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Олександр Львович Лишневський (1868 - 1942) - архітектор, який розпочинав свою професійну 

діяльність в Єлисаветграді, де шість років (1895 - 1901) працював головним архітектором міста. За 

його проектами та під його наглядом були споруджені будівлі, що залишили помітний слід у міському 

середовищі. 

 

Фотографія О.Л. Лишневського, яка зроблена у  1890-х роках в Єлисапветграді  в фотоательє               

Е. Плетцера.  Фотограф  Еммануїл (Мендель) Рафаїлович Плетцер  мав два ательє по вулиці Дворцовій –                

у будинках  Ф.І. Шевякова та  Перімонда.  

 

Народився Хацкель Меєрович Лишневський 11 листопада 1868 року у місті Херсоні. У 1887 

році закінчив Одеську школу малювання з малою бронзовою медаллю. Значні успіхи юнака в 

осягненні премудростей архітектури дали підставу керівництву школи у 1888 році направити його 

учитися до  Петербурзької Академії мистецтв.   
Студент поєднував навчання з роботою, був помічником архітектора  Б. Гіршовича, а також 

самостійно виконував незначні проекти: це були і заробіток, і «проба пера» під керівництвом 

досвідченого зодчого.  
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У січні 1893 року Б. Гіршович видав О. Лишневському свідоцтво про те, що академіст 

працював у нього на будівництві прибуткового будинку П. Вейнера, відзначаючи, що студент 

«виконував свої обов'язки як помічник на практичних роботах цілком сумлінно і акуратно, 

виправдавши надану мною йому довіру»1. 

 У тому ж місяці О. Лишневський представив в якості практичних робіт для конкурсу на малу 

золоту медаль проектні матеріали  будинку П. Вейнера - фасади, плани та технічні розрахунки. 

 

 

Диплом О.Л. Лишневського, виданий 13 січня 1895 року,  про присвоєння йому звання Класного 

Художника першого ступеня і права на чин десятого класу з правом будувати споруди.2 

 

Одружився О. Лишневський 19 серпня 1890 року з  одеситкою Сарою-Софією Абрамівною 

Варшавською. У жовтні 1894 року подружжя та двоє дітей – син Борис (народився 6 лютого 1893 року 

у Миколаєві)  та донька Віра (народилася у Санкт-Петербурзі), перейшли у православ'я. Слід 

зауважити, що зміною віри для спрощення процедури вступу на навчання до Академії мистецтв  

Хацкель Лишневський не скористався, а зробив це лише перед її закінченням. Громадяни 

православного віросповідання  у Російській імперії мали більше привілеїв та прав порівняно з іудеями, 

 

1  Чепель О. І. Соціально-економічні проблеми російського будівництва періоду модерну (на прикладі діяльності 

О.Л. Лишневського) // Вісник Волгоградського державного університету. Серія 4, Історія. Регіонознавство. 

Міжнародні відносини. - 2017. - Т. 22, №2 3. - С. 96-111. - DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2017.3.9. 
2 Мастерок і  містика. https://m.rusmir.media/2021/07/05/lichnevski 
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тож православному  архітектору було значно простіше отримати місце на державній службі та 

будувати кар'єру. 

4  листопада 1894 року  О. Лишневський завершив навчання з малою золотою медаллю у 

званні класного художника  першого ступеня. Архітектор зайнявся пошуком роботи і просив Раду 

Академії мистецтв зарахувати його до числа кандидатів на отримання місця архітектора у Ферганську 

область, де відкрилася вакансія молодшого інженера. 

Очікування відповіді від тамтешнього губернатора затягнулося,  тож О. Лишневський у квітні 

1895 року повідомив Академію мистецтв: «… внаслідок довготривалої відсутності відповіді на моє 

прохання Ферганського губернатора, я отримав іншу посаду і змушений відмовитися від 

запропонованої мені посади молодшого інженера».  

Документальні дані про хід затвердження О. Лишневського на посаді міського архітектора 

Єлисаветграда зберігаються у фондах Державного архіву Кіровоградської області у справі «Матеріали 

про службовців міського громадського управління. 23 грудня 1890 – 17 листопада 1897»3. 

З цієї справи дізнаємося, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я  міський архітектор 

Єлисаветграда інженер Іван Тупіцин звернувся  до міської управи 17 грудня 1894 року  з проханням 

дозволити йому поїздку до Москви з 22 грудня терміном на 28 днів  для медичного обстеження4. А 22 

січня 1895 року, повернувшись з Москви, І. Тупіцин написав прохання звільнити його із займаної 

посади за  станом здоров’я5. 

Чи оголошувала міська управа Єлисаветграда конкурс щодо зайняття вакантної посади 

міського архітектора, та чи друкувала це оголошення у газетах – не встановлено. У матеріалах 

вищезгаданої справи є кілька прохань архітекторів з інших міст, які якимсь чином дізналися про 

вакантне місце і виявили бажання працювати міським архітектором Єлисаветграда.  

Зокрема, 21 грудня 1894 року з проханням зайняти цю посаду до Єлисаветградської міської 

думи звертався інженер-технолог Василь Миколайович Велічковський-Горностайський, але йому було 

відмовлено 13 січня наступного року6. А 24 січня 1895 року  подав прохання зайняти посаду міського 

архітектора Микола Грушецький7, класний художник, і отримав відповідь, що… посада зайнята8. 

Зберігся текст телеграми, написаний олівцем: «Гедіке згоден якщо голова зробить офіційний 

запит Томішко через тиждень Федоров». На телеграмі унизу дописано чорнилом: «Професор 

архітектури Альберт Андрійович Гедіке – голова Будівельного Комітету, професор архітектури  

Антон Осипович Томішко». На звороті телеграми написано кому й куди її треба доставити: «Магазин 

Немировського, Лишневському, 21 січня»9.  

З цього тексту можна зробити висновок, що у магазині Немировського в Єлисаветграді 

працювала людина, яка знала О. Лишневського і  підтримувала зв’язок  з  ним, оскільки  сам 

Олександр Львович на той час проживав у місті Херсоні. Не виключено, що власник магазину був  

чоловіком рідної сестри О. Лишневського, яка проживала на той час в Єлисаветграді.  

17 березня 1895 року міський голова Єлисаветграда  О. Пашутін направляє листа до А. Гедіке, 

у якому повідомляє, що О. Лишневський допущений до попереднього випробовування на посаді 

міського архітектора Єлисаветграда. 

