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У даному виданні йде мова про архітекторів, які або ж  працювали у Єлисаветграді на початку 
ХХ століття, або ж за їхніми проектами у місті споруджені будівлі. 

Олександр Львович Лишневський був головним архітектором Єлисаветграда з березня 1895 
року по травень 1901 року. Після того, як він залишив посаду, і поки не був запрошений на неї новий 
міський архітектор, обов’язки головного архітектора міста у травні - липні 1901 року виконував 
міський інженер Євгеній Олександрович Тамм. 

Олександр Петрович Кишкін був міським архітектором у 1901 - 1904 роках. Збереглися 
креслення будівлі Пашутінського училища та ще кількох будинків, які він проектував в 
Єлисаветграді.   

У 1904 - 1906 роках міським архітектором був Павло Владиславович Барташевич. Він  через 
непорозуміння з міською владою покинув місто, а згодом, як і О. Лишневський, став знаменитим 
архітектором.  

Як повідомляла єлисаветградська газета «Голос Юга» у номері за 17 травня 1907 року, на 
посаду міського архітектора Єлисаветграда був запрошений з Одеси  Д.П. Вальтер. Працював 
Дмитро Петрович  більше року. Будував, зокрема, Катранівське народне училище.  

У 1909 - 1910 роках, приблизно півроку,  міським архітектором був Матвій Петрович Морозов.  
У червні 1910 року посаду міського архітектора зайняв  Г. Пещанський. Газета «Голос Юга» у 

номері за 13 червня того року повідомляла: «Новий міський архітектор. Міською управою управою 
запрошений на посаду міського архітектора Г. Пещанський». 

Менше року обов’язки міського архітектора виконував Петро Федорович Федоровський  -                   
з 1 лютого 1911 року  по 10 січня 1912 року.   

У подальшому, по вересень 1915 року, головним архітектором Єлисаветграда був Олександр 
Людвигович Любельський.  

У 1913 році помічником міського архітектора був П. Рябушин., а у березні 1914 року на посаду 
другого міського архітектора був запрошений Ю.К. Штіфт.  

У 1914 році доля привела у Єлисаветград відомого київського цивільного інженера Миколу 
Івановича Яскевича, який зайняв посаду міського інженера. Проте наприкінці того ж року 
губернатор звільнив його з посади як політично неблагонадійного. 

 Газета «Голос Юга» у номері за 25 лютого 1917 року повідомляла про міського архітектора 
П.І. Віньковського та його помічників Я.Ф. Берненка та А.Е. Фастовського.  

Проектували будинки в Єлисаветграді у ті часи також архітектори Яків Васильович Паученко 
та  А.А. Вайсенберг.  

Двоповерхову будівлю церковно-приходської школи біля Грецької церкви спорудили за 
проектом Льва Федоровича Прокоповича.  

Далі подаємо розповіді про архітекторів Єлисаветграда  та їхні проекти за роками їхньої 
діяльності у місті. 
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ІНЖЕНЕР ЄВГЕН ТАММ 
 

 
 

Працюючи з 1898 року у Єлисаветграді, Євген Федорович Тамм залишив помітний слід в 
історії розвитку трамваю, будівництва електростанцій, закладів культури, освіти та охорони 
здоров’я, завдяки йому у місті з’явилися найпередовіші 
елементи побуту початку ХХ століття - біоасенізація та 
водяне опалення. 

Довелося Є. Тамму виконувати і  обов’язки 
міського архітектора Єлисаветграда. Сталося це  у травні - 
липні 1901 року,  коли залишив цю посаду О. 
Лишневський  і ше не призначили на неї  О. Кишкіна.  
Проте невідомо, чим займався  в. о. головного архітектора 
міста Є. Тамм. А от свій слід в історії міста  як архітектор 
він залишив у будівлі другої міської електростанції, що 
була споруджена за його проектом. 
     У 1908 році  інженер Є. Тамм розробив проект 
електрифікації міста. Він же керував безпосередньо 
будівництвом електростанції, для якої визначив місце 
неподалік насосної станції водогону на Озерній Балці.  
          А 6 жовтня 1912 року, зважаючи на збільшення 
попиту на електроенергію,  у місті було відкрито другу 
електростанцію на Банній площі (нині це місце  приблизно за 14-поверховим будинком на площі 
Богдана Хмельницького).  Передувала цій події майже річна підготовча робота. 
 У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа під назвою «Проект другої 
центральної електричної станції у місті Єлисаветграді»1. У ній - пояснювальна записка на чотирьох 
аркушах, шість креслень та погодження спорудження електростанції Херсонським губернським 
правлінням.  

Спочатку збиралися поставити два дизельні двигуни, а згодом ще два у машинній залі 
розмірами 5,4  х 13,6 сажнів. Кожен двигун у 300 кінських сіл. Для приватного освітлення  по місту 
було сім ліній протяжністю від 300 до 1100 метрів. Усі стовпи - дубові, на залізних основах з 
двотаврових балок. Якщо відстань між стовпами перевищувала 25 метрів, то провід підвішували до 
міцного металевого троса. 

 

 
 
 

 

 

                                                           

1 ДАКірО. - Ф. 78. -  Оп.12. – Спр.87. 
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Усі креслення електростанції виконані інженером Є. Таммом. Серед них -  план місцевості, 
на якій збиралися влаштувати електростанцію на Банній площі, креслення балок для кріплення 
стовпів, проект освітлювальної мережі міста та проект будівлі електричної станції.  

 

 
 

 
 

Проект будівництва нової центральної електростанції в Єлисаветграді на Банній площі 
розглянуло і погодило  8 березня 1912 року будівельне відділення Херсонського губернського 
правління. Проте було кілька умов, приміром, щоб труби дизелів для відведення газів були вищими 
за дахи сусідніх будинків. 
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У 1911 році Є. Тамм починав будівництво в Єлисаветграді каналізації2.   
 

 
 
На першому поверсі будинку  по вулиці Петрівській, нині його адреса – вулиця Шевченка, 

46, була контора міського водопроводу та електричного освітлення. Її завідуючим був інженер-
технолог Євген Федорович Тамм. А проживав він із сім’єю на другому поверсі цього будинку. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1167.       
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АРХІТЕКТОР ОЛЕКСАНДР КИШКІН 

 
Олександр  Петрович Кишкін був міським архітектором Єлисаветграда у 1901 - 1904 роках. 

Збереглися його проекти кількох будинків. Також О. Кишкіну довелося  споруджувати ті будівлі, які 
проектував його попередник О. Лишневський. 
 

 
 

ГРОМАДСЬКА ЖІНОЧА ГІМНАЗІЯ 
 

Після залишення посади міського архітектора Єлисаветграда і від’їзду до Петербурга                         
О. Лишневського, його наступнику О. Кишкіну довелося займатися спорудженням  будівлі 
Єлисаветградської громадської жіночої гімназії.3 

 

 
 

Громадська жіноча гімназія. Поштова листівка.  Видання магазину М.Д. Слуцького.  

 
28 вересня 1901 року міська дума вирішила будувати будівлю гімназії за проектом                               

О. Лишневського на раніше вибраному місці на перетині провулку Театрального і вулиці 
Петрівської, напроти полкової церкви.  

У жовтні-грудні того року міська влада вирішувала проблему з позикою грошей для 
будівництва. Архітектор, а  ним уже працював О. Кишкін, вивчав системи опалення, які не були  
розроблені в проекті його попередника, у навчальних закладах Москви і Кременчука. По 
Єлисаветграду розвішували виготовлені у місцевій друкарні оголошення про торги на граніт для 
цоколю, вапно, цеглу та інші будівельні матеріали. Під оголошеннями стояли прізвища міського 
голови О. Пашутіна, члена управи П. Кеслера та міського архітектора О. Кишкіна. Торги проходили 
у приміщенні управи за попередньо отриманими усними або письмовими заявами.  

17 січня 1902 року міська дума уповноважила управу здійснити заставу міського нерухомого 
майна під позику у міському громадському та Херсонському земському банках на будівництво 
гімназії. 

6 квітня того року міська управа і будівельна комісія вирішили урочисто розпочати 
спорудження будівлі гімназії на Хоминому тижні. Управа доручила архітектору О. Кишкіну  скласти 

                                                           

3     ДАКірО. – Ф.78. -  Оп.1. – Спр.1055  та 1093.  
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проект таблички для урочистої закладки  із написом, що «будівля споруджена... за рахунок міста в 
благополучне царювання Государя Імператора Миколи II, при опікуні навчального Округу                       
X.П. Сольському, Херсонському Губернаторі В.А. Лєвашові, Міському голові О.М. Пашутіні, Членах 
Міської Управи С.С. Рутковському, М.С. Макарові, І.А. Михайлові та П.Н. Кеслері, членах 
будівельної комісії Г.М. Цицерошині, О.Й. Волохіні, І.Д. Лелюку, Ф.І. Рижикові і міському 
архітекторі  О.П. Кишкіні». Згодом до проекту тексту було внесено і запис про С.К. Соколова-
Бородкіна.    

Уже перші роботи обійшлися дорожче, ніж планували. На початку закладення фундаменту в 
деяких місцях через м’ягкість ґрунту (це помилково раніше заперечував О. Лишневський) котловану 
використовували цемент, що не було передбачено кошторисом. На половину збільшився об’єм 
цоколя у зв’язку з підняттям його до рівня підлоги. Тут теж витрачався понадплановий цемент. 
Враховуючи місцеві умови, було збільшено кількість підвальних приміщень, у яких додатково 
розмістили квартиру машиніста, два вугільні склади, кухню для сніданків ученицям, пральню та три 
комори. Підрядник цегляної кладки Я. Бородінов влітку просив управу додатково оплатити роботи з 
улаштування каналів у стінах для парового опалення і вентиляції, не передбачених у плані будинку і 
кошторисі витрат. У серпні управа пропонувала йому прискорити будівництво, збільшивши 
кількість мулярів до 80, а різноробочих - до 15. Дума доручила управі і будівельній комісії укласти 
контракт із фабрикою центрального опалення і вентиляції  з польського міста Лодзі на влаштування 
центрального водопарового опалення системи «Кайфер» і вентиляції. 

А тим часом форсувалося спорудження будівлі гімназії за  проектом О. Лишневського, щоб 
завершити роботи до нового навчального року. Велися столярні (підрядник Лейбкін) та штукатурні 
роботи, обладнували систему опалення, споруджували сходи, був оголошений конкурс на віконні й 
дверні вироби. Управа і будівельна комісія затвердили форми  решіток огородження  парадних, 
учнівських і «чорних» сходів, доручили архітектору О. Кишкіну розробити проект сходів на хори в 
актовому залі. Педагогічна рада повідомила будівельну комісію, що, згідно з умовами нагляду за 
ученицями, у дверях класних приміщень мають бути віконця або скло. 

6 листопада 1903 року міська управа доручила члену управи П. Кеслеру і архітектору                          
О. Кишкіну вжити заходів до здачі приміщення в експлуатацію з 1 січня наступного року.  

31 січня 1904 року датований лист міської управи, в якому опікунській раді пропонували 
прийняти в експлуатацію нову споруду. Відносно ж «деяких незначних дефектів, помічених в 
улаштуванні пароводяного опалення будівлі та інших недоробок, які зовсім не заважають 
використанню будівлі для потреб гімназії, то такі будуть усунуті - деякі зараз, а деякі з настанням 
канікулярного часу». Управа і будівельна комісія вважали, що й за наявності недоробок новобудова у 
технічному й санітарному відношеннях мала кращі умови для навчального закладу, ніж старе 
приміщення.  

15 березня міська управа направляє опікунській раді опис нового будинку і просить скоріше 
прийняти гімназію, повернувши до 20 числа цей документ із підписами осіб, які зафіксують 
завершення цього процесу.  

Через десять днів газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного 
управления» повідомила, що більша частина «обстановки для нового приміщення жіночої гімназії 
замовлена, а інша вже перевезена... Після свята Св. Великодня заняття будуть проводитися у 
новому будинку». 

Офіційне відкриття новобудови жіночої гімназії відбулося у неділю 11 квітня 1904 року. Як 
повідомляла вищезгадана газета у номері за 4 квітня, «освячення нової будівлі жіночої гімназії 
опікунською радою призначено на 11 квітня цього року».  

 «Елисаветградские новости» писали з цього приводу: «Учора з великою урочистістю 
відбулося освячення жіночої гімназіі. До нової будівлі стали з'їжджатися представники всіх 
місцевих навчальних закладів, адміністративних та урядових установ, батьки учнів і численні 
запрошені. До початку богослужіння присутні з цікавістю оглядали будівлю. Нова гімназія 
побудована з розрахунку на 800 учениць. Місцем не скупилися: в класах багато світла і повітря. 
Актовий зал досить великий. Ліпні роботи зроблені з великим смаком і художністю. Єдиний 
дефект, який кидається в очі при огляді зали - це хори з кутовими сходами, що ведуть до них. Сходи 
пристосовані дуже примітивно і вкрай незручно для користування. Хори вражають  архітектурним 
непорозумінням. Без них можна було б сказати, що зал красивий. Нова гімназія обійшлася місту в 
240 тисяч рублів і будувалася архітектором Кишкіним... ». 

