістральними вулицями і мостів через р. Інгул; реконструкція існуючого моста; будівництво 
підземних переходів». 
 Першочерговими заходами (до 1985 року) були початок будівництва другої черги водоводу 
"Дніпро-Кіровоград" та будівництво двох мостів через р. Інгул та шляхопроводу між вулицями 
Транспортною і Медведєва.Збиралися побудувати спеціалізовану лікарню в районі села Василівка. 
 Далі – повний текст цього документа. 
 

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
ПОСТАНОВА 

від 1 квітня 1982 р. N 164 
Київ 

Про генеральний план розвитку міста Кіровограда 
 З метою забезпечення дальшого планомірного, економічно обгрунтованого і комплексного 
розвитку міста Кіровограда, підвищення рівня його благоустрою і створення найсприятливіших умов 
для праці, побуту і відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР  
 ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 1. Схвалити розроблений інститутом "Укрміськбудпроект" генеральний план розвитку міста 
Кіровограда і проект планування його приміської та зеленої зон. 
 Затвердити Основні положення генерального плану розвитку міста Кіровограда і проекту 
планування його приміської та зеленої зон, що додаються. 
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 червня 
1967 р. N 659.  

Голова 
Ради Міністрів УРСР  

  
О. ЛЯШКО  

Керуючий Справами 
Ради Міністрів УРСР  

  
К. БОЙКО  

Інд. 24 
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 ЗАТВЕРДЖЕНІ 
постановою Ради Міністрів УРСР 
від 1 квітня 1982 р. N 164  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
генерального плану розвитку міста Кіровограда і проекту планування його приміської та зеленої зон 

I 
 Генеральним планом розвитку міста Кіровограда передбачається: 
 1. По основних напрямах розвитку міста: 
 а) дальше зростання м. Кіровограда до чисельності населення 400 тис. чоловік на 
розрахунковий період /на початок 1981 року - 246 тис. чоловік/ здійснювати після будівництва другої 
черги водоводу Дніпро - Кіровоград; 
 б) всемірне зміцнення ролі міста як одного з центрів машинобудування і металообробки з 
одночасним розвитком легкої та харчової промисловості, а також промислових підприємств, 
необхідних для безпосереднього обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення 
потреб міського будівництва. 
 2. По територіальному розвитку міста і його забудові: 
 а) дальший територіальний розвиток міста в південно-західному і північно-західному 
напрямках на розрахунковий період на площі 10,9 тис. га, в тому числі в існуючих межах міста 10,5 
тис. га, а також з використанням для забудови 180 га земель колгоспу "Україна"; 
 б) створення масивів нового житлового будівництва на вільних від забудови ділянках, а 
також за рахунок часткової реконструкції існуючої забудови; 
 в) забудова міста 9-поверховими жилими будинками, а на окремих найважливіших у 
містобудівному відношенні ділянках - будинками більшої поверховості з одночасним спорудженням 
закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним 
обладнанням та озелененням території; 
 г) будівництво в жилих районам міста за кошти населення кооперативних багатоповерхових 
жилих будинків. 
 3. По архітектурно-планувальній організації міста: 
 а) удосконалення і розвиток архітектурно-планувальної структури міста відповідно до вимог 
сучасного містобудування; 
 б) зосередження нових промислових підприємств і складів у північно-східному і західному 
промислових районах; 
 в) винесення промислових підприємств, які знаходяться в сельбищній зоні міста і своїми 
викидами в атмосферу забруднюють її, на нові ділянки, передбачені генеральним планом у 
промислових районах міста і в приміській зоні /завод "Червоний дзеркальник", окремі цехи заводу 
імені Кірова, завод "Червоний Жовтень", завод "Новатор", завод "Цукрогідромаш", цегельні заводи 
N 2 і 3 та інші/; 
 г) упорядкування жилих районів і мікрорайонів із створенням необхідного комплексу 
закладів культурно-побутового обслуговування населення та зелених насаджень; поступова 
реконструкція і благоустрій забудованих кварталів та існуючих промислових районів; 
д) реконструкція існуючого загальноміського центру з виділенням окремих функціональних зон, із 
збереженням цінної забудови - пам'яток архітектури, історії, культури; органічне включення 
пам'яток у загальний ансамбль міста; 
 є) створення системи міських магістралей, вулиць і автомобільних шляхів для забезпечення 
зручного зв'язку між жилими та промисловими районами і організації руху вантажного 
автотранспорту; 
 ж) створення єдиної системи зелених насаджень шляхом розширення існуючих та організації 
нових міських ї районних парків, садів, скверів; 
з)організація санітарно-захисних зон між промисловими підприємствами і жилою забудовою 
відповідно до діючих корм; 
 і) закриття діючих кладовищ на території міста, розширення існуючого кладовища, 
розташованого на північ від міської межі. 
 4. По зовнішньому транспорту: 
 а) будівництво нових під'їзних колій до промислових підприємств західного промислового 
району; 
 б) винесення вантажного двору із станції Кіровоград на станцію Лелеківка; 
 в) перебазування існуючого аеропорту за межі міста, в район с. Шостаківки; 