 Та оскільки О. Лишневський  не надав ніяких документів, окрім академічного атестата, які б 

свідчили про його практичні навички і досвід будівельного архітектора, О. Пашутін просив 

підтвердити наскільки він «практично досвідчений у будівельній справі, і чи принесе він користь 

Єлисаветграду, займаючи  посаду міського архітектора»10. 

 

 

3 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1.- Спр.330 «Матеріали про службовців міського громадського управління. 23 грудня 1890 

– 17 листопада 1897». 
4 Там же. Арк. 226 
5 Там же. Арк. 253. 
6 Там же. Арк. 256 
7  Микола Михайлович Грушецький (1863, Санкт-Петербург – травень 1911, Курськ) – архітектор-художник, 

член-кореспондент Імператорського товариства архітекторів (до 1904).  
8 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1.- Спр.330. - Арк. 248. 
9 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1.- Спр.330 . - Арк. 254. 
10 Там же.  Арк. 255 та 255 зв. 
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Зворотній бік телеграми, яка надійшла О. Лишневському в єлисаветградський магазин  Немировського. 

 

Також міська управа письмово зверталася до керівництва  Академії мистецтв у Петербурзі з 

проханням повідомити дані про віросповідання колишнього учня Академії Олександра Львовича 

Лишневського, академічний диплом якому виданий 13 січня 1895 року  за № 147, бо ці  дані потрібні 

для заняття О. Лишневським посади міського архітектора11. 

З листа міської управи Єлисаветграда від 16 червня 1895 року до Херсонського губернатора, у 

якому єлисаветградці просять  затвердити на посаді міського архітектора О. Лишневського, 

дізнаємося, що з січня 1895 року О. Лишневський проживав у Херсоні, де відбував військову 

повинність12. 

У заяві до міської управи від 6 березня 1895 року О. Лишневсвький вказує, що надає диплом та 

атестат про те, що закінчив Академію мистецтв, і просить зарахувати його на посаду міського 

архітектора Єлисаветграда, та що згоден місяць-два безкоштовно виконувати обов’язки міського 

архітектора, і якщо його робота задовольнить міську владу Єлисаветграда, то просить затвердити його 

на посаді13. 

 

11 Там же. Арк.  257 
12ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1.- Спр.330. - Арк. 273. 
13 Там же.  Арк. 274. 



 7 

 

Заява О. Лишневського до Єлисаветградської міської управи з проханням зарахувати його на посаду 

міського архітектора, 6 березня 1895 року. 

8 червня 1895 року  міська влада Єлисаветграда отримала відповідь з Академії мистецтв на свій 

запит від 29 травня: «колишній учень Академії Хацкель Лишневський іудейського віросповідання, у 

жовтні 1894 року перейшов у християнство і названий Олександром»14. 

З матеріалів Єлисаветградської міської управи відомо, що у Петербурзі О. Лишневський жив з 

10 серпня 1889 року по 21 січня 1895 року, а з 24 січня  по 6 березня 1895 року – у місті Херсоні15. 

20 червня 1895 року Херсонський губернатор дав відповідь на запит єлисаветградців, у якому  

зазначив, що не бачить перешкод для того, щоб О. Лишневський зайняв посаду міського архітектора16. 

 

14Там же.  Арк.  275. 
15 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1.- Спр.330. -  Арк. 276. 
16 Там же. Арк.291. 
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У списку працівників Єлисаветградської міської управи знаходимо запис (фотокопія нижче), 

що О. Лишневський займав посаду міського архітектора  з 8 березня 1895 року з окладом у 1500 

рублів17. 

 

 

 

Фрагмент списку працівників Єлисаветградської міської управи. 

 

 За шість років проживання в Єлисаветграді у подружжя Лишневських народилося троє дітей. 

У Метричних книгах про народження, шлюб та смерть Успенського храму міста Єлисаветграда, які 

зберігаються у фондах Державного архіву Кіровоградської області,  є записи про народження та 

хрещення дітей Олександра та Софії Лишневських – дівчаток Надії та Любові, і сина Гліба. 

 

 

Сторінка Метричної книги Успенського храму м. Єлисаветграда із записом про народження Надії 

Лишневської.  ДАКірО. – Ф.160. – Оп.1. – Спр. 55. – Арк. 96.   

 

Згідно запису на сторінці  96  Метричної книги Успенського храму за 1895 рік18, у класного 

художника 1-го ступеня Олександра Львовича Лишневського та його законної дружини Софії 

Аврамівни, обоє православні,  22 листопада 1895 року народилася донька Любов, яку хрестили 2 

грудня. «Воспреемниками», тобто хрещеними, були Федір Федорович Шамотульський та дружина 

дворянина Антонія Казимировича Дуніна-Жуховського  - Марія Андріївна. Нижче під датою 

народження записано,  що  копію цього запису комусь видано 5 квітня 1956 року. 

 

 

17 Там же.  Арк. 411. 
18 ДАКірО. – Ф.160. – Оп.1. – Спр. 55. – Арк. 96   
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Сторінка Метричної книги Успенського храму м. Єлисаветграда із записом про народження Любові 

Лишневської. ДАКірО. – Ф.160. – Оп.1. –Спр. 56. – Арк. 61.   

 

На сторінці 61 Метричної книги Успенського храму за 1897 рік19 є запис, що 21 травня 1897 

року народилася, а  12 жовтня того року була хрещена донька Любов.  Цього разу подружжя 

Лишневських узяло за хресних потомственого почесного громадянина Григорія Олександровича 

Фірсова та вдову штаб-капітана Ольгу Карлівну Буховецьку. Хтось робив виписку про цей запис  з 

метричної книги  12 серпня 1949 року. 

 

Сторінка Метричної книги Успенського храму м. Єлисаветграда із записом про народження Гліба 

Лишневського. ДАКірО. – Ф.160. – Оп.1. – Спр. 57. – Арк.29. 

Третьою дитиною, яка народилася в сім’ї Лишневських в Єлисаветграді, був син Гліб20. 

Сталося це 2 лютого 1900 року. Хрестили дитину 12 квітня того року. Хресними були керуючий 

Єлисаветградським відділенням  Державного банку Арсен Емиліанович Пономарьов та дружина 

міщанина Марія Олександрівна Рутковська. 