На враження журналіста від актової зали, можливо, вплинула незавершеність деяких робіт. 
Скажімо, креслення на влаштування решіток хорів управа доручила представити підряднику 
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слюсарних робіт Гомбергу лише наступного дня після урочистого відкриття нового будинку. Після 
його здачі в експлуатацію продовжувалося вирішення й інших проблем. Зокрема, 14 травня 
опікунська рада  визнала за доцільне влаштувати з головного фасаду відкриту огорожу, з інших боків 
- закриту, оскільки лише за цієї її форми учениці, особливо старших класів, вільно могли 
користуватися подвір’ям і садом для ігор та гімнастичних вправ, не збираючи біля решітчастого 
паркану натовпу людей. Паркан мав бути решітчастий на кам’яному високому цоколі з кам’яними 
стовпами навколо всієї будівлі, у межах кошторису за вибором будівельної комісії із залізних штаб 
або більш витончений із дроту, як це пропонував харківський металозавод Шапара, з яким було 
укладено угоду. 

Наприкінці квітня з новим приміщенням ознайомився Херсонський губернатор дійсний 
статський радник В. Лєвашов. Після детального огляду закладу він розписався у візитальній книзі.  

Через кілька днів гімназію відвідав опікун Одеського навчального округу таємний радник                  
Х. Сольський.  Згодом він писав у листі міському голові Єлисаветграда, голові опікунської ради 
гімназії О. Пашутіну, що «споруда ця може бути віднесена до кращих приміщень подібного роду не 
лише в Росії, але й взагалі на континенті. На спорудження її були витрачені досить значні суми як 
міським управлінням, так і опікунською радою гімназії, котрі, крім цього, вклали чимало праці на те, 
щоб означені суми були використані найбільш доцільно і правильно». 

 Введення в експлуатацію нового приміщення Єлисаветградської громадської жіночої гімназії 
стало помітною подією в житті губернії і навчального округу, що підкреслювалося їх керівництвом 
при відвіданні закладу. Адже було розв’язано гострі проблеми переповнення навчальних площ, 
почали використовуватися сучасні для початку XX століття навчальні прилади. Споруда гармонійно 
вписалася в архітектурний комплекс із сусідніми будівлями, стала однією із найпривабливіших у 
місті, сприяла розвитку Петрівської вулиці, центральної частини Єлисаветграда.   

Будівля жіночої гімназії займає одне з визначних місць в архітектурній панорамі міста. 
Велику двоповерхову споруду можна вважати зразковим прикладом єлисаветградської 
«червоноцегляної еклектики». Головний фасад будівлі симетричний, п’ятичасний, базується на 
високому цоколі. Центральна частина велично здіймається над боковими, вона має три ряди вікон. 
Облямований гранітними блоками цоколь служить основою вишуканого декорування площини 
головного фасаду. Сам фасад прикрашений архітектурними елементами  з  пластичними лініями та 
геометричними обрисами. Елементи декору, виконані в цегляній кладці, насичено покривають 
площини фасадів. Також в декоруванні застосовувалися ковані металеві решітки гребінця даху. В 
віконних отворах перемички столярних виробів були оздоблені рельєфними дерев’яними 
накладками.. В оформленні площин головного фасаду  використані мереживні візерунки з рельєфної 
цегляної кладки, ритмічне членування віконними і дверними прорізами,  широкий фриз та вінцевий 
карниз. Багатоступеневі зі складною конфігурацією аттики та  парапети завершують композицію. 

 

 
 
Головний фасад будівлі колишньої гімназії.   
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БУДИНОК ЕКЕЛЬНА 
 

Цей будинок колись був одним з найкрасивіших в Єлисаветграді. Залишки прекрасного 
зразка провінційної архітектури першої половини XIX століття сьогодні знаходяться у стінах 
непримітної чотириповерхівки на розі вулиць Великої Перспективної та Карпи. Перший поверх - під 
магазином, другий займає школа № 6, третій і четвертий - інститут післядипломної педагогічної 
освіти. Тільки напівкругле вирішення рогу будинку, яке збереглося після капітальної перебудови у 
1960-х роках, натякає на неординарність і красу попередника.  

У 1870 році у цій будівлі відкрили Єлисаветградську жіночу громадську гімназію, яка стала 
витоком педагогічної освіти у місті. У 1904 році гімназія переїхала у спеціально побудований для неї 
комплекс по Петрівській вулиці, який зараз займає педагогічний університет. А у будинку Екельна 
відкрили шестикласне міське училище, яке у 1913 році набуло статусу чотирикласного вищого 
навчального училища.  

 

 
Будинок жіночої гімназії. Поштова листівка, яка була випущена не пізніше 1904 року. 

 
У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа «Про перебудову будівлі 

старої жіночої гімназії під магазини (нижній поверх) і під квартири (верхній поверх). Плани, 
проекти, кошториси. 12 січня 1904 року – 18 листопада 1905 року»4. У цій справі є креслення 
фасаду будинку та двох його поверхів, а також пояснювальна записка до цих креслень, виконані 
міським архітектором О. Кишкіним. 

  

                                                           

4 ДАКірО. – Ф.78,-  Оп.1. – Спр.1091. 
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Проект перебудови старої будівлі Громадської жіночої гімназії – фасад та креслення приміщень 

першого і другого поверхів. Архітектор О. Кишкін. 18 серпня 1904 року.  

 

 
 
 

НАРОДНА ШКОЛА НА СОКОЛІВСЬКИХ ХУТОРАХ 
 
Міському архітектору Єлисаветграда О. Лишневському належать  три проекти будівлі 

народного училища на Соколівських хуторах5, але вони так і не були втілені у життя. У своїй 
доповідній записці від 18 вересня 1898 року О. Лишневський повідомляв, що завдання він виконав, і 
додав до цієї записки проект будинку під народне училище та кошторис на його спорудження.6  
Будівля була розрахована на 120 учнів. Її мали споруджувати з  цегли, фундамент і цоколь - з 
гранітних осколків, стіни – оштукатурені, дах – покритий залізом. Кошторис на будівництво складав 
8444 рублі.  

Архітектор запропонував і дешевший варіант – за 7844 рублі. При цьому він звернув увагу 
міської влади на те, що кам’яна будівля буде довговічнішою у порівнянні з дерев’яною, і  будуть 

                                                           

5 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. – 1898. 11 липня. С.3. 
6 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1056. -  Арк. 15,16. 
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менші витрати на підтримання її в задовільному стані7. Та міська влада відхилила обидва проекти, 
визнавши їх дорогими.  

Тоді О. Лишневський запропонував в якості основного будматеріалу використати лампач – 
цеглу-сирець з додатком соломи. На цьому розмови про будівлю затихли. 

  
До будівництва школи міська управа Єлисаветграда 

повернулася у 1904 році. О. Кишкін, міський архітектор на той 
час, надав на затвердження проект будівлі школи, який креслив 
міський технік Іван Рохуха, а також власноруч складений 
кошторис будівництва, який він підписав 12 квітня 1904 року8. 
Але і цей проект залишився лише на папері. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Проект будівлі народного училища на Соколівських хуторах, пілписаний О. Кишкіним. 
 
  

                                                           

7 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1 – Спр.1056.- Арк 15, 15 зв. 
8 ДАКірО. – Ф.78.- Оп.1. – Спр. 1094. 
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Кошторис будівництва народного училища на 

Соколівських хуторах, складений П. Барташевичем. 10 

листопада 1904 року. 

 

 

Наступний міський архітектор  П. Барташевич у листопаді 1904 року склав свій проект будівлі 
народного училища на Соколівських хуторах та кошторис його спорудження. Та чи був втілений у 
життя цей проект – невідомо. 

 

 
 

План «служб» для народного училища на Соколівських хуторах, підписаний міським архітектором                 
П. Барташевичем 27 січня 1905 року. 
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ПАШУТІНСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 
 
Перша згадка про училище датується 16 квітня 1903 року. У цей день Єлисаветградська 

міська дума затвердила програму відзначення 25-річчя перебування на посаді міського  голови О. М. 
Пашутіна.  

 
 

 
 
 
У документі, зокрема, було зазначено: «Відкрити міське народне училище на Ковалівці з 

присвоєнням йому імені О. М. Пашутіна з тим, щоб відкриття могло відбутися з серпня місяця 
цього року, для чого необхідний кредит у розмірі 1115 руб віднести на понад кошторисні прибутки 
міського громадського банку за 1902 рік і внести його в додатковий кошторис, а на майбутнє суму, 
необхідну для утримання цього училища в комплекті спочатку на 80 учнів, щорічно вносити до 
кошторису міських витрат, і тепер же порушити у встановленому порядку належне клопотання 
про присвоєння училищу імені О. М. Пашутіна».  

Розробив проект будівлі та склав його кошторис головний архітектор міста О. Кишкін. Дума 
затвердила цей кошторис 12 січня 1904 року. Його вартість - 24 800 рублів, з яких 16 000 рублів 
виділив власник сусіднього заводу Роберт Ельворті, а решту мали взяти з бюджету міста за 1905 рік.  

15 квітня 1904 року міська дума затвердила проект будівлі училища. А 6 червня на місці 
спорудження будівлі Пашутінського училища, на розі вулиць Кавалерійської  та Київської, поряд з 
будинком Лішиних, відслужили молебень.  

Під училище відвели 1478 квадратних сажнів землі, яку місто викупило у Роберта Ельворті. 
Будівля у плані мала форму літери «Г», головні фасади виходили на Київську та Кавалерійську 
вулиці. Оскільки, як зазначається в одному з документів міської думи, неподалік були залізничний 
вокзал та завод, а отже по вулицях інтенсивний рух транспорту, тому будівлю віднесли від проїзної 
частини дороги на 10 сажнів і огородили територію.  
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Рекламна листівка заводу Р. і Т. Ельворті, на якій зображена будівля Пашутінського народного 

училища (над словами «акц. общ.»).  Вище будівлі Пашутінського училища – двоповерхова будівля народного 
театру заводу Ельворті. 

 
Добудовувати будівлю у 1905 році довелося новому головному архітектору міста                            

П.  Барташевичу. Заради здешевлення кошторису, він прибрав з фасаду будинку маскарони та іншу 
ліпнину, а також спростив оформлення другого поверху.  

Тож будівлю Пашутінського училища 
характеризують, як виконану у стилі еклектики з 
елементами класицизму та бароко. Облицювальну плитку 
для внутрішніх робіт замовляли у Харкові на керамічному 
заводі Е. Бергенгейма (вона, до речі, й сьогодні збереглася 
у деяких приміщеннях «Акустики»), та у Слов’янську на 
заводі Дзевульського і Лянге.  

11 серпня 1905 року контрольна комісія оглянула 
будівлю училища і визнала будівельні роботи 
«задовільними і доцільними».  

Газета “Голос Юга” у номері за 10 вересня 1905 
року у замітці “Нове училище” повідомляла: "Днями 
закінчене будівництво будівлі Пашутінського училища, що 
відбувалося під наглядом члена управи М. С. Макарова. 
Прийнято в училище близько 250 дітей і з 3 вересня 
почалися заняття. При училищі є величезний розкішний 
актовий зал, приміщення для бібліотеки, в якій 
знаходиться одна шафа з десятком тонких книг, і 
простора рукодільна кімната».  

 
Матеріали про побудову будівлі для міської народної школи імені Олександра Миколайовича Пашутіна 

на Ковалівці. ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1098.  
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Проект на побудову міського училища на Ковалівці імені О. М. Пашутіна. Автор - міський архітектор  
О. Кишкін. 
 
 

 
З подвір’я  на фасаді будинку колишнього Кіровоградськеого філіалу Харківського політехнічного 

інституту помітні залишки будівлі Пашутінського училища. 
 

.  
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НАРОДНИЙ ТЕАТР ЗАВОДУ ЕЛЬВОРТІ  
  
У номері єлисаветградської газети «Голос Юга» за 17 січня 1905 року надрукувана наступна 

інформація: «Учора відбулося освячення новозбудованої заводом Ельворті будівлі для народного 
театру. Будівля ця дуже солідна, двоповерхова, довжиною 19 сажнів і шириною близько                           
10; глядацький зал має два вікна і служитиме їдальнею, танцювальним залом та аудиторією. Зал 
вміщує 1500 осіб. Сцена простора і має 9 сажнів завширшки та 4 у глибину. Під сценою відведено 
приміщення для вечірніх класів. Тут відбуватимуться репетиції робочих оркестрів. Над 
вестибюлем, що веде в зал, з боків якого знаходиться чоловіча та жіноча вбиральні, влаштовано 
приміщення для бібліотеки та читальні. Будувати споруду  почали ще у квітні минулого року і лише 
днями закінчили. Молебень на освяченні служив священик отець Г. Сорокін. На освяченні була 
присутня адміністрація та робітники заводу, а також фабричний інспектор І.А. Дмитрієв». 

Як бачимо, будувати народний театр розпочали у 1904 році, а закінчили будівельні роботи у 
січні 1905 року. Проте протягом наступних півроку проходили добудови. Автор проекту будівлі 
невідомий. Головним архітектором міста на той час був О. Кишкін. 

У номері «Голоса Юга» за 1 жовтня 1905 року знаходимо ще одне повідомлення про 
заводський театр. У ньому йшла мова про те, що до 25 вересня спектаклі ставили у 
непристосованому для цих цілей залі. Адміністрація заводу зробила спеціальну сцену, і були 
написані хороші декорації. Зал став вміщати до 1000 глядачів. Щосуботи у народному театрі заводу 
Ельворті йшли спектаклі, літературні вечори, танці та відбувалися «читання з туманими 
картинками».  
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БУДИНОК ЄСИПОВИХ 
 

 
 

Проект будинку поручика Федора Федоровича Єсипова по вулиці Успенській (у цьому 
будинку по вулиці Гоголя, 123 сьогодні дитсадок) склав Я. Паученко.  Та у вересні 1901 року вдова 
Єлизавета Федорівна Єсипова звернулася з заявою до міської управи, у якій просила дати дозвіл на 
внесення змін у фасаді її недобудованого особняка. Єсипова писала, що під час будівництва не був 
дотриманий проект і архітектор Я. Паученко відмовився усувати ці недоліки. Тоді Є. Єсипова 
звернулася до архітектора О. Лишневського, який  на той час жив у Петербурзі.  І О. Лишневський 
приїхав в Єлисаветград, оглянув будову і зазначив, що виправлення помилок обійдеться замовниці у 
копійку, і тому намалював новий проект фасаду будинку.  