 51

 г) будівництво автовокзалу в районі існуючого аеропорту. 
 5. По міському транспорту і магістральній мережі: 
 а) розвиток існуючої мережі міського транспорту з будівництвом нових ліній для 
забезпечення транспортним обслуговуванням нових житлових масивів; 
 б) будівництво тролейбусних депо в північній та східній частинах міста й автобусних парків 
у північно-східному промисловому районі; 
 в) спорудження розв'язок руху міського транспорту з різних рівнях, а також естакад, 
шляхопроводів на перетині міських магістралей із залізничними коліями та магістральними 
вулицями і мостів через р. Інгул; реконструкція існуючого моста; будівництво підземних переходів. 
 6. По інженерному обладнанню території: 
 а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок розширення існуючих підземних 
джерел та будівництва другої черги водоводу Дніпро-Кіровоград; 
 б) розширення системи міської каналізації і очисних споруд з використанням стічних вод 
після повної біологічної очистки і знешкодження для технічного водопостачання та поливу; 
 в) організація системи закритих та відкритих зливостоків; 
 г) теплопостачання жилах і промислових районів міста від ТЕЦ, промислових та районних 
котелень; 
 д) газопостачання міста від магістрального газопроводу Шебелинка-Кременчук-Кіровоград; 
 є) електропостачання міста від енергосистеми "Дніпроенерго"; 
 ж) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста. 
 7. По інженерній підготовці території: 
 а) здійснення регулювання стоку р. Інгул, захист прилеглих територій від підтоплення 
паводковими водами; 
 б) спорудження набережної в межах центральної частини міста. 
 8. Першочергові заходи /до 1985 року/: 
 а) початок будівництва другої черги водоводу "Дніпро-Кіровоград"; 
 б) будівництво і реконструкція промислових підприємств відповідно до плану економічного і 
соціального розвитку; 
 в) здійснення житлового будівництва на вільних від забудови територіях у південно-західній 
частині міста і реконструкція існуючої забудови в центральному районі з одночасним спорудженням 
закладів культурно-побутового обслуговування населення, повним благоустроєм, інженерним 
обладнанням та озелененням території; 
 г) будівництво двох мостів через р. Інгул та шляхопроводу між вулицями Транспортною і 
Медведєва; 
 д) збільшення потужності міського водопроводу та очисних споруд міської каналізації, 
організація удосконаленого сміттєзвалища; 
 є) будівництво нових та збільшення потужності діючих районних котелень, ліквідація 
дрібних котелень. 

II 
 Проектом планування приміської та зеленої зон м. Кіровограда передбачається: 

1. По організації території та розселенню населення: 
 а) утворення навколо Кіровограда приміської зони загальною площею 155,1 тис. га, з 
використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським комплексом міста промислових 
підприємств, розвитку приміського сільського господарства, організації позаміського масового 
відпочинку трудящих, створення лісопаркового поясу; 
 б) включення до складу приміської зони території Кіровоградського району з 76 сільськими 
населеними пунктами, які економічно зв'язані з розвитком м. Кіровограда; 
в) зменшення чисельності населення приміської зони з 40,4 тис. чоловік до 38 тис. чоловік; 
г) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Кіровоградом, у прилеглих населених пунктах; 
 д) будівництво закладів культурно-побутового обслуговування населення: повсякденного - в 
усіх населених пунктах; періодичного в центральних садибах господарств; епізодичного - у місті 
Кіровограді; спеціалізованої лікарні в районі с. Василівки. 

 2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації приміського господарства: 
 а) розміщення промислових підприємств і складів, які виносяться з м. Кіровограда, в 
приміській зоні на передбачених для цього ділянках; 
 б) розвиток існуючих та організація нових підприємств і господарств для забезпечення 
потреб населення м. Кіровограда в ранніх овочах, картоплі, фруктах, молочній продукції, яйцях. 
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3. По організації зеленої зони і місць відпочинку: 
 а) створення приміської лісопаркової зеленої зони навколо м. Кіровограда зі збільшенням 
загальної площі зелених насаджень до 4,5 тис. га; 
 б) широкий розвиток системи закладів і місць масового відпочинку населення з розміщенням 
їх у межах лісопаркового поясу. 

4. По організації транспортних зв'язків: 
 а) дальший розвиток транспортної мережі приміської зони для організації зручного зв'язку з 
соціально-культурними і виробничими центрами та місцями масового відпочинку; 
 б) будівництво автобусних станцій та павільйонів. 