Під записами про народження та хрещення Надії, Любові та Гліба Лишневських записано, що 1 

червня 1901 року було видано метрики про їх народження. Хто їх отримав – невідомо. 

За прізвищами хресних  можна судити про коло друзів та знайомих Лишневських в 

Єлисаветграді, адже у куми не усіх беруть.  

Дворянин Федір Шамотульський працював у міській управі, був завідуючим касою, а також  

гласним міської думи.  

Антоній Казимирович Дунін-Жуховський -  член міської управи, займався будівельними 

справами - на  проханнях мешканців Єлисаветграда  про дозвіл на будівництво, поряд з підписом 

міського архітектора, стоїть і підпис уповноваженої особи міської управи – А.К. Дуніна-Жуховського.  

Григорій Олександрович Фірсов потомствений почесний громадянин, гласний міської думи,  у 

його будинку по вулиці Петрівській була Фірсовська народна школа, за проектом О. Лишневського  

збудував собі будинок.  

Дружина штаб-капітана  Ольга Карлівна Буховецька - землевласниця, їй належало село 

Буховецьке на території колишнього Бобринецького району.   

Сава Савович Рутковський - заступник міського голови, казначей міської управи.   

 

19 ДАКірО. – Ф.160. – Оп.1. – Спр. 56. – Арк. 61   

20 ДАКірО. – Ф.160. – Оп.1. – Спр. 57. – Арк.29 
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Арсен Емиліанович Пономарьов - керуючий Єлисаветградським відділенням Державного 

банку, будівлю якого споруджували під керівництвом О. Лишневського.  

Уперше у протоколах засідань Єлисаветградської міської управи прізвище О. Лишневського 

згадується  17 лютого 1895 року21. Того дня виконуючому обов’язки міського архітектора О. 

Лишневському  управа доручила оглянути  хід ремонтних робіт  будівель єврейської лазні  і доповісти  

про усі невиконані роботи та чому була допущена перевитрата коштів на cуму 54 рублі 50 копійок 

(фотокопія цього доручення нижче). 

 

Фрагмент сторінки журналу засідань Єлисаветградської міської управи. 

А на засіданні міської управи 11 березня того року розглядалися прохання мешканців 

Єлисаветграда про їхнє  бажання отримати дозволи на спорудження будинків. У протоколі засідання 

було зазначено, що усі надані прохачами плани та проекти  попередньо розглянуті виконуючим 

обов’язки  міського архітектора О. Лишневським та погоджені ним. Серед цих  паперів була і заява 

удови надвірного радника Наталії Кунакової на будівництво у 1-й частині міста по Великій 

Перспективній вулиці галереї з парадним входом та фотографічного павільйону. 

Оскільки з Херсона довго не надходив дозвіл губернатора  про затвердження О. Лишневського 

міським архітектором Єлисаветграда, Олександр Львович звернувся до міської управи, щоб та 

клопотала про прискорення затвердження його на посаді. На засіданні 27 березня 1895 року члени 

управи розглянули це прохання і прийняли рішення надіслати подання на О. Лишневського до 

губернатора, у якому повідомили, що новому міському архітектору  призначили зарплату у сумі 1200 

рублів, тобто, скільки отримував його попередник, та надали 300 рублів на роз’їзні витрати. 

 

 

Фрагмент сторінки журналу засідань Єлисаветградської міської управи. 

 

21 ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. –  Спр.7. – Арк.61. 
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На недавнього випускника Академії мистецтв в Єлисаветграді були покладені різноманітні 

обов'язки. Він виконував проектні роботи і наглядав за будівельними роботами на замовлення міста; 

перевіряв на відповідність законодавству проекти приватних будівель, поданих для затвердження в 

міську управу, і контролював проведення за цими проектами будівельних робіт; проводив експертизи 

існуючих будівель на предмет можливості їх збереження та реконструкції; керував роботами з 

благоустрою міста.  

Згодом О. Лишневський згадував, що за єлисаветградський період своєї діяльності він збудував 

«дуже багато громадських і приватних будівель та дорожніх споруд»22, при цьому виконання 

службових обов'язків давалося йому інколи «дуже важко»23. 

О. Лишневському належить вагомий внесок в облагородження Єлисаветграда. Окрім яскравої 

авторської манери у спорудженні будівель, зодчий проявив також свої організаторські здібності. 

Отримавши посаду головного архітектора міста, він підписував документи на будівництво, 

затверджував типові та авторські проекти. За роки роботи  О. Лишневського в Єлисаветграді   були 

виконані картографічні схеми районів міста, що дало можливість чіткіше розподілити земельні 

ділянки під забудову.  

На початку ХХ століття місто Єлисаветград було одним з кращих та упорядкованіших у 

Російській імперії, і не поступалося багатьом губернським містам – саме таку оцінку тодішньому 

архітектурному обличчю міста надала  «Велика енциклопедія» (за ред. С. М. Южакова), видана у 1902 

році24. І у цьому велика заслуга міського  архітектора Єлисаветграда О. Лишневського.   

Архітектурне оформлення будівель О. Лишневського відрізнялося різноманітністю: не 

віддаючи переваги якомусь одному стилю, архітектор дотримувався у своїй творчості еклектичного 

методу. Однією з сильних сторін Олександра Львовича було його вміння вписувати будівлі в міську 

забудову, не пригнічуючи існуючого оточення. Архітектор включав в свої споруди окремі архітектурні 

елементи будівель, споруджених його попередниками. Архітектура схильна до модних тенденцій, 

тому не виключено, що домовласники бажали бачити оформлення своїх будинків притаманними тому 

часу модними архітектурними елементами, які їм подобалися, а архітектор на перше місце ставив 

інтереси замовника. 

Відомі проекти О. Лишневського демонструють прагнення архітектора використати в 

оформленні фасадів приватних будівель виразні за формою і опорядженням віконні прорізи, глибокі 

профілюючі карнизи  та фігурні фронтони, різні види русту та оригінальну ліпнину. Цей багатий 

арсенал декоративних рішень дозволив автору внести в архітектурне обличчя Єлисаветграда високу 

культуру фасадних рішень. При виборі тих чи інших стилістичних палітр, архітектор враховував смак і 

платоспроможність замовника, що щоразу накладало свій відбиток на зовнішній вид будівель, фасади 

яких зрідка відрізняє скромність опорядження. 