Міський архітектор О. Кишкін розглянув заяву Є. Єсипової, оглянув будівництво і зробив 
висновок: можна перебудовувати фасад за проектом О. Лишневського, лише щоб цоколь будинку не 
перетинав «червону лінію» вулиці Успенської.  
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БУДИНОК ЯНКЕЛЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

 
У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігаються документи щодо 

будівництва будинку по вулиці Нижній Донській (Карпи), у кварталі між вулицями Інгульською 
(Панченка) та Іванівською (Чорновола), які вказують, що належав він купцю Я. Котляревському, і 
що виконав проект його перебудови Я. Паученко.  

 

 
 
У заяві до міської управи від 2 червня 1901 року Я. Котляревський просив дозволу на 

перебудову двоповерхової цегляної комори на подвір’ї свого будинку по вулиці Нижній Донській 
(сьогодні будинок № 56), щоб влаштувати там житло на верхньому поверсі. Також він просив 
дозволу поставити кам’яну огорожу на межі з сусідніми домоволодіннями Гаплінської та Орлова.  
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Міський архітектор О. Кишкін оглянув комору і дав дозвіл на її реконструкцію.  
 

 

 

Заява купця Я. Котляревського до Єлисаветградської міської управи з проханням надати дозвіл на 
перебудову будинку на Нижній Донській вулиці в м. Єлисаветграді. 1901рік. ДАКірО. – Ф. 78. – Оп.1. – Спр. 
1082. – Арк.84-84 зв.  

 

 
Проект архітектора Я. Паученка на будівництво будинку Я. Котляревського.  
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ЄПАРХІАЛЬНИЙ АРХІТЕКТОР ЛЕВ ПРОКОПОВИЧ 
 
Серед будинків, які створювали  обличчя міста до 1917 року, є й споруджені за проектами 

єпархіальних архітекторів. Це, зокрема, будівля церковно-приходської школи у провулку 
Василівському, 16, біля Кафедрального собору.  

 

 
 

Проектував цей будинок єпархіальний архітектор, титулярний радник Лев Федорович 
Прокопович. Він здебільшого будував в Одесі православні храми, хоча має у послужному списку й 
кілька житлових будинків. Як єпархіальний архітектор 
Херсонської Духовної консисторії, робив проекти для 
Миколаєва, Єлисаветграда та інших міст Херсонської 
губернії. 

Наприкінці 1899 року Л. Прокопович виконав 
проект церковно-приходської школи для 
Єлисаветграда.   

14 січня 1900 року до Єлисаветградської 
міської управи з письмовим проханням звернувся 
голова тимчасового будівельного комітету при  
Володимирівській Божої Матері церкві протоієрей 
Стефан Вовченко. Він просив дозволу на побудову 
цегляної двоповерхової будівлі для церковно-
приходської школи, у якій були заплановані квартири 
для учителів та притчу. До свого прохання С. 
Вовченко додав проект будинку. У його правому 
нижньому куті стояв чорнильний відбиток штампу 
“Єпархіальний архітектор” і поряд підпис “Л. 
Прокопович”.  

Більше трьох місяців це прохання пролежало 
під сукном у міській управі. І лише 20 квітня С. Вовченко отримав відповідь, що міська управа дала 
дозвіл на будівництво. На кресленні Л. Прокоповича стояла резолюція міського архітектора 
Єлисаветграда О. Лишневського, що він визнає проект задовільним і погоджує будівництво.  
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Проектом передбачалося розміщення у будівлі на другому поверсі трьох квартир - для 
диякона та двох псаломщиків. На першому поверсі були квартири для вчителя, дві класні кімнати, 
клас для рукоділля, учительська та примішення для сторожа.  

Архітектура будівлі усіх чотирьох фасадів рівноцінна, має високу ступінь оглядовості. 
Будівля у плані прямокутна, розміром 10 х 8,2 сажені (1 сажень = 2,134 метра), на два поверхи, 
мурована з керамічної цегли пластичного пресування, під частиною будівлі підвал. У декоративному 
оздобленні фасадів звертають увагу віконні прорізи двох типів – з лучковим та циркульним 
завершенням. На другому поверсі вікна прикрашені цегляною лиштвою з замковим каменем, на яку 
спираються декоративні консолі з прямокутними сандриками, циркульні вікна об’єднані стрільчатим 
сандриком. Міжвіконний простір заповнений рустованими пілястрами з гладкими площинами. 
Віконні отвори першого поверху прикрашає цегляна лиштва лучкової форми на пів вікна, яка 
коронована замковим каменем. Міжповерховий карниз прикрашений дентикулою. Завершує будівлю 
масивний ажурний карниз та аттики складної форми з люкарнами і парапетні стовпці по кутах. В 
інтер’єрі збереглися печі, які обкладені рельєфною кахельною плиткою. На стелях розетки під 
люстри простих геометричних форм і рельєфні з використанням барельєфу (стан дівчини та 
рослинний орнамент). По периметру приміщень - карнизи. Автентичними є сходи.  

 

 
 
Лев Федорович Прокопович  (18 лютого 1862 року - ?) професійну освіту отримав у 

Петербурзькій Академії мистецтв у 1882 - 1889 pоках. У 1888 році відзначений другою золотою 
медаллю за проект вокзалу. Наступного року отримав звання класного художника 1-го 
ступеня. Працював в Одесі, у 1892 - 1893 pоках - позаштатний технік при міській управі, у 1894-му, 
крім того, архітектор при міському голові, викладач Рисувальної школи, у подальшому працював 
при управі і виконував замовлення духовного відомства. Проектував церкву Ільї Пророка на 
території Ільїнского монастиря та керував будівництвом церкви Святих Андріана та Наталії при 
училищі сліпих на Французькому бульварі в Одесі.  Автор проекту храма в ім'я Святого 
рівноапостольного князя Володимира у селі Матіасовому Березанського району Миколаївської 
області. Певно, найкращим пам’ятником архітекторові міг бути собор Святого Стефана в Одесі, 
освячений 1912 року, але він був зірваний.  Брав активну участь у роботі І та II з'їздів російських 
зодчих. 
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АРХІТЕКТОР ПАВЛО БАРТАШЕВИЧ 
 
У 1904-1906 роках міським архітектором Єлисаветграда був Павло Владиславович 

Барташевич. Йому довелося добудовувати ті об’єкти, спорудження яких розпочинав попередник О. 
Кишкін. Зокрема це будівля Пашутінського училища. У 1905 році заради здешевлення кошторису, 
П.Барташевич прибрав з фасаду цього будинку маскарони та іншу ліпнину, а також спростив другий 
поверх.   

 

 
 

«ПАЛАТА» ПРИ ХРИСТИЯНСЬКІЙ БОГАДІЛЬНІ 
 

21 березня 1906 року купець Федір Шевяков відніс до міської управи своє прохання щодо 
надання йому дозволу на будівництво за свої кошти при християнській богадільні на Кущівці 
одноповерхової кам’яної будівлі із залізним дахом розміром 15 х 24 аршини. У цьому проханні 
Федір Іларіонович повідомляв, що він уже вибрав місце для майбутньої будівлі і просив прискорити 
видачу дозволу на її спорудження. Також Ф. Шевяков просив  дозволити присвоїти будівлі  ім’я її 
фундатора. 

У наступному проханні, адресованому міській думі 17 квітня 1906 року, Ф. Шевяков просив 
дозволу уже на будівництво одноповерхової кам’яної будівлі із залізним дахом з розмірами 16 х 30 
аршин для розміщення у ній восьми інвалідів похилого віку. Після завершення будівництва просив, 
щоб місто прийняло будівлю у свою власність. Фундатор обіцяв відкрити в Єлисаветградському 
відділенні Державного банку вічний вклад у сумі 20 000 рублів, відсотки з якого повинні були йти на 
утримання цієї будівлі.  

На засіданні 17 квітня того року Єлисаветградська міська дума дала  дозвіл на будівництво 
«палати»  і на присвоєння будівлі імен купця Федора Іларіоновича Шевякова та його дружини Надії 
Афанасіївни. 

 
           

 

 Прохання єлисаветградського купця Федора Іларіновича 
Шевякова до міської управи щодо надання йому дозволу на 
будівництво будівлі при християнській богадільні. 21 березня 1906 
року. Унизу цього прохання підпис міського аріхтектора П. 
Барташевича. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 

 Проект спорудження на кошти Ф.І. Шевякова одноповерхової кам’яної будівлі по Вознесенській вулиці 

на Кущівці. 

 

 14 липня 1907 року Ф. Шевяков адресує міській  думі ще одне своє прохання, в якому 
просить  розміщувати у побудованій на його кошти будівлі лише православного віросповідання 
інвалідів. Міська дума не заперечувала. 
 А 14 грудня 1907 року в.о. Херсонського губернатора дав дозвіл на присвоєння імені 
подружжя Шевякових збудованій на їхні кошти будівлі. 
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ЄВРЕЙСЬКА ЛІКАРНЯ 
 

Ще один об’єкт у місті, до спорудження якого причетний  П. Барташевич,  – єврейська лікарня 
по вулиці Преображенській. Нині у будівлях цієї лікарні торгова-промислова палата та корпуси 
дитячої обласної лікарні. Павло Владиславович розпочинав будувати єврейську лікарню, а 
завершувати будівництво довелося його наступникам.   

У єлисаветградській газеті «Южные отголоски» за 1 жовтня 1906 року читаємо: «Нова лікарня. 
Місцеве товариство допомоги хворим євреям звернулося у міську управу з клопотанням відвести 
йому для спорудження нової лікарні ділянку міської землі. Міська управав доручила члену управи П. 
Кесслеру спільно з міським архітектором Барташевичем вибрати для лікарні ділянку зумлі на 
Скотопригонній площі біля  заводу Бургарда і скласти потрібний план. Справу буде передано на 
розгляд міської думи». 

Та навряд чи проект єврейської лікарні належить П. Барташевичу, оскільки у тому ж році  він 
залишив посаду міського архітектора через непорозуміння з міською управою. 

8 травня 1907 року газета «Голос Юга» надрукувала наступну інформацію: «До звільнення 
міського архітектора. П.В. Барташевич, який залишив посаду міського архітектора, днями 
отримав премію Імператорського петербурського товариства архітекторів за  проект будівлі 
міського будинку у місті  Хабаровську. Пану Барташевичу присуджена премія у размірі 450 рублів».  

 
 

 
 

Амбулаторія Єврейської лікарні Товариства допомоги бідним євреям. Поштова листівка. 
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БОГАДІЛЬНЯ ДЕМ’ЯНА КУПЧЕНКА 

 

 
 
 

У газеті «Голос Юга» за 13 серпня 1905 року 
знаходимо наступне повідомлення: «Нова богадільня. 
Потомствений почесний громадянин Д.І. Купченко подав 
прохання до міської управи на ім'я думи про те, що він 
бажає збудувати власним коштом богадільню на 
Биковому з усіма зручностями на 50 ліжок. Богадільню 
цю  Купченко хоче утримувати до своєї смерті за свої 
кошти, причому після смерті для подальшого 
функціонування богадільні він залишає капітал у 100 
тисяч рублів. У своєму зверненні до думи  Купченко, між 
іншим, просить дозволити йому побудувати богадільню 
на міській землі, поблизу Биковського цвинтаря. Думі 
залишається лише піти на зустріч доброму бажанню  
Купченка». 

 
Звернення потомственого почесного громадянина 

Дем'яна Івановича Купченка до міської управи, в якому він 
повідомляє, що починає будувати богадільню на міській землі, і 
просить звільнити його уплати місту акцизу за бутовий 
камінь. Лист датований 14 серпня 1906 року. 
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ВІДВЕДЕННЯ МІСЦЬ ДЛЯ ЗАБУДОВИ 
 

 

 
Викопіювання з плану 

міста Єлисаветграда від 30 
травня 1855 року, на якому 
позначені квартали на Солодкій 
Балці для можливого переселення 
жителів міста, будинки яких 
потрапляють під затоплення. 

 

 

  

 

Викопіювання з плану 
міста Єлисаветграда, затве-
рдженого 30 травня 1855 року, 
на якому  позначені квартали для 
житлової забудови на Биковому.  

Під планом підписи члена 
управи П. Кеслера та міського 
архітектора   П. Барташевича.   
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Викопіювання з плану міста Єлисаветграда, затвердженого 30 травня 1855 року, на якому позначені 
квартали землянок на Кузнях для можливого переселення жителів міста, будинки яких потрапляють під 
затоплення.  14 жовтня 1906 року. 
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АРХІТЕКТОРИ ДМИТРО ВАЛЬТЕР ТА МАТВІЙ МОРОЗОВ 
 
Якщо робити висновок з публікацій в єлисаветградській газеті “Голос Юга”, то найбільш 

знаковою будовою у місті у 1909 році було приміщення народного училища на Катранівці. За 
півроку газета надрукувала зо два десятки інформацій щодо ходу його будівництва. Це були як 
повідомлення у кілька речень, так й інтерв'ю - з головою міської контрольної комісії                                        
Р.Е. Дериченком, головою товариства  взаємного страхування Ф.Ф. Шрейтелем та членом наглядової 
комісії за будівництвом училища А.І. Добровольським. У цих публікаціях обговорювалися помилки, 
які були допущені архітектором Д.П. Вальтером, що проектував будівлю, та його наступником 
архітектором Матвієм Петровичем Морозовим, який наглядав за роботою будівельників.  