5. По інженерному обладнанню території: 
 а) централізоване водопостачання населених пунктів приміської зони з підземних вод 
місцевих джерел; 
 б) каналізування з повною біологічною очисткою стічних вод; 
 в) централізоване теплопостачання від районних і групових котелень; 
 г) електропостачання від енергосистеми "Дніпроенерго"; 
 д) здійснення заходів по регулюванню стоку, берегоукріпленню й обвалуванню річок Інгул, 
Сугоклія і Аджамка; 
 є) комплексні меліоративні заходи по осушенню та зрошенню земель, будівництву ставків. 

6. По поліпшенню санітарного стану, охороні природи і збереженню ландшафту: 
 а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ і повітряного басейну; 
 б) створення санітарно-захисних зон навколо джерел водопостачання, а також між 
промисловими підприємствами та жилою забудовою; 
 в) збереження цінних природних ландшафтів і відновлення ландшафтів, порушених 
господарською діяльністю; 
 г) охорона пам'яток природи, історії та культури. 

7. Першочергові заходи: 
 а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а також будівництво житла та 
закладів культурно-побутового обслуговування населення відповідно до плану економічного і 
соціального розвитку; 
 б) будівництво закладів масового відпочинку для дітей та дорослих; 
 в) збільшення площі зелених насаджень у приміській зоні за рахунок насадження садів, 
ягідників, залісення ярів, балок та інших непридатних земель. 

 

 
 

ВИРОСТЕ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
 

Таку назву мала стаття, надрукована у назеті  «Кіровоградська правда» за 17 квітня 1983 
року: 

«Мине небагато часу, і змінить свій вигляд один із центральних кварталів Кіровограда, 
обмежений вулицями Карла Маркса, Тимірязєва, Луначарського та Дзержинського. Тут виросте 
новий готельний комплекс «Україна». До комплексу увій дуть готельні корпуси на 184 та 300 
місць з прибудованими приміщеннями перукарні й іншими об’єктами побутового обслуговування. 
Між готельними корпусами буде зведено кінотеатр «Хроніка» на 300 місць з виходом на вулицю 
Тимірязєва. Тут будуть також розміщені ресторани і кафе. 

Зараз з боку вулиці Карла Маркса знесено житлові будинки, магазини і підготовлено 
майданчик для будівництва першої черги комплексу – корпусу на 184 місця. Номери у ньому будуть 
одно- і двомісні, благоустроєні з поліпшеним оздобленням із застосуванням високоякісної 
штукатурки, цінних порід дерева. Для оздоблення вестибюлю буде застосовуватися декоративна 
штукатурка, гіпс, дерево та інші матеріали. 

Генпідрядником будови визначено трест «Кіровоградміськбуд». Спорудження першої черги 
розпочнеться у третьому кварталі. Будівельники повинні освоїти цього року 300 тисяч карбованців, 
а загалом на будівельно-монтажні роботи виділено близько мільйона карбованців. 

Будівництво готельного комплексу – складова реконструкції центральної частини міста». 
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На знімку: макет забудови готельного комплексу «Україна». Фото В. Ковпака. 

 
 

 
 

ГОТЕЛЬ «ТУРИСТ» 
 

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

 

 
 

ВИРОСТЕ МІКРОРАЙОН 
 
У газеті «Кіровоградська правда» за 21 січня 1984 року надрукована стаття з таким 

заголовком: 
«Колектив Кіровоградського філіалу інституту «Укрміськбудпроект» закінчив розробку 

проекту 102-го мікрорайону Кіровограда. Головний архітектор проекту В.О. Рак розповідає про 
його вулиці, школи, дитячі садки. Так, ніби тут уже живуть люди, піднялися до сонця будинки, 
дерева. 

- Спочатку, - каже Володимир Олександрович, - кілька цифр. Їх мова суха, але без них 
не буде повної уяви про масштаби будівництва. Отже, тут житиме 28 тисяч кіровоградців. У 102-
му буде споруджено будинків загальною площею 424 790 квадратних метрів – усього 8759 квартир. 
Будівництво мікрорайону розбито на кілька етапів. На першому, що почнеться в кінці нинішнього, 
на початку наступного року, буде освоєно половину площі. Через п’ять років тут повинно бути 
4136 квартир, у яких житиме 13, 22 тисячі кіровоградців. 

З північного сходу 102-й мікрорайон примикає до 73-го мікрорайону (вулиця Пацаєва), з 
північного заходу – до проспекту Маршала Конєва, з південного сходу його обмежує Рівненське 
шосе, з південного заходу завершуватиметься спортивним центром. 

Увесь мікрорайон із Заходу на Схід пересікатиме пішохідна вулиця, що вестиме до 
спортивного комплексу із плавальним басейном, спортивними залами, стадіоном. Вздовж вулиці 
розмістяться медичні і торгівельні заклади, підприємства побутового обслуговування. Навколо 
комплексу буде розбито великий парк. Вздовж пішохідної вулиці розкинуться волейбольні і 
баскетбольні майданчики, а також площадки з набором кімнатних снарядів. Спортивні майданчики 
передбачено також обладнати всередині груп будинків.  Тут же будуть і гральні майданчики для 
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дітей. Пішохідну зону прикрашатимуть дерева, до неї примикатимуть озеленені території дитячих 
садків і шкіл. 