У відносинах з будівельниками архітектор уже на зорі своєї практичної діяльності виявляв 

«однакову суворість і вимогливість в інтересах якості споруди», а «для приватних осіб приніс 

неоцінену користь, ознайомлюючи і роз'яснюючи домовласникам, що означає «добре зроблено, добре 

побудовано». 

Навесні 1901 року О. Лишневський покинув Єлисаветград, назавжди пов’язавши своє життя з 

російським Санкт-Петербургом. Але він ще приїжджав  в Україну, де будував під Києвом та 

створював проекти для Катеринослава (сьогодні - місто Дніпро) і Севастополя, працював близько 

трьох років у місті Сміла (нині Черкаська область). Загалом архітектор створив понад 100 проектів,  а 

виступаючи у конкурсах без співавторів незмінно займав призові місця.  

За даними нащадків  О. Лишневського, які проживають у Санкт-Петербурзі, у 1918 - 1919 роках 

О. Лишневський працював на залізниці у Мурманську. Потім Олександр Львович  переїжджає з сім’єю 

в Україну і служить у Смілянському управлінні цукрової промисловості та викладає будівельне 

мистецтво у   Смілянському політехнічному технікумі. 

 

 

22 Лишневський О.Л.: особова справа// Центральний держвний історичний архів Санкт-Петербурга (далі - ЦДІА 

СПб.). - Ф. 513. - Оп. 164. - Спр. 1020. 
23  Лишневський О.Л.: особова справа // РДІА. - Ф. 789. - Оп. 11. 1888 р. - Спр. 107. 
24 Велика енциклопе́дія. Під редакцією С. М. Южакова.  «Просвіта», Санкт-Петербург, 1902. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Мати архітектора Хая Соломонівна (Клара Семенівна) Лишневська з онуками. Єлисаветград.  

Фотоательє Е. Плетцера. Фото 1900/1901. 

 

За іншими даними родичів архітектора, начебто у  1919 – 1921 роках О. Лишневський працював 

«обласним архітектором правобережної області Цукротресту».  На жаль, віднайти підтвердження 

цьому у фондах Державного архіву Черкаської області не вдалося, оскільки не збереглися архівні 

документи щодо діяльності Смілянського технікуму та  Цукротресту. 

Через проблеми із здоров’ям дружини архітектора  Софії Абрамівни Лишневської,  донька Люба 

змушена була залишити навчання і в 1918 році  поїхати з нею до міста Харкова. Там у клініці лікаря 

Л.Л. Гіршмана  Любов Олександрівна намагалася врятувати зір своєї матері.  Та після невдалого 

лікування разом з матір’ю   переїжджає до сестри батька у Єлисаветград. У цьому місті вона йде  

працювати викладачем історії російської літератури, а у 1919 -1921 роках була завучем  трудової 

школи № 12.  У 1921 році  Єлисаветградський повітовий відділ народної освіти  відряджає її до міста 

Сміла, де Любов Олександрівна завідує секцією Смілянського райкому профспілки «Цукровиків», у 

віданні якої перебувало  33 заводських школи, 5 дитячих будинків, дитячі садки та майданчики. 

У 1923 році сім’я Лишневських повернулася до Петрограда - місту були потрібні грамотні 

архітектори.. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ:  

ВІД ВЕЛИКОЇ ХОРАЛЬНОЇ СИНАГОГИ ДО ПУШКІНСЬКОГО УЧИЛИЩА 

 

У 1908 році, подаючи  Curriculum vitae (резюме) для заміщення посади старшого техніка 

Санкт-Петербурзької міської управи, О. Лишневський вніс до нього десять своїх робіт, виконаних  в 

Єлисаветграді25 (дослівно): 

 

«1. Громадська жіноча гімназія на 800 учениць.  

  2. Будівля земського реального училища. 

  3. Лікарня Червоного Хреста.  

  4. Міські скотобійні. 

  5. Державний банк.  

  6. Будівля міського електричного трамваю.  

  7. Будівля Пушкінського міського училища.  

  8. Міські торгові ряди.  

  9. Головна синагога.  

10.  Два дерев’яних мости через річку Інгул». 

Розпочнемо знайомство з єлисаветградською архітектурною спадщиною  О. Лишневського за 

цим переліком будівель. 

 

 

 
 

 

ГРОМАДСЬКА ЖІНОЧА ГІМНАЗІЯ 

 

У 1870 році у будинку Екельна в Єлисаветграді, що був на розі вулиць Великої Перспективної та 

Нижньої Донської (нині Карпи), відкрили Єлисаветградську жіночу громадську гімназію. У зв’язку з 

постійним збільшенням кількості учениць, до будівлі гімназії були зроблені прибудови у 1875 та 1883 

роках. Проте це ненадовго вирішило проблеми, і у 1904 році гімназія переїхала у спеціально 

побудований для неї комплекс по Петрівській вулиці (Шевченка), який зараз займає педагогічний 

університет. 

 

У березні 1898 року опікунська рада гімназії дійшла висновку, що для спорудження нової будівлі 

підійшов би пустир на перетині Петрівської вулиці і Театрального провулку (вулиця Нейгауза). 18 

березня того року голова опікунської ради гімназії О. Пашутін підписав листа до міської управи з 

проханням клопотати перед міською думою про відведення цього місця для майбутньої новобудови. 

 

Разом з тим, ця територія була неупорядкованою, уздовж Театрального провулку проходив  

водостічний рів, який частково заходив на майданчик майбутнього будівництва. Обстеживши пустир, 

член міської управи О. Дунін та міський архітектор О. Лишневський запропонували влаштувати 

 

25 ЦДІА. СПб. – Ф.53. - Оп.164. - Спр.1020. - Арк. 11 зв. 



 14 

лоткоподібну бруківку з високими тротуарами, а частину водостічного рову, що був на місці 

запланованого будівництва, перенести у Театральний провулок26.  