19 грудня 1907 року міська дума прийняла рішення побудувати у передмісті Катрановка нове 
училище на честь 25-річчя Єлисаветградського товариства взаємного страхування майна від вогню. 
На будівництво виділили 5000 рублів. Заняття мали розпочатися 1 вересня 1909 року.  

На розгляд надійшло два проекти — міського архітектора Д.П. Вальтера та техніка                        
К. Е. Шостовського. Міська дума зробила свій вибір на першому.  

У жовтні 1908 року, коли ще зводили 
стіни, будову оглянули члени контрольної 
комісії. Її голова Р.Е. Дериченко доповів 
міській владі, що “здание не будет пригодно 
для помещения школы», та що воно 
побудоване «не по правилам гигиены».  

У червні 1909 року кореспондент 
“Голоса Юга” побував на будівництві і 
зазначив у своїй замітці, що “здание изяшно, 
красиво”.  

Це був одноповерховий цегляний 
будинок, вкритий оцинкованим залізом, який 
стояв окремо, неогороджений, відсутні 
надвірні будівлі. Класи просторі з високою 
стелею у 5,5 аршина (майже 4 метри). У 
класах підлога дерев’яна, у коридорах 
постелена плитка. Печі з теракотовим 
покриттям. “Единственное неудобство то, что 
квартира для учителя помещается в 
подвальном этаже“, - писав журналіст.  

В одній з наступних публікацій 
голова контрольної комісії Р.Е. Дериченко 
назвав основні недоліки новобудови. Вікна 
усіх чотирьох класів виходили у сквер, через 
що у класах могло бути темно в 
осінньозимовий період. Вхід у школу з 
одними дверима, без тамбура, а кімната 
учителя - у підвалі. Голова страхового 

товариства Ф.Ф. Шрейтель у свою чергу підкреслив, що йому більше подобався проект К.Е. 
Шостовського, але, на жаль, міська управа забракувала його.  

У номері за 5 серпня 1909 року гласний М. С. Макаров заявив, що уже нічого не можна 
змінити, оскільки приміщення побудоване. Газета також повідомляла, що очолити нове училище 
доручили учительці Пушкінського училища Катерині Петрівні Пузенкіній.  

І, нарешті, у номері за 25 серпня 1909 року “Голос Юга” надрукував наступне оголошення: 
“Новое городское народное училище на Катрановке в память ХХV-летия елисаветградского 
общества взаимного страхования открывается с 1 сентября. Прием детей будет производится с 
сегоднешнего дня”.  
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Як і планували, навчання у Катранівському народному училищі розпочалося 1 вересня 1909 
року. Та розмови навколо його приміщення ще довго не припинялися. Спостережний комітет навіть 
просив правління страхового товариства порушити клопотання перед міською владою про внесення 
у кошторис на 1910 рік певної суми  грошей на виправлення недоліків у приміщенні училища та 
будівництва квартири для завідуючого училищем. Але міська управа залишила це клопотання без 
уваги.  

 

 
 

Сьогодні у приміщенні колишнього народного училища по вулиці Новгородській на Катранівці один з 
корпусів загальноосвітньої школи № 2.  
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ІНЖЕНЕР-АРХІТЕКТОР ВАЙСЕНБЕРГ 
 

Єлисаветградські архітектори, на жаль, не 
наслідували приклад будівельного техніка Г.І. 
Зусмана, який на фасадах своїх будинків кріпив 
мармурові таблички, зазначаючи на них своє ім’я як 
автора  проекту та рік побудови будівлі. 

 Окрмі Г. Зусмана, лише інженер–архітектор 
А.А. Вайсенберг вказав своє прізвище на стіні 
будинку № 59 по вулиці Михайлівській. 

Хто ж він цей Вайсенберг?  Нам не доводилося 
поки що зустрічати серед авторів креслень дореволюційніх 
будинків, чи в інших документах, які зберігаються у 
фондах Держархіву області, це прізвище. Можемо 
припустити, що це був  брат знаменитого 
єлисаветградського лікаря і антрополога Самуїла 
Абрамовича Вайсенберга.  Можливо, він мав відношення 
до власника млина по вулиці Великій Пермській Абрама 
Марковича Вайсенберга. 

На мармуровій табличці зазначена дата «1910 рік». 
Газета «Голос Юга» у номері за 23 березня того року 
повідомляла: «Третього дня на Михайлівській вулиці  

відбулося закладання будинку для безплатного хедера товариства для забезпечення євреїв 
зразковими хедерами.Будівля споруджується на 2 ½ поверхи». Хедер - початкова релігійна школа. 

З історичної довідки, складеної викладачами школи №24, у 1917-1918 роках у будинку був 
центр єврейської молодіжної організації, у 1918-1926 роках – єврейський будинок профтехосвіти. 
Потім тут була єврейська школа № 10, яка з 1936 року стала загальноосвітньою. У 1930-ті роки у 
будинку була єдина єврейська школа у місті. З 1955 року у будинку базується школа №  24. У 1961 
році до старої будівлі здійснили добудову основного корпусу. Тож сьогодні хедер Вайсенберга 
складає частину будинку школи. 
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АРХІТЕКТОР ПЕТРО ФЕДОРОВСЬКИЙ 
 
У 1910 році Єлисаветградська міська управа розмістила на сторінках петербурзького 

щотижневого журналу «Зодчий» оголошення про конкурс на посаду міського архітектора. 
Відгукнулося більше десятка претендентів з різних кінців 
Російської імперії.  

Одним з них був Петро Федорович Федоровський. 
7 вересня 1910 року він відправив листа міському голові 
Єлисаветграда:  «Дізнавшись, що місце міського 
архітектора вільне, прошу зарахувати мене у число 
кандидатів» - писав Федоровський, і просив повідомити 
умови конкурсу та роботи йому у місто Тамбов.  

акож Петро Федорович направив в Єлисаветград 
свій життєопис. Писав, що він син дворянина, поміщика, 
народився 2 лютого 1864 року. Щоправда, де проживали 
батьки - не вказав. З інших джерел відомо, що це було під 
Єлисаветградом.  

Середню освіту здобув в Єлисаветградському 
реальному училищі (1877-1885). Працював у Томську, 
Нижньому Новгороді та Тамбові. 

 П. Федоровський висунув вимогу до будинків, які 
споруджували на той час в Єлисаветграді. Оскільки 
будівництву характерні розтрати і перевищення 
кошторису, то просив для об’єктів, кошторис яких був 
більшим 30 тисяч рублів, зробити звірку ходу будівництва. 
За нагляд за спорудженням таких будинків просив доплату у розмірі 2 відсотки від зарплати.  

Однак міська управа запросила на посаду іншого архітектора, про що 16 жовтня 1910 року 
сповістила П. Федоровського.  

Та через два місяці усе змінилося і міська управа усе-таки запрошує Петра Федоровича. Він 
дав телеграму 19 січня 1911 року, що виїжджає в Єлисаветград. А приступив до виконання 
обов’язків головного архітектора міста Єлисаветграда з 1 лютого 1911 року9.  

Очевидно, Федоровський був знайомий з архітектором О. Лишневським, бо той також 
телеграфував міській управі з приводу Петра Федоровича. Міському архітектору призначили 
зарплату у розмірі 2000 рублів, роз’їзні у 300 рублів та дозволили у вільний час займатися 
приватними будовами.  

Петро Федоровський закінчив у 1895 році Вище художнє училище при Імператорській 
Академії мистецтв у С.-Петербурзі (майстерня архітектора Л.М. Бенуа). Був Томським міським 
архітектором (травень 1896 - квітень 1903, січень 1913 - липень 1916).  

У 1905 році переїжджає у Тамбов, де працює міським архітектором і архітектором жіночого 
інституту, що відносився до відомства установ імператриці Марії. «За корисну діяльність при 
інституті» у 1909-му йому «височайше наданий» орден Святого Станіслава III ступеня. У 
Нижньому Новгороді П. Федоровський працював помічником у академіка архітектури В.О. 
Покровського і будував за його проектом будівлю державного банку.  

Потім П. Федоровський рік працював головним архітектором Єлисаветграда. А 10 січня 1912 
року Петро Федорович  пише прохання про звільнення з цієї посади. Причини цього рішення 
невідомі.  

 

 
 
 

                                                           

9 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 462. 
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БУДІВЛЯ ПОЖЕЖНОГО ДЕПО 
 
У Державному архіві Кіровоградської області зберігається лист члена правління 

Єлисаветградського пожежного товариства Дубровінського від 21 липня 1911 року, в якому він від 
імені Товариства просив у міської управи дозволу на будівництво пожежної частини на розі Великої 
Пермської вулиці та Фортечного провулку. На цьому документі чорнильний відбиток штампу 
«Перешкод у технічному і пожежному відношенні не зустрічається» та підпис міського архітектора 
П. Федоровського. А нижче резолюція «дозволити» та дата – 21 липня 1911 року. Тобто, лист 
розглянули у день його надходження10. 

У цій же справі креслення «Проект кам’яного, покритого залізом, депо Пожежного 
товариства для побудови на міському місці, яке знаходиться в Єлисаветграді на розі Великої 
Пермської вулиці та Фортечного провулку».  На кресленні одноповерхова будівля з двома воротами 
для заїзду усередину гужових екіпажів. Над одними воротами великий фігурний аттик. У лівій 
частині фасаду вхідні двері, над якими аттик з люкарною. Між дверима та воротами – вікно. На 
кресленні червоним олівцем домальоване до будівлі з боку подвір’я службове приміщення. 

 

 
 
   
 До наших днів ця будівля не збереглася. Але на її місці сьогодні також пожежна частина. А ці 
документи цікаві тим, що це чи не єдине поки що відоме креслення, на якому стоїть підпис П. 
Федоровського, який був міським архітектором Єлисаветграда з 1 лютого 1911 року по 10 січня 1912 
року. 

 
 
 
 

                                                           

10 Газета «21-й канал», № 6 (1460), 6 лютого 2020 року. 
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БУДІВЛЯ ДРУГОГО КОМЕРЦІЙНОГО УЧИЛИЩА 
 
Фундатором будинку № 47 по вулиці Преображенській був М.С. Макаров. Власник здавав 

будинок під Друге комерційне училище «Товариства викладачів». Щоправда, міська влада спершу 
була проти цього. 1 вересня 1911 року   новобудову оглянула  спеціально створена комісія, до якої 
входили, зокрема, лікар Л.М. Бомзе, міський архітектор П.Ф. Федоровський, інженер                                     
К.Е. Шостовський, санітарний лікар В.І. Фіалковський. Виявилося, що стіни  нещодавно 
оштукатурили,  і вони ще не встигли висохнути, через що у кімнатах була надмірна вологість. 
Комісія заборонила навчати дітей, поки не висохне штукатурка. Особливе заперечення висловлював 
лікар Фіалковський.  

Однак, навчання у цьому будинку усе ж  розпочалося. Це, зокрема, підтверджує акт його 
повторного огляду тією ж комісією за 5 жовтня.  

Будівля прямокутна у плані, без підвалу, з аттиковим поверхом. Головний вхід у лівому куті 
вуличного фасаду.  Між поверхами металеві сходи з ажурним огородженням. Вуличний фасад  більш 
нарядний, його центральна частина  виділена ризалітом. Стіни першого поверху рустовані. По 
вертикалі будівля має потрійну композицію, яка завершується аттиковим поверхом. Верх другого 
поверху опоясує ажурний карниз з цегли.  

Хто був автором проекту будинку М.С. Макарова – поки що не встановлено. Оскільки Петро 
Федорович Федоровський займав посаду міського архітектора Єлисаветграда з 1 лютого 1911 по                  
10 січня 1912 року, то,  очевидно, йому доводилося наглядати за  спорудженням будівлі.  
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При П.Ф. Федоровському будували і приміщення єврейської лікарні. 
 
   Газета «Голос Юга» у квітні 1911 року у кількох номерах друкувала оголошення, що 

«міський архітектор Федоровський складає проекти і кошториси і наглядає за будівництвом. 
Вулиця  Гоголя (Безпопівська), будинок Чихуна №37, поряд з будинком Іванова». 
Цікавим є  і наступне газетне повідомлення за квітень 1911 року: «Міський 
архітектор представив міській управі доповідь про зміну системи вирішення спорудження нових 
будівель у місті. Досі, за встановленим звичаєм міської управи, при вирішенні нових споруд 
вимагалося представлення планів лише в тому випадку, якщо будинки виходили фасадом на вулицю. 
Будувати на подвір’ях  було  дозволено без представлення управі планів. Тим часом як за законом 
подавати плани управі  треба  для будь-яких будівель. Тому Федоровський вважає, що управа має 
дозволити будувати лише коли буде представлено фасад, план і розріз будівель». 

У вересні 1912 року архітектор П. Федоровський повертається до Томська, де знову 
призначається міським архітектором на трирічний термін. У 1918 році П. Федоровський з сім'єю 
(дружина, два сини і дві дочки) їде до Владивостока, а у 1922 році емігрує у Китай. Працював в 
Харбінському та Північно-Маньчжурскому політехнічних інститутах, вів приватну практику. Помер 
архітектор у жовтні 1944 року у китайському місті Харбін.  