На стику 102-го і 73-го мікрорайонів буде створено бульвар, який за задумом проектантів 
повинен і стати одним із улюблених місць відпочинку жителів. 

 

 
 
Забудова мікрорайону буде вестися блочними, 87-ї серії, і панельними, 135-ї серії, п’яти, 

дев’яти, дванадцяти і чотирнадцятиповерховими будинками із прибудованими об’єктами 
соцкультпобуту. Висотні 12- і 14-поверхові будинки стоятимуть вздовж проспекту Конєва. Три 14-
поверхові житлові будинки виростуть на найвищому місці мікрорайону. У центрі мікрорайону 
виростуть універмаг, їдальня-магазин  і адміністративне приміщення. Юні жителі одержать у своє 
розпорядження три школи на 1536 місць, шість дитячих садків на 320 місць. Дошкільні дитячі 
заклади будуть поліпшеного планування. 

З боку Рівненського шосе мікрорайон захищатиме від вихлопних газів і шуму транспорту 
зелена зона. Вздовж шосе виростуть десять триповерхових гаражів, банно-пральний комбінат, різні 
майстерні, пожежне депо, пункт по прийому вторинної сировини. 

Читачів, звичайно, цікавить як буде вирішено в новому мікрорайоні транспортна проблема. 
Передбачається, що районною магістраллю стане проспект Маршала Конєва – тут відкриється 
автомобільний і тролейбусний рух. Вздовж проспекту будуть обладнані зупинки для пасажирів. 

Проект мікрорайону розроблявся півтора року. Багато сил, старання, наполегливості вклали в 
нього архітектори другої майстерні Кіровоградського філіалу інституту «Укрміськбудпроект»            
В.О. Рак, Т.І. Рак, Л.О. Чикирисов, Б.М. Моторний, Л.А. Аглямова та інші. 

Тепер – справа за будівельниками». 
 
 

 
 

 Кожні п’ять років у всіх великих містах відбувалося корегування Генерального плану 
забудови. У Кіровограді у 1980-ті влада вирішила закрити аеродром і перенести його під село 
Шостаківку, а на місці аеродрому збудувати великий мікрорайон. Ця робота передбачала наявність 
трудових ресурсів та фінансування. Тож  поговорили-поговорили і ці розмови швидко стихли.  
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 Проект забудови 101-го мікрорайону м. Кіровограда. 

  
Коли наверху зрозуміли, що ці плани нереальні, вирішили розвивати місто у південно-західному 
напрямку. Володимиру Олександровичу Раку довелося розробляти проекти забудов нових 101-го та 
102-го мікрорайонів Кіровограда. Але  збудувати усе, що планували, не вдалося. Причина та ж сама 
– розпад Радянського Союзу. 
 

 
 
 Макет  забудови 102-го мікрорайону м. Кіровограда. 
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ТРАНСПОРТНА РОЗВ’ЯЗКА В ДВОХ РІВНЯХ І ВИХІД НА НОВОМИКОЛАЇВКУ 
 
У газеті «Кіровоградська правда» за 30 березня 1984 року була надрукована стаття головного 

архітектора міста Кіровограда В. Кривенка, яка присвячена забудові мікрорайону Ковалівка. Віталій 
Єфремович, зокрема, сказав, що мікрорайон  «з двох боків обмежений вулицями Фрунзе і Поповича.  
Вздовж набережної проектується збудувати вулицю Паркову, що виходитиме до вулиці Авіаційної». 

Ось ще кілька цитат з цієї статті: 
«Проект передбачає спорудження будинків заввишки п’ять - чотирнадцять поверхів» 
«Намічено будівництво школи, дитячих садків, а згодом – готелю з рестораном  

кінотеатру» 
 «Для організації і забезпечення безпеки руху пішоходів і транспорту на перетині вулиць 

Київської і Паркової передбачена розв’язка в двох рівнях. Також буде реконструйовано парк імені 
Космонавтів». 