 

15 квітня міська дума розглянула подання опікунської ради гімназії. Думки гласних щодо місця 

майбутнього будівництва розділилися. Так, І. Лелюк заявив про непридатність пустиря наприкінці 

Петрівської вулиці для цього, оскільки він знаходився у низині і на головному шляху транспортування 

із міста до залізничного вокзалу, в оточенні великого водостічного рову, конюшень юнкерського 

кавалерійського училища і казарм 136-го піхотного Таганрозького полку. Він вважав, що тут 

недостатньо світла, а «дітям потрібен простір і чисте повітря, щоб вони могли після душних класних 

занять розім’ятися і погратися». Таким вимогам відповідало б місце на пагорбі наприкінці  Великої 

Перспективної вулиці, поруч з будинком X. Шейдер (тепер - за вулицею Єгорова).  Гласний І. Макеєв 

навпаки вважав місце за Перспективною вулицею «окраїнним», а на Петрівській – центральним і 

більш зручним. Гласний П. Долинський погодився з аргументами  І. Лелюка і висловився за всебічне 

обговорення більшою кількістю гласних, чимало з яких не прибули на засідання. Тож міська дума 

вирішила відкласти розв’язання цієї проблеми. 

 

4 червня опікунська рада гімназії підтвердила свій вибір на користь майдану на початку вулиці 

Петрівської, де, на її думку, будівництво обійшлося б у 150 тисяч рублів. За цих умов рада готова 

узяти на себе щорічні виплати із своїх коштів половини вказаної суми і відсотків за позику на 

будівництво. 

 

12 червня на засіданні думи гласний О. Яцевич підтримав пропозиції навчального закладу. Але 

Г. Близнін висловив сумнів відносно придатності ґрунту у вказаній місцевості для капітального 

будівництва. Запрошений на засідання міський архітектор О. Лишневський зауважив, що, виходячи з 

багаторічного існування сусідніх капітальних будівель, немає підстав для подібних сумнівів. Він 

особисто пересвідчився, що «цільник у даному місці піщаний і не глибоко розташований  від поверхні 

землі»27, і тому ґрунт цілком може бути надійним.  

 

Дума постановила: 1) виділити для будівництва нового приміщення гімназії міську землю «на 

продовженні Петрівської вулиці 35 саж., по лінії, паралельній казармам, і з протилежного боку (на 

продовженні Театрального провулку) по 75 саж., по перпендикуляру до попередніх напрямків (з боку 

містка) 32 ½ саж., а всього 2531 кв. саж.»; 2) погодитися з умовами, які запропонувала опікунська 

рада гімназії, якщо загальна вартість будівництва не перевищить 150 тис. руб.; 3) просити раду подати 

на розгляд гласних план і детальний технічний кошторис будівництва. 

Під час проектувальних робіт гімназії в Єлисаветграді вивчався, зокрема, досвід будівництва 

гімназій у Херсоні та Миколаєві.   

 

Восени 1898 року ескіз отриманого з Єлисаветграда проекту розглянуло керівництво Одеського 

навчального округу, зробивши ряд зауважень. Не зовсім вдалим визнали розташування 

двоповерхового приміщення відносно сторін світу, за якого частина класів була  спрямована на північ, 

а інша - на південний схід. При подібній формі будинку з виступами недостатньо було б освітлення 

для коридорів та класів (танців, рукоділля та фізики) і бібліотеки, а у «вхідних кутах» затримувалася б 

сирість. Рекомендувалося: зменшити площу класів, приймальної, гардеробної, вестибюля із сходами та 

квартири начальниці; замість трьох класів малювання влаштувати два, перевівши їх на перший поверх; 

ліквідувати канцелярію, другу учительську і кабінет начальниці; збільшити висоту класів. 

 

 

 

 

26 Шевченко С.І. Старі стіни: Єлисаветградська громадська жіноча гімназія (1860-1920 рр.). – Кіровоград: 

Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного  університету імені Володимира 

Винниченка. 2007. 

27  Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. – 2.08.1898. 
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Поштові листівки з фотографіями жіночої гімназії (1904-1917 роки) 

 

 

Петрівська вулиця і жіноча гімназія.  Видання Д.П. Єфимова, 1904 рік. 

 

 
 

  Єлисаветградська громадська жіноча гімназія.  Видання Ф.М. Сановича.   
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  Громадська жіноча гімназія.   Видання Ф.М. Сановича. 

 

 

Громадська жіноча гімназія.  Видання магазину М.Д. Слуцького.  
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10 травня 1899 року опікунська рада гімназії розглянула план (без опалення) будівлі і детальний 

технічний кошторис на суму 165 000 рублів, складений О. Лишневським на 34-х аркушах. Ще у понад 

9000 рублів оцінювалися роботи з благоустрою території: спорудження огорожі (за зразком сусідньої 

чоловічої гімназії), вимощення доріжок і частини двору каменем, розведення саду.  

За тиждень міська дума постановила передати ці документи до фінансової комісії для вивчення 

питання про облігаційну позику грошей на будівництво. 

А ще через півроку опікунська рада гімназії просила думу прискорити вирішення організаційних 

питань, щоб навесні 1900 року розпочати будівництво.  

9 грудня 1899 року міська фінансова комісія погодилася із прискоренням питання отримання 

позики на новобудову  та внесла пропозицію думі повернутися до вибору більш зручнішого місця для 

будівлі.  

Через чотири дні гласні уповноважили  міську управу узяти у міському громадському банку 

позику на перші потреби будівництва під заставу старого приміщення гімназії і підтвердили своє 

рішення про відведення місця на Петрівській вулиці, яке було схвалене і опікуном навчального округу. 

В іншому випадку, довелося б переробляти технічний проект нового будинку.  

Для організації робіт із спорудження будівлі створили будівельну комісію у складі обраних 

міською думою колезького радника С. Соколова-Бородкіна, купця І. Лелюка, міщанина Ф. Рижикова, 

сина штаб-офіцера І. Дубровинського та делегованих опікунською радою гімназії  Є. Горфінкеля,              

Я. Когона, М. Малаєва, І. Прокеша та Г. Цицерошина. 14 березня 1900 року очолити комісію 

запропонували О. Пашутіну. 

8 травня 1900 року опікунська рада вирішила придбати для фундаменту майбутньої новобудови 

150 кубічних сажнів буту, і скласти його на початку Петрівської вулиці, «напроти полкової церкви».  

На цьому засіданні узгодили проект будівлі, адресувавши його через міську управу 

Будівельному відділу Херсонського губернського правління.  

Віднайти в архівах даний проект не вдалося, тож використаємо пояснювальну записку до нього, 

складену міським архітектором О. Лишневським, яка зберігається у Державному архіві 

Кіровоградської області28.  