 

 
. 
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АРХІТЕКТОР ОЛЕКСАНДР ЛЮБЕЛЬСЬКИЙ 
 

У 1912 - 1915 роках посаду міського архітектора Єлисаветграда займав Олександр Людвігович 
Любельський.  

 

 
 
У фондах Державного архіву Кіровоградської області не вдалося знайти заяви                                     

О. Любельського на  участь у конкурсі на заміщення вакантної посади міського архітектора 
Єлисаветграда, з якої можна було б дізнатися  про автобіографічні дані Олександра Людвіговича. 

У метричній книзі Київського приходського римо-католицького костела за 1888 рік знаходимо 
наступний запис:  

«Любельський – Дворянин Київської Губернії Чигиринського Повіту Олександр Любельський  
22 роки (батьки: Людвік Любельський Анна Юр’євська) і Дворянка Подольської Губернії Антоніна 
Ольшанська 22 роки (батьки: Фадей Ольшанський Камілія Гусарська)»11.  

Припускаємо, що цей запис стосується нашого Олександра Любельського, і робимо висновок, 
що Олександр Людвігович Любельський народився у 1866 році, а у 1888 році узяв шлюб у Києві з 
Антоніною Ольшанською.  

Того ж 1888 року у Києві у них народився син, якого назвали на честь діда – Людвіг. Він, як і 
батько, також став архітектором, а ще художником. Людвіга Олександровича Любельського 
вважають одним з найвиразніших представників конструктивізму в Україні, він проектував будівлі у 
стилі неокласицизму. Працював тривалий час в Одесі. Засуджений 5 листопада 1938 року, очевидно, 
розстріляний у тому ж році. 

З Російського медичного списку за 1902 рік дізнаємося, що Олександр Людвігович 
Любельський мав повного тезку, який працював лікарем в Єлисаветградському повіті: 
«Любельський Олександр Людвігович, 1865 р. н., Лікар, ок. унт в 1891, на 1902 р. надвірний радник, 
повітовий лікар Єлисаветграда»12. 

У метричній книзі Успенського собору міста Єлисаветграда знаходимо записи про народження 
у подружжя Любельських  синів – Сергія (1900 – 1979), Миколи (1896 – 1961) та Михайла (1897 – 
1970). Та якого з Любельських були це діти – архітектора, чи лікаря,  невідомо. Припускаємо, що це 
були сини лікаря Любельського, оскільки у метричній книзі батьками записані надвірний радник 
Олександр Людвігович Любельський, римсько-католицького сповідання, та його законна дружина 
Софія Миколаївна, православна. А от дружину Любельського-архітектора звали Антоніна. 

У додатку до газети «Голос Юга» за 1913 рік зазначено, що міський архітектор                              
О.Любельський проживав у будинку Федорової по вулиці Безпопівській. Будинок цей зберігся за 
адресою вулиця Гоголя, 40. 

 
 

                                                           

11Метрична книга Київського приходського римо-католицького костела за 1888 рік. Шлюби. Арк. 121. 
12 Російський медичний список на 1902рік. – СПб.: друкарня Міністерства Внутрішніх справ, 1902. – С. 199. 
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Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 8 вересня 1915 року, міський архітектор                    
О.Любельський залишив міську службу і перейшов на службу до міністерства народної освіти (по 
будівельній частині). Ти чи достовірна ця інформація? У цьому дозволяє засумніватися наступний 
архівний документ.  

 

 

Заява у міську управу  міського архітектора О. Любельського від 27 листопада 1915 року13.   

 
Збереглося небагато документів з підписом О. Любельського. Один з них – заява від 27 

листопада 1915 року:  «В міську управу. У зв’язку з тим, що на даний час потрібно складати 
кошториси на ремонти міських будівель у 1916 році, прошу міську управу запросити на тимчасову 
роботу цивільного інженера Ю.К. Штіфта на вільну вакансію 2-го міського архітектора. У випадку 
затвердження на посаді М.І. Яскевича, Ю.К. Штіфт звільнить цю посаду. Міський архітектор 
цивільний інженер О. Любельський». 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається більше десятка справ, з яких 
дізнаємося, які будівлі в Єлисаветграді проектував міський архітектор О. Любельський, та у 
будівництві яких будівель він брав участь за три роки своєї праці у місті. А найбільш знакові  
проекти Олександра Людвіговича – будівлі ремісничо-грамотного училища на Ковалівці та 
народного училища у мікрорайоні Миколаївка. 

 

 

                                                           

13
 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1082. – Арк.117. 
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НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ НА МИКОЛАЇВЦІ 
 

У номері за 16 липня 1911 року єлисаветградська газета «Голос Юга» повідомляла: «Про 
влаштування робітничої слобідки. Начальником губернії затверджено постанову міської думи про 
влаштування робітничої слобідки «Миколаївки», відповідно до наданого міською управою плану». 

У цій же газеті за 1911 рік знаходимо ще два повідомлення про робітничу слободу.  
Так, у номері за 30 серпня газета писала: «Роздача місць на слобідці Миколаївці. Вчора у 

міській управі членами управи Близнюком та Пиховим проводилася роздача місць на слобідці 
Миколаївці. Подано заяви про наділення ділянками на слобідці – 241 робітнику заводу Ельворті та 
іншим. Розподіл ділянок проводився за жеребом». 

 

 
 
Доповідна міського архітектора О. Любельського від 24 листопада 1913 року, у якій він повідомляє 

міську управу, що склав проект будівництва школи на робітничій слобідці Миколаївці та   добудови до будівлі 
ремісничо-грамотного училища, яке введене в експлуатацію у 1913 році, кількох приміщень. 

 
А у номері за 8 жовтня читаємо: «До влаштування робітничої слобідки. На ділянках для 

забудови, одержаних на слобідці Миколаївці, робітники заводу Ельворті приступлять до 
будівництва будинків лише з весни наступного року. Зважаючи на це вони просять міську управу 
внести на розгляд думи їхнє клопотання про обчислення терміну оренди з січня 1912 року, а не з 
вересня 1911 року».  
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Можна припустити, що житлові будинки на Миколаївці почали споруджувати навесні 1912 
року, а перші розмови про будівництво народного училища для дітей цього мікрорайону могли бути 
не раніше того року. 

Також припускаємо, що розпочали будувати училище за міські кошти у 1913 році.  До такої 
думки підштовхує публікація в одному з квітневих номерів «Голоса Юга» за 1914 рік: «Цього року 
передбачалося дуже багато великих будівель у місті, у тому числі ряду громадських будівель: 
комунальних училищ, земської управи, громадських зборів та інших, але більшість цих будівель 
відкладено і будуються з громадських будівель міська народна аудиторія на Скотопригінній площі, 
міське училище на робочій слобідці та будинок лютеранського товариства на розі Успенської та 
Олександрівської вулиць, біля кірхи». 

 

 
 

Виписка з журналу засідань Єлисаветградської міської думи від 17 грудня 1913 року. Дума затвердила 
план та кошторис будівництва міського народного училища на робітничій слобідці за залізницею. 
Будівництво мали розпочати навесні 1914 року. Дума уповноважила Управу порушити клопотання перед 
Міністерством народної освіти про видачу 8000 рублів з казни на будівництво училища та 15 523 рублів із 
шкільно-будівельного фонду у позику на 20 років під 3 відсотки. 
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11 лютого 1914 року Єлисаветградська міська управа повідомила письмово Єлисаветградську 
повітову училишну раду про те, що стастичний відділ нарахував на робітничій слобідці Миколаївці 
253 дитини,  а до закінчення будівництва школи  дітей мало бути 305. Також управа повідомляла, що 
кошторис будівництва школи складає 61 770 рублів.  

Відповідь з повітової училищної ради надійшла 13 березня. Рада погодила план, кошторис та 
місце будівництва народного училища на Миколаївці. 

 

 

Лист жителів слобідки Ново-Миколаївки від 9 вересня 1915 року, в якому вони просять 
Єлисаветградську міську управу відкрити училище в орендованій будівлі, оскільки дітей зі слобідки не беруть 
на навчання в інших училищах міста. 
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На 1 листопада 1915 року у школі були відкрити лише два перші класи. На початку 1916 року 
будівля була зайнята військовими. А 22 березня 1916 року міська дума уповноважила міську управу 
клопотати перед Міністерством народної освіти: дозволити використати на добудову шкільної 
будівлі на Миколаївці залишки від додаткового міністерського асигнування на утримання училищ в 
сумі 3600 рублів; дозволити витратити та ті ж цілі 3677 рублів 40 копійок з міністерського 
асигнування на утримання училищ у 1916 році; внести  зміни до будівельного плану шкільної мережі 
у зв’язку з військовим станом.  

Через місяць, 27 квітня 1916 року, Єлисаветградська міська управа звернулася до 
Херсонського губернатора з проханням, щоб він клопотав перед Міністерством  народної освіти про 
виділення коштів, як це було зазначено у рішенні міської думи Єлисаветграда від 22 березня. 

Коли ж  розпочалися заняття у Миколаївському училищі, вказує та ж газета «Голос Юга» у 
номері за 9 жовтня 1916 року: «Міське початкове училище на робітничій слобідці. 6 жовтня 
розпочалися заняття у новозбудованій будівлі міського початкового училища на робітничій слобідці 
Миколаївка. Училище розраховане на 400 учнів. Відкрито два основні та два паралельні класи. 
Завідує училищем вчителька В.В. Іванова, яка була земською вчителькою в Новоукраїнці». 

 Двоповерхова будівля Миколаївського училища була виконана у стилі модерн з 
використанням нового на той час будматеріалу – залізобетону (вона має залізобетонне перекриття 
між поверхами). Первісні габаритні розміри 46,45 х 25,84 м.  

За період експлуатації старовинна будівля зберегла в значній мірі в первісному вигляді свої 
форми, має високу ступінь автентичності. В старовинній будівлі в більшості збереглося об’ємно-
просторове рішення та первісне планування. Незначних змін зазнали інтер’єри.  

Внутрішнє планування коридорного типу з розміщенням кімнат по одну сторону, що типово 
для будівель закладів освіти.  Старовинна споруда цегляна, на бутовому фундаменті, під частиною 
об’єму підвали.  

Сьогодні будівля має два об’єми - первісний двоповерховий та добудований в 1970-1980 
роках двоповерховий об’єм, який за обсягом майже рівноцінний початковому.  

У плані старовинна будівля має прямокутні обриси, подібна до літери «П», крила спрямовані 
на територію двору і утворюють каре. 
  Архітектурне рішення будівлі  притаманне періоду забудови – модерн с елементами 
цегляного стилю. З міцної облицювальної цегли створені орнаментальні рельєфи, які надають 
фасадам особливої пластичної виразності. Додатковим декоруванням фасадів є фрагментарне гладке 
оштукатурення площин головного південно-східного та бокового південно-західного фасадів 
(цокольна частина, вінцевий карниз з фризом, міжповерховий карниз з площинами між вікнами 
першого та другого поверхів, площини аттиків) та тягнуті карнизи з обломами. Фриз ризаліту з 
південної сторони має рустоване оздоблення з гладкої штукатурки.  
В якості способів кладки використані пілястри, лопатки, ніжки та аттики. Сандрики прямокутні, 
трикутні та арочного типу з замковим каменем. Первісне оздоблення екстер’єрів будівлі збереглося 
майже у повному обсязі. 

Індивідуальності та легкості будівлі надають вироби з кованого металу  - кронштейни дашків 
над входом та огороджувальна решітка балкону.  

Елементами «неоросійського» стилю є тесані дерев’яні кобилки, аттики покриті у вигляді 
теремів, організація парадного входу. 

У період експлуатації приміщення зазнало змін. Зокрема, у 1966 році з’явилася двоповерхова 
добудова у вигляді літери «Г».  
            Відомо, що у 1918 році у будівлі народного училища  квартирували січові стрільці. 

За радянської влади тут спершу була трудова восьмирічна школа № 3, а з 1937 року - середня 
школа № 3. Ця школа, до речі, унікальна у своєму роді: п’ятеро її учнів стали Героями Радянського 
Союзу у роки радянсько-німецької війни. 
.  
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РЕМІСНИЧО-ГРАМОТНЕ УЧИЛИЩЕ 
 
На стіні двоповерхового цегляного  будинку  по вулиці Вокзальній, на  розі  з  Училищним  

провулком,  є охоронна  дошка,  яка  вказує на те, що  це  пам'ятка  архітектури -  будівля  ремісничо-
грамотного  училища.  А нижче дата - “1867 рік”. Але це не рік спорудження будинку, а рік 
заснування училища. 

 В  «Історичному нарисі  м.Єлисаветграда»  зазначено,  що  «...на  Ковалівці  15-го  жовтня  
1867  р.  відкрито з ініціативи дружини майора А.М. Рєзанової, дружини полковника А.І. Некрасової 
та викладача єлисаветградського офіцерського кавалерійського училища М.Ф. Федоровського…  
безплатне ремісничо-грамотне училище, яке перебуває у віданні єлисаветградського товариства 
розповсюдження ремесел та  грамотності і під безпосереднім наглядом  попечителя и 
попечительки».  

Один  із  засновників  училища  М.Ф. Федоровський писав у своїх спогадах, що  це був  
“...куплений колишній єврейський шинок, будівля якого досі збереглася на розі Тюремного провулка 
(Училищного) та Вокзальної вулиці. Звідси, коли училище було офіційно відкрито, воно перейшло на 
Дворцову у будинок Плескова, але не надовго, а потім знову повернулося в колишній шинок, бо там 
було досить велике подвір'я, де я розвів садок».  