 

 
 

ПІДЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ 
 

 Наприкінці 1980-х років у Кіровограді розпочали будувати підземні переходи біля Критого 
ринку та біля старого автовокзалу. Пошукові роботи для них  виконував «Укргіпрокомунбуд» з 
Дніпропетровська. У подальшому планували зробити такі ж підземні переходи по вулиці Карла 
Маркса на перехрестях з вулицями Шевченка, Карла Лібкнехта, Яна Томпа та Ушакова (у районі 
ДТСААФу), а також по вулиці Героїв Сталінграда  біля радіозаводу.  
 18 вересня 2008 року  міський голова Володимир Пузаков перерізав червону стрічку біля 
одного із входів до підземного переходу – з боку скверу Слави.  
 «Кіровоградці отримали можливість долати перевантажене автомобілями перехрестя 
вулиць Героїв Сталінграда – 50 років Жовтня та проспекту Правди без остраху потрапити у 
дорожньо-транспортну пригоду, - повідомляла  «Вечірня газета». 
 – Коли рік тому міське керівництво вирішило відновити роботи із будівництва переходу, 
законсервованого років 25 тому, мало хто вірив в успіх цього починання, – зазначив Володимир 
Пузаков. – Але знайшли інвестора, який погодився вкласти власні кошти у добудову об’єкта. Хочу 
наголосити, що жодної копійки з міського бюджету витрачено не було. Тому досить приємно зараз 
споглядати плоди праці наших будівельників. Вони потрудились на славу. З’єднані вулиці Героїв 
Сталінграда, 50 років Жовтня, Андріївська, проспект Правди. На – черзі другий етап будівельних 
робіт: інвестор зобов’язався через рік здати в експлуатацію перехід з вулиці 50-річчя Жовтня на 
Андріївську». 
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 Підземний перехід біля старого автовокзалу так і не добудували. А підземний перехід для 
Критого ринку закрили після пожежі. 
 
 

  
 

ТРИ ПАМ’ЯТНИКИ, ЯКІ НЕ ВСТАНОВИЛИ 
  
 У газеті «Кіровоградська правда» за 8 липня 1986 року надруковане інтерв’ю з головним 
архітектором міста Кіровограда Віталієм Кривенком з виставки проєктів забудови міста. 
Відповідаючи на запитання журналіста, Віталій Єфремович, зокрема, сказав, що «на площі перед 
фортечними валами буде споруджено монумент на честь Великої Жовтневої соціалістичної 
революції», «біля обласної бібліотеки обрано місце для пам’ятника Надії Костянтинівни Крупської, 
уже є ескізні варіанти, на вулиці Гоголя стоятиме погруддя великого російського письменника…». 
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На знімку І. Корзуна один з майбутніх районів міста. 
 

  
Жоден з цих пам’ятників не були встановлені. А погруддя Гоголя, яке збиралися встановити по 
вулиці Гоголя, знаходиться зараз у відділі мистецтв обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського. 
 
 
 

 
 
Перехрестя вулиць Гоголя та Михайлівської, де збиралися встановити бюст Гоголя. 
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Перед  будівлею обласної бібліотеки імені Н.К. Крупської (нині – імені Д.І. Чижевського), справа від 

центрального входу, збиралися поставити пам’ятник подрузі  В.І. Ульянова. 
 
 

 
 

Бюст М.Гоголя у відділі мистецв бібліотеки ім. Д. Чижевського. 
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БУДІВЛЯ ЦНТІ 
 

Газета «Кіровоградська у номері за 29 листопада 1987 року повідомляла, що на розі вулиць 
Жовтневої революції і Академіка Корольова розпочато роботи по будівництву лабораторного 
корпусу Кіровоградського міжгалузевого територіального центру науково-технічної інформації та 
пропаганди і надрукувала фотографію макета новобудови. 

 

 
 
Будівлю розпочали споруджувати. А коли Радянський Союз розпався, будівництво 

заморозили. І лише кілька років тому будівлю перепланували на житловий будинок. 
 

 
 

ОНОВЛЮЮТЬСЯ ПАРКИ 
 
Так називається стаття,  яка була надрукована у газеті «Кіровоградська правда» за 11 серпня 

1989 року. У ній йде мова про те, що «зелене вбрання міста» на той час становило 685 гектарів. Ось 
цитати з цієї публікації: 

«Довкола міста розкинулася досить велика зелена зона – Лелеківський, Новомиколаївський, 
Завадівський масиви, чудові насадження в районі обласної лікарні. Парк Перемоги розкинувся на 
шістдесяти гектарах, чималі парки імені 50-річчя Жовтня, імені В.І. Леніна, імені Космонавтів, 
імені Крючкова, сквери імені ВЛКСМ, імені Павлика Морозова». 
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 «Кіровоградці незабаром двох парків не пізнають. До дня міста вони одержать приємний 
подарунок: перед ними постане оновленим парк імені О.С.Пушкіна… У парку обладнуються 
фонтани, зелений амфітеатр, галявина казок, інші місця для розваг, мала архітектура». 

«Так само до дня міста змінить вигляд парк імені 50-річчя Жовтня. Тут буде  обладнано 
декоративний басейн з фонтаном, плаватимуть по воді красені-лебеді». 

«Далі настане черга благоустрою парку Перемоги, вже одержано документацію на його 
реконструкцію».  

 

 
На знімку В. Ковпака: такий вигляд після реконструкції матиме парк Перемоги.  