Отож, приміщення планували на 800 учениць із розрахунку 0,5 кубічних сажнів повітря на 

кожну з них. Будівля мала складатися із трьох корпусів, з’єднаних у єдине.  Споруда у плані  має 

вигляд  подвійної літери «Т».  Головний об’єм, що був спрямований фасадом на Петрівську вулицю,  

мав парадний вхід з парадним вестибюлем, приймальнею, учительські кімнати, квартиру начальниці 

на нижньому поверсі, двоє парадних сходів до актової зали, церкву (більше згадок про неї не 

зустрічається), бібліотеку, природничий і фізичний кабінети на верхньому поверсі. Із середини 

першого корпусу проходив через обидва поверхи світлий широкий коридор до іншого  поперечного 

корпусу з 14-ма класними кімнатами на двох поверхах, розташованого посередині двору. У третьому 

корпусі, розташованому симетрично першому, були влаштовані учнівський вхід,  фойє з гардеробною, 

класи для малювання, рукоділля, танців, музики і чотири звичайні класи. Сходи і санвузли 

розміщувалися «центрально і симетрично». Влаштування одного з корпусів на подвір’ї було 

викликане, окрім «вимог навчально-гігієнічних, також намаганням віддалити класні кімнати від 

неприємної близькості конюшень юнкерського училища з одного боку, і казарм - з іншого, а також 

бажанням влаштувати головний фасад і вхід з Петрівської вулиці, по лінії продовження приміщення 

чоловічої класичної гімназії». Середній корпус, таким чином, віддалявся «від запилених і гамірних 

вулиць», від яких його планували захистити ще й садом. Класи  розміщувалися лише з одного боку 

коридору, щоб забезпечити природне освітлення коридорів.  Муровані з цегли фасади залишалися 

неоштукатуреними з обшивкою кладки під круглий валик. Дах над центральним об’ємом мав просту 

конструкцію.  Дах над двома боковими об’ємами був складним - трьох та п’ятичасним, виділявся 

висотою над актовим залом. Мурування зовнішніх стін у дві з половиною - три цеглини, внутрішніх - у  

дві.  Проект теплопостачання планували зробити пізніше через його складність. 

26 червня 1900 року Будівельне відділення Херсонського губернського правління визнало 

проект О. Лишневського як «складений неповно». Архітектору треба було надати додаткові розрізи, 

вказавши на них місце розташування «залізних зв’язків», а також «пояснювальну записку, яка б 

деталізувала не тільки технічну сторону проекту, але й спосіб опалення, та раціональність 

влаштування відхожих місць». Не сподобався перевіряючим і художній образ будівлі, ускладнене 

 

28 ДАКірО. - Ф.78. - Оп.1 .- Спр.1055. 
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планування і дорогоцінне опорядження: «Окрім надання всіх вищеперерахованих даних, без яких не 

може бути затверджений проект, та пояснень Єлисаветградській міській управі, що фасад 

майбутньої гімназії досить «химерний», причому стиль не витриманий і не відповідає призначенню 

будівлі, при цьому план, за своєю розтягнутістю, досить дорогий для вартості будівлі і не викликаний 

розмірами і конфігурацією ділянки…»29. 

Отож, у Херсоні проект не затвердили, повернувши його єлисаветградцям із зауваженнями, 

зокрема, щодо відсутності схеми теплопостачання і вентиляції, необхідністю розробити ще один 

боковий фасад. Зазначалося, що наявний фасад був дуже «химерним», стиль приміщення «не 

витриманий і не відповідає призначенню;... за своєю видовженістю воно надто дороге».  

 25 липня 1900 року члени опікунської ради гімназії і міської управи заслухали з цього приводу 

архітектора О. Лишневського. Він повідомив, що опікунська рада і Одеський відділ імператорського 

Російського технічного товариства вирішили влаштувати парову систему опалення низького тиску, 

зв’язавши з нею вентиляцію усіх приміщень. Її мали проектувати пізніше. Повернений із Херсону 

проект будівлі попередньо узгоджувався і з вказаним відділом, і з Одеським навчальним округом, у 

штаті якого є архітектор. Фасад запроектовано у «цегляному»  стилі, використовуваному у ті роки 

провідними архітекторами при спорудженні будинків у кращих містах Російської імперії. 

Лишневський обґрунтовував план приміщення його розташуванням по відношенню до сторін світу і 

конфігурацією земельної ділянки.  

Що ж стосується зайвої «розтягнутості» будівлі, то архітектор це аргументував таким чином: 

«Уся будівля гімназії складається з трьох з'єднаних у вигляді подвійного Т корпусу ... Таке групування 

приміщень, за характером свого призначення на окремі корпуси, тягне за собою зручність 

користування в навчальному та санітарно-гігієнічному відношеннях. Всі сходи і відхожі місця 

розташовані центрально і симетрично. Середній корпус знаходиться на подвір’ї. І взагалі загальне 

розташування корпусів викликано, крім вимог навчально-гігієнічних, також... прагненням віддалити 

класні кімнати від неприємної близькості стаєнь юнкерського училища, з одного боку, і казарм з 

іншого боку, а також прагненням влаштувати головний фасад і вхід по Петрівській вулиці, по лінії 

продовжень будівлі чоловічої класичної гімназії. Самі розміри будівлі виняткові за своєю величиною і 

довжиною внаслідок великої кількості учнів (800) і необхідних для них приміщень. Кожен корпус являє 

собою звичайну двоповерхову цегляну будівлю на гранітному цоколі. Коридори в кожному корпусі 

світлі і, внаслідок вказівки комісії Одеського відділу Імператорського технічного товариства, їх 

запропоновано покрити, як і сходи, замість цегляного, цементно-бетонним склепінням... Всі 

приміщення розташовані по одній стороні коридорів, щоб не затемнювати їх. Всі класи мають 

багато світла: двори широкі і вільні. В істотних своїх рисах план розташування будівель вільний, без 

замкнутих і вузьких дворів, темних забудованих по обидва боки коридорів і без близькості запилених і 

галасливих вулиць»30. 

Відповідаючи на докір щодо «розтягнутості» будівель, О. Лишневський  зазначив, що  

«прагнення до більшої компактності і меншої розтягнутості будівлі викликало би не стільки 

здешевлення, скільки технічні недоліки»31.  