 

 
 

 
 
Фотокопія проекту ремісничого-грамотного училища. Раніше оригінал зберігався в фондах 

Державного архіву Кіровоградськогої області, а сьогодні він серед втрачених. На звороті цієї фотокопії 
зазначено місце зберігання  проекту – Ф.78. – Оп.7. – Спр. 31. – Арк. 101. Унизу фотокопії підпис  директора 
архіву О. І. Сорокового та архівіста Н.Я Кулик. 
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Газета  «Голос  Юга» ,  19  липня  1913 року. 

Газета  «Голос  Юга»  у  номері  за  19  липня  1913 року  надрукувала  звіт  про  екскурсію  
на будівництво:   

«Нова будівля міського ремісничо-грамотного училища.  
На Ковалівці, на Вокзальній вулиці, закінчується будівництво нової будівлі ремісничо-

грамотного училища.  
Учора ми мали нагоду оглядати цю будівлю.  
Будівля цегляна, у 2 1/2 поверхи в старому московському стилі. 
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 Від парадного входу, що представляє собою красивий портик з невисокими колонами, веде 
довгий коридор в 5 аршин шириною.  

По лівій стороні коридору розташовуються поруч три класи розміром кожен у середньому 
12х10 аршин. Класи дуже світлі з великими вікнами. Кожен клас розрахований на 50 учнів, причому 
на кожного учня припадає ½ кубічних сажнів повітря. Тут же на першому поверсі розташовані: 
вчительська, праворуч від головного входу кімната для бібліотеки та окреме прекрасне приміщення 
з трьох кімнат з кухнею та іншими приміщеннями для завідувача училища.  

На другому поверсі, що з'єднується з першими широкими сходами, знову три прості світлі 
класні кімнати і величезний зал площею 40 квадратних сажнів (8х6) і висотою в три сажні 
прекрасний зал. Опалення в усьому приміщенні влаштовується водяне, поки що немає подібного в 
жодному з інших міських шкільних будівель. Всюди гарна вентиляція, пов'язана з центральним 
опаленням, з подачею свіжого повітря та витяжкою зіпсованого повітря. Напівпідвальний поверх 
буде відведений для ремісничих класів та для центрального опалення.  

Можна сміливо сказати, що в ряду існуючих в Єлисаветграді міських шкільних будівель нова 
будівля ремісничо-грамотного училища займе перше місце, і вона найбільше відповідає вимогам 
шкільного будівництва та шкільної гігієни.  

З вулиці головного фасаду будівлі не видно завдяки садибі пані Дементьєвої, що врізається у 
шкільний двір. Це псує вигляд будівлі та порушує цілісність враження.  

У величезній залі на другому поверсі немає верхніх хорів, разом з тим такі хори були б 
необхідні. Вони набагато збільшили б місткість будівлі.  

Загальна вартість будівництва буде близько 50 тисяч рублів. Будівля споруджується за 
проектом та під наглядом міського архітектора Л.А.Любельського. М.С.» 

 
 

 
 
 

 У  номері  за  11  жовтня  1913  року єлисаветградська газета «Голос  Юга»  повідомляла: 
«Освячення. 13 жовтня відбудеться освячення будівлі знову відкритого міського  
шестикомплектного ремісничо-грамотного училища». 

У недільному номері за 13 жовтня того року «Голос Юга» писав: “Сьогодні о 12-й годині 
відбудеться освячення нової будівлі ремісничо-грамотного  училища».  

У номері за 15 жовтня 1913 року  єлисаветградська газета  «Голос Юга» повідомляла: 
«Освячення ремісничо-грамотного училища. 
У неділю відбулось освячення нової будівлі ремісничо-грамотного училища. Освячував та 

виступив з промовою настоятель Ковалівської церкви протоієрей Г. Сорокін. Після священика 
присутні були запрошені до сніданку щойно обраним попечителем цього училища М.С. Близнюком. 
За сніданком міський голова запропонував перший тост за  Государя Імператора, а потім за 
будівельників будівлі:  члена управи М.С. Близнюка,  архітектора О.Л. Любельського та  
учительський персонал. Потім міський голова Г.І. Волохін сказав наступне: з вікна нової будівлі я 
бачу іншу скромну будівлю,  в якій ремісничо-грамотне училище провело понад 40 років і в якому 
набуло собі слави кращого училища в місті.  

Побажаємо, щоб це училище, яке стало міським, тримало цю славу, і продовжувало 
користуватися тією ж репутацією, яку мало, перебуваючи у віданні товариства грамотності. 
Разом з тим пропоную тост за діячів товариства грамотності, які колишніх, так і нинішніх, 
пропоную висловити побажання успішного здійснення усіх його нових починань. 
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У відповідь на цей тост голова товариства грамотності Д.С. Горшков запропонував 
надіслати вітальну телеграму єдиному, що залишився в живих, засновнику першого у місті училища 
і товариства грамотності генералу М.Ф. Федоровському, який в буквальному смислі цього слова  по 
цеглині збирав і створював  училище і товариство, і тепер з великою зацікавленістю слідкує за його 
долею.  

Цю пропозицію підтримали  усі присутні і М.Ф. Федоровському була відправлена за  
підписом міського голови телеграма наступного змісту: «По освяченню нової будівлі ремісничо-
грамотного училища, яке перей шло у відання міста, товариство грамотності та 
учительський персонал   надсилають вам, як людині, яка працювала на користь освіти, засновнику 
першого в місті училища і товариства грамотності свою глибоку вдячність і найщиріші 
побажання». 

Присутній на освяченні  інспектор народних училищ пан Погореловський передав привітання 
від директора народних училищ, який під час відвідання Єлисаветграда оглядав будівлю і назвав її 
дуже хорошою.  Від себе пан інспектор висловив побажання процвітання училищу. 

Будівля за своїми зручностями і розмірами  повинна справді бути віднесена до розряду  
кращих будівель подібного типу. Хіба що тільки замала квартира для завідуючої.  Взагалі ця 
квартира не перебуває у відповідності з усією будівлею. 

Скромне святкування завершилося о третій годині дня. Були відсутні члени товариства 
грамотності, з яких, як виявилося, був запрошений лише один представник ради товариства». 

 
 

 
 

Стара будівля ремісничо-грамотного училища. 
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Газета «Голос Юга», 15 жовтня 1913 року. 
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16 жовтня «Голос Юга» надрукував 
телеграму-відповідь М. Федоровського: 
«Телеграма-відповідь. У відповідь на привітання, 
надіслане в день освячення нової міської будівлі 
ремісничо-грамотного училища засновнику 
товариства грамотності генералу                                  
М.Ф. Федоровському (див. учорашній № «Голоса 
Юга»),  міський  голова Г.Й. Волохін отримав учора 
від нього наступну телеграму: «Сердечно дякую 
зразковому хазяїну міста і всіх, хто згадав про мене 
13 жовтня в дорогому мені Єлисваетграді. Хай 
квітне училище на користь громадян. 
Федоровський». 

У  старому  приміщенні  училища 22 жовтня 
того ж року відкрили перший у місті народний 
дитячий садок. 

 
 

 
 

 
 

Отож, будівля по вулиці Вокзальній, у якій сьогодні Центральноукраїнський Державний 
будинок художньої та технічної творчості,  споруджувалася  за  проектом  архітектора                             
О. Л.  Любельського  для  ремісничо-грамотного училища, і була введена в експлуатацію у 1913 році.   

Об’ємно-просторове рішення  змін не зазнало, якщо не брати до уваги невеликі (габаритні 
розміри 2,04х3,65м та 2,15х2,90) в плані добудови входів в підвальні приміщення та змінено вінцеву 
частину (втрачені башточки з купольним пірамідальним завершенням та оформлені кокошником) та 
вигляд даху будівлі (пірамідальна частина прикрашена флєроном). Фасади будівлі зазнали змін зі 
сторони бокового південно-західного фасаду, інші фасади збереглися в первісному автентичному 
вигляді.   

Більш суттєвих змін зазнали інтер’єри (влаштовані  додаткові перегородки, кілька перегородок 
демонтовано; в наземних приміщеннях під час проведення ремонтів втрачено оздоблення стелі 
ліпним декором, внесені зміни в планувальну систему півпідвальних приміщень). Екстер’єри будівлі 
зазнали не суттєвих змін, а саме зі сторони південно-західного фасаду: влаштована одноповерхова 
добудова входу в підвальні приміщення площини фасадів якої штукатурені та фарбовані, влаштовані 
протипожежні зовнішні сходи та додаткових протипожежний вихід з приміщень другого поверху, 
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замуровано кілька віконних отворів. Всі ці зміни погіршують архітектурне рішення фасадів будівлі. 
Первісні габаритні розміри будівлі – 38,60х26,24м.     

Змінено вінцеву частину будівлі. Втрачені башточки з купольним пірамідальним завершенням, 
в основі башточки були оформлені кокошником. Башточки прикрашали дах будівлі по периметру 
центрального об’єму та над об’ємом ризаліту сходової клітини. Змінено вигляд даху будівлі. 
Зменшені по висоті габарити даху центрального об’єму, пірамідальна частина якого була 
прикрашена флероном.   

Будівля колишнього училища одно-двоповерхова з напівпідвальними приміщеннями майже під 
усім об’ємом. У плані складна, подібна до літери «П» з двома крилами, що спрямовані в сторону 
дворової території; добудовою входу в півпідвальні приміщення зі сторони південно-західного 
фасаду габаритними розмірами 2,04х3,65м; добудовою входу в півпідвальні приміщення зі сторони 
дворового фасаду габаритними розмірами 2,15х2,90; загальні розміри історичної будівлі у плані – 
38,60х26,24м.     

Споруда різновисока, по висотності умовно можливо поділити її на три об’єми. Планувальна 
система наземного об’єму – коридорного типу з розміщенням навчальних приміщень по обидві 
сторони. Архітектурне рішення оформлення фасадів – еклектика з насиченими елементами 
псевдоруського та цегляного стилів. Будівля має три головні фасади, що мають рівноцінне   насичене 
декорування. Високу оглядовість мають південно-східний та південно-західний фасади. Дворові 
фасади в архітектурному оформленні мають аналогічний декор та дещо стримані в декоруванні.  

На  двох  фасадах  цього  будинку  архітектор  застосував  як  оздоблювальний  елемент 
керамічну глазуровану плитку. Над вікнами першого поверху, обабіч центрального входу, по одній 
плитці  у  цегляній  фільонці  (ширінці).  Підвіконні  ніші  на  рівні  першого  поверху  оздоблені 
кольоровою  плиткою.  На  другому  поверсі,  обабіч  двох  вікон,  ширінки  з  плиткою  нагадують  
пілястру. Площина ризаліту теж має оздоблення керамічною плиткою у трьох цегляних  фільонках 
між  вікнами  другого  поверху  та  між  архівольтами.  Пасок  вінцевого  карнизу  теж  має  
кольорові вкраплення  з  глазурованої  плитки.  На  плитці  геометричний  малюнок  трьох  кольорів  
–  білого, сірого  та  голубого.  На  перший  погляд  плитка  має  малюнок,  що  нагадує  вишивку  
хрестиком. Небесні кольори надають легкості та свіжості оформленню фасадів будівлі, ніби 
краплинки неба проглядають через віконця фільонок. 
  

 
 
Перехрестя  Вокзальної  вулиці  та  Училищного  провулку.  Територію  перед  будівлею ремісничо-

грамотного училища від дороги відділяла огорожа.  Фото 1980-х років  з  колекції  Ю.Тютюшкіна  
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Громадська будівля навчально-виховного призначення,  – зразок будівництва малоповерхових 
будівель навчальних закладів в стилі еклектики з насиченим декоруванням архітектурними 
елементами псевдоруського та цегляного стилів в місті Єлисаветграді в перші роки ХХ століття, що 
зберіг стиль забудови.  

 Одна із самих привабливих будівель має високу ступінь оглядовості, є домінантою в системі 
квартальної забудови мікрорайону Ковалівка та міста Кропивницького будівництва початку ХХ 
століття. Будівля зберегла положення в оточуючій забудові, є прикрасою в забудові однієї з 
центральних вулиць міста  

 

 
 

 
 
 

ПРО КРИТИЙ РИНОК ТА ПАМ’ЯТНИК ОЛЕКСАНДРУ ІІ-му 

 

У 1914 році Єлисаветградські земська 
повітова управа та міська управа на сторінках  
журналу «Зодчий» (м. Санкт-Петербург) 
давали оголошення про конкурси на 
складання проектів нової будівлі земської 
управи, критого ринку та пам’ятника царю 
Олександру ІІ. Одним з тих, хто займався 
розробкою вимог до двох останніх проектів, 
був міський архітектор Єлисаветграда О. 
Любельський. 

Будівлю критого ринку в 
Єлисаветграді збиралися будувати на 
Старобазарній площі, що знаходилася на 
правому березі Інгулу, нижче Великого мосту, 
між вулицями Великою Перспективною та 
Пашутінською. Що стосується пам’ятника 
Олександру ІІ, то його збиралися встановити 
по вулиці Дворцовій біля Зимового театру. 