 
 

 
  

ПОРТРЕТ ГІТЛЕРА НА ПЛОЩІ КІРОВА 
 

 Близько двадцяти років кіровоградські газети ілюстрували 
публікації щодо планів забудови міста малюнками архітектора 
Андрія Сидоренка. Хто ж він? 
 У  серпні 1941-го  німці  зіштовхнули з постаменту  
пам’ятник Кірову у Кіровограді.  Окупанти  збиралися  поставити  
на  місці  Сергія Мироновича  монумент у вигляді гербу Третього 
рейху. Його  навіть  відлили  на  заводі  «Червона зірка», але 
чомусь так і не встановили за майже два з половиною роки 
окупації. Увесь цей час на  п’єдесталі  простояв  портрет  Гітлера,  
по боках  якого  були  гармати,  які  привезли  з території фортеці 
св. Єлисавети.   

Автором  цього  портрета  Гітлера був  місцевий архітектор 
Андрій Олексійович Сидоренко. Він  народився  1913  року  на  
хуторі Примовщина на Полтавщині. У 1939-му, після закінчення  
Харківського  інституту комунального  господарства,  отримав 
направлення  у  Кіровоград  на  посаду архітектора  

міськкомунгоспу.  Проживав  по вулиці  Береславській,  54  (нині  
Єгорова). Наступного  року  став  начальником архітектурно-
проектної  майстерні міськвиконкому.   

У  серпні  1941-го  року німці  викликали  його  до  міської  
управи  і запропонували  роботу  інженера-проектувальника.  Чи  
міг  відмовитися? Напевне, що ні, інакше потрапив би у концтабір.  

На постаменті, де до німецької 
окупації стояв пам’ятник                 
С.М. Кірову, німці поставили 
портрет Гітлера, який намалював        
А. Сидоренко. 
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Коли у січні 1944-го радянські війська звільнили Кіровоград, Сидоренко пішов  на  роботу  у  
військбуд  № 4  начальником  виробничо-технічної  частини. Через два місяці уже працював 
архітектором в облвиконкомі. А ще через рік, 30 червня 1945-го, його заарештували.    

З матеріалів слідчої справи дізнаємося, що у червні того року до НКВС надійшло кілька заяв  
громадян, які  звинувачували Андрія Сидоренка у службі німцям та антирадянській агітації.  

Чим  насправді  займався  у  роки  війни  Андрій  Олексійович,  свідчать протоколи його 
допитів. Сидоренко не приховував цього і відверто розповідав, що  працював  архітектором-
проектувальником  у  міській  управі.  Займався переплануванням будинків та проектуванням нових. 
Зокрема склав проекти на будівництво  трьох  гаражів,  двох  житлових  будинків  та  десяти  
приватних. Керував художнім оформленням німецької сільгоспвиставки. У 1943-му відкрив 
приватну художню майстерню по вулиці Іванівській, 16.  

Припускаємо, що вона знаходилася  у  підвалі  будинку  на  розі    нинішніх  вулиць  
Чорновола  та Дворцової,  де  сьогодні  піцерія.  Виконував  замовлення  з  художнього оформлення 
приватних магазинів, зокрема Кузьменка та Бромберга. Малював українські краєвиди, голих жінок 
для німецьких солдатів та портрети офіцерів з їхніх фотографій. У 1943-му виконав проект казино по 
вулиці Дворцовій на розі з Інгульською.  

А головне, у чому звинувачували Сидоренка, так це те, що він намалював портрет Гітлера. 
Андрій Олексійович цього не заперечував. Сказав, що таких портретів  взагалі  було  чотири,  і  
отримав  за  кожен  він  по  200  рублів  від міськуправи.  
  А ще він зробив проект монумента у вигляді німецького герба висотою 5 метрів, якого потім 
відлили на заводі, але так і не встановили. Не виключено, що він не сподобався німцям...  

19  липня  1945  року  військовий  трибунал  військ  НКВС  Кіровоградської області  
призначив  Андрію  Сидоренку  10  років  позбавлення  волі  у  виправно-трудових  таборах.  14  
жовтня  1992  року  його  посмертно  реабілітували.  У матеріалах  справи  про  реабілітацію  
зазначено,  що  не відомо,  скільки  він відсидів...  

Припускаємо, що Андрій Сидоренко повернувся у Кіровоград у 1955-му. Продовжив 
працювати архітектором. Виконав багато проектів будинків, які сьогодні є окрасою нашого міста. 
Зокрема,  займався плануванням житлового мікрорайону «Черемушки», парку Космонавтів, 
приміщень кінотеатру «Мир», універмагу  «Дитячий  світ»  на  розі  вулиць  Карла  Маркса  та  
Дзержинського, гуртожитку педінституту... Та, очевидно, мало хто з колег знав про його долю.   

- Андрій  Олексійович  залишився  у  моїй  пам’яті  як  ввічлива,  вихована  та стримана  
людина,  професіонал  своєї  справи,  старший  за  віком  досвідчений архітектор, - говорить відомий 
кіровоградський архітектор Віталій Кривенко. – Мені не довелося працювати з Сидоренком 
безпосередньо в одній організації.  