 Присутні вирішили виправлений і доповнений план знову направити до Херсона з проханням 

пришвидшити його розгляд  та затвердження. У той час в Єлисаветграді не велося інших будівництв, 

отже, можна було придбати матеріали за відносно низькими цінами і розпочати роботи. 

 Наприкінці літа того року в. о. губернатора затвердив проект приміщення, який 11 вересня 

міська управа направила будівельній комісії. У листопаді почали надходити пропозиції від 

потенційних підрядників на постачання будівельних матеріалів та виконання робіт.  

13 грудня 1900 року міська дума постановила прийняти усі витрати з будівництва на рахунок 

міста за умови, що опікунська рада гімназії укладе з містом контракт найму нової будівлі на 36 років із 

щорічною платою по 6500 рублів. Після даного терміну навчальний заклад міг використовувати 

будівлю безкоштовно. Обов’язки з його ремонту і страхування міська влада брала на себе. Опікунська 

рада гімназії погодилася з цими умовами спорудження будівлі згідно  проекту, узгодженого з нею.  

 

 

 

 

29 ДАКірО. - Ф.78. - Оп.1. – Спр. 1055. - Арк. 69- 69 зв. 
30 Там же.   Арк. 77-78 зв. 
31 ДАКірО. - Ф.78. - Оп.1. - Спр. 1055. - Арк. 77-78 зв. 
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Міська управа вирішила, що для більш швидкого будівництва необхідно мати в розпорядженні 

одразу всю суму. 18 січня 1901 року дума уповноважила управу клопотати про дозвіл отримати 200 

000  рублів  довготривалої позики під заставу міського майна для спорудження будівлі гімназії «таких 

розмірів і конструкції, котрі б цілком відповідали як дійсним потребам у ній населення міста, так і 

всім сучасним вимогам шкільної гігієни». 

Та 30 березня того року гласні  Г. Близнін, Ф. Рижиков та Я. Когон запропонували змінити місце 

будівництва, вважаючи, що воно не відповідає вимогам навчального закладу. Аргументували це 

близькістю кавалерійських конюшень, головного шляху доставки вантажів на залізничний вокзал і у 

зворотному напрямку, та водостічного рівчака. «... Громадське приміщення, з прекрасною 

архітектурою будується в закутку і своїм фасадом повернене до задніх дворів сусідів... Таке 

приміщення повинне бути розташоване на відкритій місцевості і слугувати окрасою і гордістю 

міста», - вважали гласні. На їх думку, кращими місцями для новобудови могли б стати ділянки на розі 

Петрівської та Іванівської  вулиць, напроти земської управи, де знаходилася частина нового ринку, або 

на розі Великої Перспективної і Береславської вулиць. Останнє місце вважали найкращим з гігієнічної 

точки зору, а його деяка віддаленість від центру Єлисаветграда нівелювалася б із забудовою 

ярмаркового майдану.  
 

 
 

Кошторис до проекту кам’яної двохповерхової будівлі для Єлисаветградської громадської жіночої 

гімназії (на 800 учениць), складений 8 травня 1899 року міським архітектором О. Лишневським. ДАКірО. - Ф.78. 

- Оп.1. – Спр.1055. 
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Завідувач будівельною частиною О. Дунін-Жуховський і міський архітектор                                  

О. Лишневський у своєму відгуку заперечували авторам доповідної. Вони вказували, зокрема, на 

віддаленість головної частини гімназії від юнкерського училища на 25 сажнів та відгородженість від 

нього провулком і запроектованими парканом та садом. Більшу ж частину сусідніх приміщень із цього 

боку займали не конюшні, а військове зібрання, лазня, пральня і кухня.  

Будинок гімназії мав  добру оглядовість з усіх чотирьох  сторін із вулиць, у «майбутньому 

досить жвавих». Рівень ґрунтових вод знаходився глибше 5 сажнів. Наводилися й інші аргументи. У 

той же час недоліки двох інших місць полягали в нерівності їх рельєфу, санітарному стані тощо32. 

18 квітня 1901 року дума розглянула аргументи обох сторін і вирішила залишити питання 

відкритим. Після завершення робіт по Театральному провулку, які на той час уже розпочалися, 

висновок повинні були зробити будівельне відділення міської управи і комісія з будівництва гімназії. 

Через п’ять місяців остання дійшла висновку, що найзручнішими для новобудови були  ділянки в 

місцях перехрестя Іванівської (Чорновола) і Петрівської вулиць (тепер - в районі пам’ятника Т. 

Шевченку) та на перетині Театрального провулку і Петрівської вулиці. 

 Але будівництво на першому місці було дорогим, оскільки вимагало знесення, а після цього і 

нового спорудження сараїв, водопровідної будки, м’ясних лавок, трактиру тощо. Міг би зникнути 

новий ринок, який приносив прибуток місту. Потрібно було б заново складати проект і кошторис 

будівництва. Друге ж місце було вузьким. 

28 вересня 1901 року міська дума вирішила будувати на раніше вибраному місці на перетині 

провулку Театрального і вулиці Петрівської, напроти полкової церкви. Гласні також узяли до відома 

лист опікуна Одеського навчального округу про згоду міністерства освіти на оренду гімназією 

майбутньої будівлі. 

У жовтні-грудні того року розглядали проблеми з позикою грошей для будівництва, архітектор 

(ним уже працював О. Кишкін) вивчав системи опалення (не розроблені в проекті його попередника) 

навчальних закладів Москви і Кременчука. По місту 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 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 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. 

 

 

 

32 Шевченко С.І. Alma mater єлисаветградських гімназисток. – Кіровоград: ВО «Акорд», 2007. – 196 с. 
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 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 будівництво будівлі гімназії за  проектом О. Лишневського, щоб 

завершити роботи до нового навчального року. Велися столярні (підрядник Лейбкін), 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.  

Та з нового 1904 року гімназія на вулицю Петрівську не переїхала. 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 «меблів 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 

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.  
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Педагогічний інститут, 1955 рік. 

 

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. 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.   

 Внутрішнє планування будівлі коридорного типу з розміщенням кімнат по одну сторону, що 

типово для  навчально-виховних закладів.  Збереглися паркетне покриття підлоги, гранітні плити 

проступків, металева кована решітка огорожі сходів, оздоблення стін та стелі ліпним декором, 

помпезно декоровані актова зала та фойє з колонами і перекриттям з цегляних склепінь.   