Конкурси відбулися, були визначені 
переможці та призери, але справа до 
будівництва критого ринку та виготовлення і 

встановлення пам’ятника не дійшла - на заваді стала Перша світова війна. Більше інформації про  ці 
конкурси у книзі «Нездійснені проекти» (file:///C:/Users/Admin/Desktop/nezdproekty.pdf). 
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БУДОВИ 1914 РОКУ 
 

У квітні 1914 року єлисаветградська газета “Голос Юга» повідомляла: «Нові споруди. Цього 
року збиралися завершити  спорудження  дуже багатьох великих будівель у місті, у тому числі ряду 
громадських будівель: комунальних училищ, земської управи, громадських зборів та інших, але 
більшість цих будівель відкладено та будуватиметься з громадських будівель міська народна 
аудиторія на Скотопригінній площі, міське училище на робітничій слобідці та будинок 
лютеранського товариства на розі Успенської та Олександрівської вулиць, біля кірхи. З приватних 
будівель досить великими обіцяють бути будинок Харлаба на вулиці Дворцовій, ріг Інгульської, 
будинок Державця на Іванівській,ріг Гоголівської, і деякі інші. Будинок Харлаба будується за 
проектом архітектора Паученка, якому належить будівництво будинків пана Соловйова. Цього 
будівельного сезону будуть завершені також нові будинки Сергєєва на Двірцевій вулиці, проти 
будинку міського голови Волохіна, будинок Гюнтера на Двірцевій, великий 3-поверховий будинок 
Авербуха по Театральному провулку, міський будинок, де розміщуватиметься біржа (Іванівська 
вулиця) та інші. До осені передбачається закінчити будівельні роботи в новій єврейській лікарні, в 
деяких будинках якої залишилися лише незначні внутрішні роботи». 

Відомий автор проекту лише однієї з вищеперерахованих будівель – будинку Харлаба, який 
спорудужували на розі вулиць Дворцової та Інгульської за проектом Я. Паученка. Тож не 
виключено, що усі інші будівлі проектував О. Любельський. 

Що стосується будівлі міської народної аудиторії на Скотопригінній площі, то невідомо, що 
це була за будівля, і чи збереглася вона.  

Також нічого невідомо і про будинок Державця на Іванівській вулиці, ріг вулиці Гоголя, та 
про міський будинок для біржі по Іванівській вулиці. 

 

 

Федір Павлович Сергєєв був фундатором двоповерхового будинку по вулиці Дворцовій 
(Театральній). У 1911 році міська управа надала йому дозвіл на спорудження цього будинку. 
Архітектор проекту будинку невідомий. Збереглися будинок та металеве огородження балкону з 
вулиці Театральної у мереживі якого проглядаються ініціали забудовник – «ФПС».  

Збереглися і триповерхові будинки Е.А. Гюнтера по вулиці Театральній та І.М. Авербуха по 
вулиці Чміленка, на розі з вулицею Нейгауза. У 1911 році міська управа надала дозвіл Едмунду 
Артуровичу Гюнтеру на надбудову третього поверху на своєму будинку по вулиці Дворцовій. 
 Будівництвом будинку Авербуха займався інженер міської управи П. Рябушин. 
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Будинок купця Авербуха. 

 
Навряд чи зберігся у нашому місті ще один будинок з таким фасадом, як будинок по вулиці 

Тарковського, 68 (колишня Олександрівська). Не виключено, що це останній двоповерховий 
будинок, який з’явився у місті за часів, коли воно носило назву Єлисаветград. 

Будувався він як житло для  службовців німецької кірхи, яка знаходилася наподалік, на розі 
вулиць Олександрівської та Гоголя. Автор проекту не відомий. Виконаний будинок у стилі 
еклектики з переважаючими елементами неоготики. Його так і називали – «німецький».  

Будинок цегляний двоповерховий, з двох секцій, має підвал. Вуличний фасад дотриманий у 
суворих формах. Цегла розмірами менша за традиційну, кладка якісна, з глибокою розшивкою. 
Цоколь облицьований природним каменем. Площина вуличного фасаду перебита двома 
напівкруглими еркерами, які оштукатурені, на відміну від іншої частини фасаду. Вікна першого 
поверху прямокутні і високі. А от на другому поверсі вони стрільчаті, з орнаментом у верхній 
частині, що характерний для періоду німецької готики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікна другого поверху німецького 
будинку. 
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Службова записка архітектора                          

О.Любельського міській управі щодо  
розширення класних  кімнат за рахунок 
коридору у  будівлі Фірсовського народного 
училища від 21 липня 1912 року. 

 

 

ЗБУДОВАНО НА КОШТИ ЕЛЬВОРТІ 
 

 

 

Безкорисливе надання допомоги 
потребуючим у ХІХ - на початку ХХ століття 
було буденним вчинком для багатих людей 
Єлисаветграда. Одним із підтверджень цього є 
притулок благодійного товариства, збудований 
на кошти М.Т. та Р.Е.Ельворті по вулиці 
Преображенській.  

Освячений він був 27 жовтня 1913 року. 
Номер газети «Голос Юга» за цей день вийшов 
з ілюстрованим додатком на крейдованому 
папері з чотирьох сторінок форматом трішки 
більшим за нинішній А4.  

Він був присвячений відкриттю 
вищезгаданого притулку. На першій сторінці 
додатку - фотографія фасадної сторони 
будинку, на другій - портрет Марії Томасівни, а 
на третій - портрет Роберта Едуардовича 
Ельворті, унизу на розвороті другої і третьої 
сторінок - загальний вид притулку.  

Знаходився будинок навпроти нової 
єврейської  лікарні. У плані півтораповерхова 
цегляна будівля являла собою літеру «П», і 
була поділена на дві рівні частини. У лівій - 
жіночий нічліжний притулок, у правій - 
дитячий притулок.  
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З фасаду будинок одноповерховий. Парадні входи вели у довгі коридори. Біля входу по 
обидва боки невеликі кімнати - одна для завідуючої притулком, в іншій – приймальня. У великій 
світлій кімнаті, з якої виходило 17 вікон, - приміщення для ночівлі, де можна було розмістити до 75 
чоловік. Далі - дві невеликі запасні кімнати і вбиральня. Скрізь електричне освітлення, водяне 
опалення та дерев'яні підлоги. У напівпідвальному поверсі - їдальня, кухня, ванні та пральні кімнати, 
кімнати для прислуги. Ванні кімнати влаштовані «со всеми усовершенствованиями»: нові чавунні 
емальовані ванни, водопровід, стоки для води. Кухні та пральні також облаштовані за усіма 
вимогами тогочасного будівництва. Центральне водяне опалення знаходилося посередині будівлі.  

«Будівельники заслужили усілякої похвали за ця будівлю. Майбутні її мешканці забезпечені в 
усьому, щоб перебувати у здоровій обстановці» - зазначалося у додатку до «Голоса Юга».  

Подвір’я, як і фасад будівлі, також розділене на дві частини з метою ізоляції притулків. На 
подвір’ї сарай, сад і город, які відгороджені дерев'яним парканом. Нічліжний притулок для жінок був 
розрахований на 72 особи, дитячий - на 50. Вранці і увечері усіх годували. Плату за нічліг стягували 
у розмірі 5 копійок. Кошторис будівництва склав понад 70 тисяч рублів. Будівля вирішена у стилі 
еклектики з елементами «цегляного» стилю.  

Наглядав за спорудженням притулку інженер Ф.Б. Майш.  
«У Єлисаветграді досі існував один нічліжний притулок для чоловіків, - писав автор тексту 

додатку. - Він утримувався благодійним товариством за допомогу від міста. Вступивши три роки 
тому на посаду голови, М.Т. Ельворті звернула увагу на відсутність нічліжного будинку для жінок і 
вирішила цю прогалину доповнити. суспільство отримало можливість утримувати одну з 
найбільших своїх установ у найкращій обстановці. М.Т. і Р.Е. Ельворті неодноразово приходили на 
допомогурізними корисними починаннями, своїми пожертвуваннями. Населення міста, що особливо 
потребує, згадає не раз їх добрим словом».  

За день до освячення нового притулку по вулиці Преображенській, його старе приміщення на 
Биковому освятили під притулок для хворих на туберкульоз.  
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БУДИНОК УЛЬЯНИ САХАРОВОЇ 

 

У травні 1913 року вдова купця  Ульяна Василівна Сахарова розпочала поряд з будинком 
Бриля, у бік вулиці Іванівської (Чорновола), будівництво свого двоповерхового будинку. Коли 
робітники стали рити глибокий котлован під фундамент, стіна будинку Бриля дала тріщину. Тоді 
Сахарова звернулася до міської управи, щоб призначили огляд будинку Бриля техніком і той 
прийняв рішення, як убезпечити будинок від руйнування.  

У результаті архітектор О. Любельський дав вказівку робити фундамент частинами, а стіну 
будинку Бриля підперти дерев’яними підпорами.  

У будинку Бриля проживало дві сім’ї. Один з квартирантів, Мойсей Бродський, 16 травня 
того року звернувся з заявою до пристава, висловивши своє занепокоєння, що подальше будівництво 
будинку У. Сахаровою призведе до падіння стіни будинку, у якому він квартирує.  

До речі, у 1913 році цей будинок мав той же порядковий номер, що й сьогодні – 57. 
 

 
 

БУДИНОК ІВАНА ШВЕЦЯ 

 У фондах Державного архіву 
Кіровоградської області збереглися 
документи, що у 1911 році міська управа 
надала дозвіл Івану Георгійовичу Швецю 
на побудову двоповерхового цегляного 
будинку по вулиці Успенській (Гоголя), у 
кварталі між Архангельською та 
Карабінерною вулицями.  

У 1913 році будинок був 
споруджений (нині корпус школи № 24). 
Хто автор проекту - поки що не 
встановлено.  

29 січня 1913 року І.Г. Швець 
звернувся із заявою до міської управи з 
проханням придбати у нього будинок для 
потреб міста. 30 травня 1913 року міська 
управа відмовила Швецю. Пояснення 

таке: незручне розташування - будинок знаходиться на «червоній лінії» вулиці та відсутнє внутрішнє 
подвір’я.  
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ЄВРЕЙСЬКА ЛІКАРНЯ 
 
Як повідомляла газета «Голос Юга» у номері за 1 жовтня 1910 року, «у неділю, 3 жовтня, 

відбудеться урочисте закладання нової єврейської лікарні на Преображенській площі».  
Поки що не встановлено, хто був автором проекту будівель лікарні. А будували корпуси 

лікарні, коли обов’язки міського архітектора виконував П. Федоровський. Робили це, в основному, 
на кошти багатих купців-євреїв та благодійні пожертви громадян.  

Очевидно, будівництво завершили у 1914 році, коли міським архітектором був О. 
Любельський. На це підказує замітка в одному з квітневих номерів газети «Голос Юга» за цей рік: 
«До осені передбачається абсолютно закінчити будівельні роботи у новій єврейській лікарні, у 
деяких будівлях якої залишилися лише незначні внутрішні роботи».  

 

 
 

Єврейська лікарня Товариства допомоги бідним євреям. Інфекційне відділення. Поштова листівка.  

 
 

МІСЬКИЙ АРХІТЕКТОР ЗАЙМАВСЯ І ДОРОГАМИ 
 

 

Міському архітектору доводилося 
займатися і дорожніми роботами. Так, у червні 
1912 року, за дорученням міської управи,           
О. Любельський займався укріпленням рову по 
вулиці Клинцівській. 

 

 

Cхема  яру по вулиці Клинцівській. Автор – 

міський архітектор О. Любельський. 28 червня 1912 

року. 

  
 А 2 липня 1912 року  архітектор                         
О.Любельський звітував перед міською управою 
про огляд вулиці Нижньої Пермської, на якій 
після дощів було багато ям, та  що потрібно ці 
ями  засипати щебенем. 
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План частини міста Єлисаветграда в районі Харківської вулиці. Кресляр І. Треьякеивч. Підписав 
креслення міський архітектор О. Любельський.  14 січня 1915 року. 
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Кошторис на замощення Архангельської вулиці, між Болотяною вулицею і річкою Інгул «осколками на 
піщаній основі». Кошторис замощення склав 1335 руб. Склав міський архітектор О. Любельський.                               
22 листопада 1913 року. 
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ДОЗВІЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Такий документ повинен був отримати кожен, хто виявив  бажання будуватися в Єлисаветграді. Цю 
«дозвільну записку» підписали член міської управи та міський архітектор О. Любельський. Видана вона                          
11 жовтня 1914 року купцю Емануїлу Федоровичу Шрейтелю, який збирався біля свого домоволодіння на 
Фортечній площі замінити дерев’яний паркан на цегляний. 
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 Акт огляду будівель чоловічої  гімназії щодо стану пожежної безпеки. Один з членів комісії - міський 

архітектор О. Любельський. 12 листопада 1912 року 
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БУДИНОК ЗАСЛАВСЬКОГО 

Доповідна записка міській управі архітектора О. Любельського щодо огляду ним будівництва 
двоповерхового кам’яного будинку  І.С. Заславським на подвір’ї свого домоволодіння по вулиці 
Великій Перспективній. 17 липня 1915 року14.   

  

  

 
 
 
 

                                                           

14 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.2. – Спр.798. 
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ЦИВІЛЬНИЙ ІНЖЕНЕР ПАВЛО РЯБУШИН 

У разі виникнення вакантного місця головного архітектора міста чи другого архітектора, 
Єлисаветградська міська управа давала оголошення у щомісячному (з 1902 року щотижневому) 
архітектурному і художньо-технічному журналі “Зодчий», який видавався у Санкт-Петербурзі 
з 1872 до 1924 рік15. До Єлисаветграда надходили листи-заяви з усіх кінців Російської імперії. Міська 
управа розпочинала листування і робила вибір на комусь, хто виявляв бажання зайняти це місце. 