Але  періодично  ми  зустрічалися  у  службових  справах.  Серед  своїх  колег  – працівників 
інституту «Міськпроект», він користувався заслуженою повагою. А ще був вправним художником. У 
ті часи не було комп’ютерних програм, тож архітектори  усе  робили  вручну:  викреслювали  плани  
і  розгортки,  будували перспективу,  знаходили  кольорове  вирішення    об’єкту.  

 Особливо  виділялися при цьому акварельні роботи Андрія Олексійовича. Ці навички 
залишилися у нього ще зі студентських років. Саме про це написав у газеті «Кіровоградська правда»  
тодішній  головний  архітектор  області  Анатолій  Лук’янович  Губенко. Він розповів про людину, 
яку знав на той час, не беручи до уваги її минулого, якого,  мабуть,  і  не  знав.  Пригадую,  що  ця  
стаття  не  сподобалося  партійним органам. Тож з Губенком навіть проводили відповідні «бесіди». 

 Нижче наводимо статтю «З містом зв’язала творча доля», автором якої був заступник 
голови президії правління Кіровоградської обласної організації Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури А. Губенко, надруковану у газеті «Кіровоградська правда» за 8 
січня 1980 року. 
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 Втілити в життя свої задуми – мрія кожного архітектора. І щасливий той, кому вдалося 
розкрити свої здібності в завершених спорудах, віддати свої знання, духовні і фізичні сили високому 
мистецтву архітектури. До числа цих людей належить і архітектор Андрій Олексійович 
Сидоренко. 
 
 Працелюбність, відданість своїй професії, наполегливість, майстерність – ось основні риси 
члена Спілки архітекторів СРСР А.О. Сидоренка. Він почав свій трудовий шлях робітником у м. 
Харкові, потім вступив на робітфак, у художній інститут, але велич новобудов перших п’ятирічок 
полонить уяву майбутнього зодчого, і він продовжує навчання на архітектурному факультеті. Після 
закінчення інституту Андрієві Олексійовичу запропонували роботу в кількох містах, він обрав 
Кіровоград. І з цим містом його назавжди зв’язала творча доля. 
 Андрій Олексійович завжди одержимий якою-небудь творчою ідеєю, він повен енергії, 
ентузіазму, інтересу й любові до своєї справи. 
 Глибоко розуміючи творчі принципи майстрів, своїх учителів, використовуючи досягнення 
сучасної архітектури, наш земляк виробив свій індивідуальний творчий почерк. Його дітища: 
«Будинок взуття», готель «Україна», прибудова до педінституту, планування 14-го мікрорайону у м. 
Кіровограді. 
 Творча діяльність Андрія Олексійовича почалася у місті Кіровограді у 1939 році. Тридцять 
років він працює в одному й тому проектному інституті – «Укрміськбудпроект». Тут архітектором 
здобуто заслужені повагу й авторитет. Йому доручали термінові й відповідальні роботи з певністю, 
що будь-який проект буде виконано на високому професійному рівні і в строк.  
 Перше завдання, дане архітекторові, було виконано творчо. Йому довелося проектувати 
триповерховий житловий будинок по вулиці Декабристів (номер 12). Цікаве планування квартир: на 
одну площадку виходило чотири квартири. Для того часу це було новиною. 
 Після визволення Кіровограда від фашистів А.О. Сидоренку доручили реставрувати 
скульптуру С.М. Кірова. Андрій Олексійович справився з цим завданням. Першого травня 1944 року 
кіровоградці знову побачили на центральній площі міста скульптуру дорогої людини, ім’я якої 
носить місто. 
 У повоєнні поки А.О. Сидоренко виконав 50 проектів будов різного призначення, обсягу і 
значимості: житлові будинки, що по вулиці Уфимській, середні школи №5 і № 6, інститут 
сільгоспмашинобудування, кінотеатр «Мир», школа-інтернат, обласна лікарня та інші. З групою 
проектувальників ним розроблено немало проектів для міст і сіл  області: Для Світловодська 
розроблено генеральний план забудови житлового району з цілим рядом будинків. У Знам’янці – 
запроектовано універмаг та ряд житлових кварталів, у Бобринці – будинок культури. 