 

                                                           

15 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 975. 
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Ось і коли на початку 1913 року виникла вакансія помічника архітектора,  у Санкт-Петербург 
була відправлена об’ява з Єлисаветграда. 

Одним з тих, хто відгукнувся на неї, був Павло Федорович Рябушин з Одеси. У лютому 1913 
року у своєму листі від повідомляв, що у грудні 1912 року закінчив інститут цивільних інженерів у 
Санкт-Петербурзі, та що йому 28 років.16  

Письмово клопотав перед міською управою за П. Рябушина і головний архітектор 
Єлисаветграда  О.Л.  Любельський. Він називає П. Рябушина товаришом по інституту, якого добре 
знає.  До виконання службових обов’язків  П.Рябушин приступив 10 квітня 1913 року. Проте уже 1 
січня 1914 року він звільнився за сімейними обставинами  і повернувся до Одеси.  

 

 

                                                           

16  ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.975. 
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АРХІТЕКТОР ЮЛІАН ШТІФТ 

31 січня 1914 року цивільний інженер Оскар-Юлій Карлович Штіфт направив листа на адресу 
міської управи Єлисаветграда. На той час він  працював на будівництві Імператорського санаторію у 
місті Халіла, що у Виборзькій губернії.  Штіфт просив міську управу надати йому місце міського 
архітектора з 15 квітня 1914 року.  У цьому листі він надав деякі свої біографічні дані. Зокрема, що 
йому 27 років, мешканець Єлисаветграда, закінчив  місцевий середній навчальний заклад, 
припускаємо, що це земське реальне училище. Також вказав, що працював у рідному місті, 
Петербурзі,  Самарі та Воронежі.  

Міська управа прийняла його на службу другим міським архітектором з 20 березня 1914 
року. Проживав О. Штіфт у власному будинку по вулиці Московській. Через захворювання легень 
кілька разів брав відпустки на лікування.17 Так тривало майже рік. Що потім сталося з Штіфтом, 
невідомо. 

 

 

                                                           

17ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1008 “Про службу 2-го міського архітектора Юліана Карловича Штіфта». 
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ЦИВІЛЬНИЙ ІНЖЕНЕР МИКОЛА ЯСКЕВИЧ 

 
 У Києві цивільний інженер Микола Яскевич залишив по собі багату спадщину будинків.  А от 

що побудував він у  Єлисаветграді - невідомо. До того ж дослідники творчості Миколи Івановича  
вважають, що працював він у Єлисаветграді  у 1914 році,  хоча документи, які зберігаються у 
Державному архіві Кіровоградської області,  вказують на 1915 рік. 

 

 
 
Особистий штамп М.І.Яскевича на заяві до міської управи з приводу призначення його на посаду 

міського архітектора Єлисаветграда.  Документ зберігається у фондах Державного архіву  Кіровоградської 
області18. Ф. 78. – Оп.1. – Спр.1015. 

 
Київський нащадок польського роду Яскевичів народився 18 жовтня 1868 року в інтелігентній 

родині управителя Івана Кіндратовича Яскевича і його дружини Ольги Олександрівни. У 1893 році 
закінчив Петербурзький інститут цивільних інженерів (був четвертим за успішністю на курсі).   

До 1899 року, тобто до відставки, працював на посаді молодшого губернського архітектора  
будівельного відділення Київського губернського правління. А потім, протягом десяти років, 
обіймав посаду інспектора Страхового товариства, поєднуючи її з активною роботою над 
приватними замовленнями. Як писав Яскевич, "потім будував будинки власникам, як відповідальний 
інженер, застосовуючи систему залізобетону: в фундаментах, перекриттях і сходах".  

                                                           

18 ДАКірО. – Ф.78. -  Оп.1. – Спр.1015. 
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Творчість М. Яскевича умовно розподіляється на два періоди. Перший - 1893-1908 роки: період 
проектування в стилістиці «цегляного стилю», історизму з псевдоренесансним декором, тобто 
стилістичні уподобання доби історизму-еклектизму. Другий - 1909-1918 роки: період впровадження 
стилістики модерну.  

М. Яскевич був членом комісії з числа виборців по Старокиївській дільниці. Мав досить 
неординарні уподобання – був членом правління Київського Атлетичного товариства та членом 
правління Київського Вільно-Пожежного товариства з попередження пожеж.  

У 1915 році Єлисаветградська міська управа оголосила конкурс на заміщення посади 2-го 
міського архітектора. Виявив бажання зайняти її  киянин М. Яскевич. У своєму резюме з поміж 
іншого він вказав, що з 1893 по 1915 рік збудував у Києві 123 будинки (чи не помилка? – прим. авт.) 
кошторисною вартістю  27,5 мільйона рублів.  

 

 
 
 
Це прохання М. Яскевич надіслав до Єлисаветграда 29 березня. І йому відразу відповіли:  якщо  

влаштовує річна зарплата у 1500 рублів плюс 300 рублів роз’їзних, він повинен терміново 
повідомити про це. 4 квітня М. Яскевич надіслав телеграму в Єлисаветград, що згоден, але 
приступить до виконання обов’язків лише з 1 травня.  
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Про те, що на посаду 2-го архітектора запросили колишнього колезького асесора М. Яскевича,  
Єлисаветградська міська управа повідомила письмово губернатора для затвердження на посаді.  

Проживав в Єлисаветграді М. Яскевич у готелі Коваленка по вулиці Дворцовій. Займався 
будівлями на базарах міста та Завадівським і Соколівським народними училищами.  

Очевидно, М. Яскевича не влаштовувала зарплата, бо 15 липня 1915 року він звертається з 
заявою до міського голови. Пише, що перший архітектор міста О.Л. Любельський отримує на 600 
рублів більше, а от обов’язки у них однакові.  Просив підвищити річну платню на 200 рублів.  
Аргументував це тим, що йому платять на 600 рублів менше, ніж головному архітектору міста, а 
роботи у нього більше, ніж у О. Любельського. Зазначав, що супроводжував будівництво віддалених 
народних училищ – Завадівського та Соколівського, а також  будівництво на усіх міських базарах19.  

У серпні М. Яскевич пише ще одну заяву до міської управи. Просить уже 1800 рублів. 
У фондах Державного архіву Кіровоградської області є ще одна заява М. Яскевича. Датована 

вона 9 вересня 1915 року. Микола Іванович просить міську управу призначити його на вакантну 
посаду головного архітектора міста, яку до цього займав О.Л. Любельський.  

Але цього не сталося.  30 вересня  з  Херсона в  Єлисаветград надійшло повідомлення. 
Губернатор писав, що «оскільки у мене є несприятливі дані  про Миколу Івановича  Яскевича… не 
можу допустити його на міську службу». 

Напевне, М. Яскевич продовжував працювати в Єлисаветграді, оскільки  27 листопада того 
року з заявою до міської управи звернувся архітектор Ю. К. Штіфт. Він просив зарахувати його на 
посаду 2-го архітектора міста, а у разі затвердження на цій посаді М. Яскевича, зобов’язувався 
звільнити її. 

Ймовірно, у світлі того, що губернатор звільнив М. Яскевича з посади як політично 
неблагонадійного, невипадковим було його призначення начальником гідрозагону Управління 
Гідротехнічних робіт Армій  Південно-Західного фронту. Микола Іванович перебував на фронті 
майже три роки, отримав контузію  і був поранений у ногу.  

Останні відомості про інженера М. Яскевича датовані 1918 роком: Микола Іванович 
повернувся до Києва і брав участь в конкурсі на вакантну посаду міського архітектора. У своїй заяві 
він згадував 32 об’єкти, хоча дослідники його творчості нарахували більша  40 будинків у Києві.  
Подальша доля М. Яскевича невідома. А його якісно зведені архітектурні об’єкти збереглися до 
наших днів. Та чи проектував щось Яскевич в Єлисавегтраді за півроку свого перебування у місті – 
поки що невстановлено.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

19 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1015. 
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АРХІТЕКТОР Я́КІВ ПАУЧЕНКО 
 

Усі найвишуканіші будівлі, які були споруджені в Єлисаветграді до 1917 року, дослідники 
архітектури міста приписують Я. Паученку. І у багатьох випадках роблять це безпідставно. 
Лише посилаються на повідомлення про смерть Я. Паученка, яке надрукувала газета " Голос Юга" у 
номері за 31 жовтня 1914 року. 

Народився Яків Васильович 21 березня 1866 року у родині єлисаветградських міщан. Батько 
Василь Семенович  з 1861 року утримував іконописну, іконостасну та 
позолотну майстерню. Першу художню освіту отримав у вечірніх 
рисувальних класах при Єлисаветградському земському реальному 
училищі в академіка портретного живопису, фундатора цих художніх 
класів Петра Олександровича Крестоносцева. Потім навчався у 
Московському училищі живопису, скульптури і архітектури, яке закінчив 
у 1893 році і повернувся до Єлисаветграда із званням  некласного 
художника архітектури. У 1897 році Паученко стає повноправним 
власником батьківської майстерні і починає розширювати її можливості 
за рахунок архітектурної практики.  

За проектами Я. Паученка в Єлисаветграді було збудовано кілька 
будівель. Зокрема, це будинок лікаря Самуїла Вайсенберга на розі вулиць 
Московської (Чміленка) та Іванівської (Чорновола)20. У цій будівлі нині 
квартирує обласне управління охорони здоров’я. Креслення будинку 
датоване 8 червня 1901 року.  Цікаво, що майже усі поки що знайдені 
проекти будинків, підписані Я. Паученком, датовані 1901 роком, або подальшими роками. 

На розі вулиць Дворцової та Миргородської  (Шульгіних) знаходився двоповерховий 
цегляний будинок купця Максима Терентійовича Соловйова, який був зруйнований після радянсько-
німецької війни. У фондах Державного архіву Кіровоградської області збереглося звернення купця 
до міської управи з проханням надати йому дозвіл на надбудову другого поверху його сараїв на розі 
вищезгаданих  вулиць. Також Максим Терентійович просив дозволити тимчасове користування 
тротуаром для встановлення на ньому риштувань навколо будинку на відстані трьох аршин. 
Датоване це прохання 11 червня 1901 року. А через тиждень архітектор Я. Паученко надіслав до 
міської управи «підписку», що він береться наглядати за ремонтом та надбудовою другого поверху 
цього будинку. Також зберігся проект цієї надбудови, виконаний Я. Паученком.  

 

      Проект  лікарні С. Вайсенберга.  ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1082. 

                                                           

20 ДАКірО. – Ф.78. -  Оп.1. – Спр.1082. – Арк.70. 



 71 

 

Будинок купця М.Соловйова, 1901 рік.  ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1082. 

     

 

               1901 роком датований і проект будинку купця Якова Котляревського по Нижній Донській 
вулиці, у кварталі між Іванівською (Чорновола) та Інгульською (Декабристів) вулицями. ДАКірО. – 
Ф.78. – Оп.1. – Спр.1082. 
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Фундатором будівлі, у якій 
сьогодні дитсадок по вулиці Гоголя, 
123, був поручик Ф. Єсипов, а 
проектував її   

Я. Паученко. Та у вересні 1901 
року удова Єлизавета Федорівна 
Єсипова висловила невдоволення тим, 
що не був дотриманий проект.  

Оскільки Я. Паученко відмовився 
усувати недоліки, то Є. Єсипова 
звернулася до О. Лишневського. Хоча 
той уже жив у Санкт-Петербурзі, та 
приїхав у Єлисаветград. Олександр 
Льовович оглянув будову і зазначив, 
що виправлення помилок обійдеться 
замовниці у копійку, і тому 
намалював новий проект фасаду 
будинку21.  
 

 
 

 
             
            Збереглося прохання купця Абрама Вайсенберга до Єлисаветградської міської управи 
дозволити йому збудувати магазин для зсипання зерна по вулиці Нижньо-Пермській. Датоване це 
прохання 2 жовтня 1901 року. Проект  амбару також  виконав Я. Паученко22.  

Однією з найцікавіших робіт архітектора є комплекс лікарні Святої Анни Товариства 
Червоного Хреста. Спочатку проекти будівель склав  міський архітектор О. Лишневський. 
Будівництво розпочали. Коли він залишив посаду. У проекти були внесені зміни. Будівництвом 
займався Я. Паученко. 

 

                                                           

21 ДАКірО. -  Ф.78. – Оп.1. – Спр.1082. - Арк.126 зв. 
22 Там же.  Арк.150. 
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   Основою творчої діяльності  Я. Паученка вважають його власний будинок, зведений у 1899 
році, який увібрав у себе усі уподобання архітектора.  У фондах Державного архіву Кіровоградської 
області зберігається звернення до міської управи  міщанина Василя Семеновича Паученка, у якому 
він просить  дозволити йому звести будинок  по вулиці Верхній Донській, та проект цього будинку, 
виконаний рукою його 33-річного сина Якова. 
         Будинок почали споруджувати у 1899 році,  коли завершили – невідомо. Фасад являє собою 
вдалий зразок еклектики, так званого цегляного варіанту неоросійського стилю кінця XIX - початку 
XX століть.  Будинок спершу складався з шести кімнат, інтер'єри їх вирізнялися ліпним і різьбленим 
декором, які, на жаль, у середині 1950-х років були повністю спотворені.  

 

       Креслення будинку 
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        Будинок Паученків-Осьмьоркіних, 1920-ті роки. 

 

 Фасад останньої будови Я.Паученка – будинок Харлаба на розі Дворцової та Інгульської вулиць, 1914 рік. 
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