Діяльність Андрія Олексійовича не обмежується лише архітектурою. Він любить своє місто, 
свій край, популяризує проекти майбутнього, розповідає про минуле архітектури та історичні факти. 
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АРХІТЕКТОР СВІТЛАНА ЛИХАЧОВА 
 

 Світлана Олександрівна Лихачова – член Національної Спілки архітекторів України, лауреат 
премії Я. Паученка у номінації «архітектура» у 2006 році за проект готелю «Європа» в Кіровограді.  
 Народилася 25 серпня 1937 року у місті 
Красногорськ Московської області (Росія). У 1962 році 
закінчила Новосибірський інженерно-будівельний інститут 
імені Куйбишева за спеціальністю «архітектура». У 1962-
1966 роках працювала архітектором НДІП «ЛєсДрев» та 
старшим архітектор «Тюменьцивільпроект» у Тюмені. У 
1966 – 1968 роках – архітектор Кіровоградської філії ДАП 
«Укрміськбудпроект». У 1968 – 1970 роках – старший 
архітектор «Тульськцивільпроект» у Тулі. З 1970 року - 
керівник групи архітекторів Кіровоградської філії ДАП 
«Укрміськбудпроект». 
 Світлана Олександрівна є автором ряду проектів, 
зокрема,  бальнеологічної лікарні у Знамянці (автор), 
мікрорайону №3-а у Світловодську (автор) та  будинків у 
Кіровограді  - 36-квартирного житлового будинку по вулиці 
Гоголя з магазином «Художній салон» (автор), 6-
квартирного житлового будинку по вулиці Гагаріна, 
комплексу обласної лікарні,  мікрорайону № 73,  будівлі 
обласної прокуратури. 
 
 

 
 
За словами  Світлани Олександрівни, вона, а також інші архітектори отримували завдання 

щодо точкової забудови центру Кіровограда. Зокрема, у Лихачової  збереглася фотографія макету 
(вище на знімку)  чотириповерхової адміністративної будівлі по вулиці Карла Маркса - від готелю 
Україна до вулиці Тимірязєва,  а також прибудови до цього будинку будівлі по вулиці Тимірязєва 
для розміщення у ній кінотеатру «Хроніка». Цей задум  архітектора не був втілений у життя. На 
цьому місці сьогодні 9-поверховий будинок готелю «Україна». 
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На цій фотографії  - Т-подібна блочна секція будинку 87-серїі. Будинки  цієї серії, за словами  

Світлани Олександрівни, збиралися споруджувати у Кіровограді, але так і не збудували жодного. 
 

 
 
А на  фотографії вище макет забудови набережної Інгулу, автором якого була архітектор        

С. Лихачова. 
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На цій фотографії  ескіз забудови   вулиці Жовтневої революції (Вокзальної), виконаний С. 

Лихачовою. 
 

 
 

РЕКОНСТРУКЦІЯ  КВАРТАЛУ МІСТА  
 

  Кецко Олена Юріївна — (16.05.1959, Кіровоград — 
31.07.1995, Кіровоград) - архітектор, дослідник історії 
архітектури. Закінчила у 1981 році архітектурний факультет 
Одеського інженерно-будівельного інституту, працювала 
архітектором в інституті «Укрміськбудпроект» у. Кіровограді. З 
1985-го — член Спілки архітекторів України. 1985-1986 - 
навчання у Московському архітектурному інституті — 
спеціалізований факультет по перепідготовці кадрів за новими 
перспективними напрямками науки і техніки, спеціалізація 
„архітектура і містобудування”. Саме там, як теоретична частина 
дипломного проекту, і була написана робота "Историко-
градостроительный анализ развития города Кировограда". 
Керівник проекту Олексій Гутнов, доктор архітектури, широко 
відомий як автор проекту Нового Арбату. В процесі роботи були 
опрацьовані графічні матеріали Центрального державного воєнно-
історичного архіву СРСР. Цей проект впродовж багатьох років 
існував лише в машинописному вигляді, але краєзнавці 
користувалися ним як матеріалом у своїх наукових студіях. Ця 
робота Олени Кецко нині розміщена на сайті бібліотеки ім. 
Д.Чижевського.  

 Наступні дев’ять креслень одного й того ж проекту зберігаються у фондах обласного 
краєзнавчого музею. На них квартал міста Кіровограда, обмежений вулицями Леніна – Калініна – 
Шевченка – Декабристів (Панченка). Автор – Олена  Кецко. 1986 рік. 
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ «КОЛІЗЕЙ» 
  

 Дитячий юнацький центр по вулиці Калініна  почали будувати у 1980-ті роки. Проте 
спорудили лише один корпус. Його з іншим мав зв’язувати теплий перехід. У цьому корпусі, який в 
народі прозвали Колізеєм, мав бути актовий зал на 500 місць, плавальний басейн з доріжками по 25 
метрів, спортзал  36 на 18 метрів, кінозал на 100 місць, клубні кімнати, планетарій. Вулицю Калініна, 
яка проходила біля ДЮЦу, планували з’єднати з правим берегом Інгулу автомобільним мостом. А на 
набережній мав бути  майдан з дитячим парком.  
 Будівля ДЮЦу стоїть на старому руслі Інгулу, на плавуні.  Палі під фундамент били здвоєні,  
15-метрові. Фундамент вийшов дорогий, ледь не половина вартості усієї будівлі. До речі, її 
готовність була висока, відсотків на вісімдесят. Але після 1991-го вона стала нікому не потрібна.   
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