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 у стилі «неоренесанс» та «неоросійський» з притаманними 

цим стилям 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. Архітектурну композицію фасадів підкреслюють аттикові завершення. 

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. 
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Головний фасад будівлі колишньої гімназії.   

 

 

Верхній ярус площини стіни центрального ризаліту вуличного фасаду  під фризом з надписом 

«педагогічний університет» оформлений аркатурно-колончастим поясом, в який ніби вписані півциркульні вікна, 

кожне третє з яких – «сліпе». 
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Боковий фасад будівлі. Лучкові гурти-сандрики над віконними прорізами другого поверху. 

 

 

Оформлення віконних прорізів із лучковими перемичками  на другому поверсі одного з фасадів будівлі. 

Особливу увагу привертають подвійні кілеподібні кокошники, які  завершують лиштву вікон у вигляді набірних 

півколонок.  
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Оригінальна конструкція даху над центральним та боковими ризалітами. 

 

 

Оздоблення фігурною цегляною кладкою димарів. Сліпа аркатура надає димарям вигляду оборонних веж. 

 

Інтер’єр будівлі колишньої жіночої гімназії (фотографії 2020 року). 
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Над дверима из актової зали  лінійний сандрик на профільованих кронштейнах вінчає картуш, який з 

обох боків підтримують грифони. 

 

Подвійні канелюровані пілястри коринфського ордера на високих п’єдесталах. 
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 Вишуканий декор інтер’єру актової зали. 

 

 

Пишно декорована стеля акцентована вишуканою розеткою під люстру з вираженим об’ємним 

візерунком. 
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Вид на сходовий майданчик другого поверху. 

 

 

Мереживо вишуканої ліпнини, що оздоблює стелю, проглядається крізь візерунок кованої металевої 

решітки сходів. 
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Декоративне оздоблення дверного отвору,  виділяється ліпний картуш-рокайль. 

 

 

Вишуканий барельєфний фриз із ліпним геометричним орнаментом, що нагадує меандри, оздоблений 

гіллям, уквітчаним витонченими трояндами, перев’язаними звивистими гофрованими стрічками. 
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Барельєфне панно на теми навчання. Особливу увагу привертають путті, які займаються науками. 

 

 

Масивні пілони, оформлені пілястрами, підтримують склепіння. 
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 Барельєфне панно на теми навчання. У центрі розташований глобус на книгах, обабіч якого – 

манускрипти (ліворуч) та прилади для занять точними науками (праворуч). Композицію доповнює гілля акаунту 

(праворуч). 

 

 

Декоративне оздоблення склепінь. 
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 Особливої родзинки інтер’єру першого поверху надають масивні s-подібні кронштейни, оздоблені 

акантами. 

 

 

  Збереглися автентичні ковані решітки огородження сходів на другий поверх. 
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Вид на парадний вестибюль й вхідний проріз із лучковою перемичкою. 

 

 

Підлога першого поверху викладена кольоровою плиткою різних розмірів та форми. 
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ЗЕМСЬКЕ РЕАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Училище було відкрите у 1870 році у приватному двоповерховому будинку Самофалова по 

вулиці Дворцовій (Театральній), на розі з Театральним провулком (нині вулиця Театральна, 6). 

24 серпня 1870 року земські збори вирішили «спорудити хорошу будівлю  для училища, не 

дорожчу 55 тисяч. Для чого 20 тисяч відрахувати із суми, зібраної на училище, а решту 35 тисяч 

позичити з губернських сум. Для поповнення цього боргу у 30 тисяч відраховувати щорічно по 2000 

рублів з суми, яка буде виділятися на утримання училища. Обрати комітет з 15 членів, рахуючи і 

чотирьох членів правління училища, доручити комітету скласти кошторис, план, знайти місце, і 

якщо за кошторисом на усі потреби не знадобиться більше 55 тисяч, то скликати Повітові земські 

збори  для затвердження кошторису і дати повноваження для негайного будівництва; у комітет 

вважати обраними гласних: Н.О. Агте, Чеботаєва, Михальчі, Гаєвського, Келеповського, 

Шафонського, Хондакова, Значко-Яворського, Скляревича, П. Леонтовича, Харченка і чотирьох членів 

правління училища»33.   
 Повітове дворянство подарувало земству своє міське нерухоме майно на Ковалівці для 

спорудження на його місці будівлі земської реальної гімназії34. 

 

 
Реальне училище.  Поштова листівка. Видання Ф.М. Сановича. 

 

 «Не більше трьох років училище залишалося в орендованому будинку, потім його перевели у 

приміщення повітового земства у тій частині міста, яке носить назву Ковалівка. Будівля училища 

складається з двох з половиною поверхів і має 35 кімнат»35. 

 Тож припускаємо, що будівлю для училища спорудили у 1873 році, бо 20 вересня того року 

земські збори затвердили «доповідь  комісії зі спорудження будівлі  реального  училища». 

 З того часу навчальний корпус училища зазнав численних перебудов і добудов.  

Так, наприкінці 1890-х років земство здійснює давній задум побудувати при училищі пансіон 

для учнів та домову церкву. У 1893 році земство доручило  інженеру К. Шостовському скласти проект 

й кошторис будівлі пансіону.  

 

33 Систематичне зведення постанов Єлисаветградського повітового   земського зібрання за 1865-1895 роки. 

Єлисаветград. Друкарня Гольденберга. 1895.  
34 Там же.  Стор. 154. 
35 Історичний нарис м. Єлисаветграда.  Склав та видав О.М. Пашутін. Єлисаветград. Літо-Друкарня бр. 

Шполянських, 1897. 
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Наступного року Одеському відділенню імператорського російського технічного товариства 

були представлені план та кошторис будівництва пансіону на 100 осіб.  

У 1898 році розпочали спорудження прибудови двоповерхового об’єму для пансіону.  Плани й 

кошторис на це будівництво були затверджені будівельним відділенням Херсонського губернського 

правління. Не виключено, що автором цього проекту був О. Лишневський. Збереглися бухгалтерські 

документи, в яких зазначені кошти, які отримав О. Лишневський за  виконану роботу на  спорудженні 

прибудови та домової церкви.  

«16 вересня 1898 року. Видати міському архітектору О. Лишневському в рахунок належних 

йому за виконання робіт на прибудові і розширенні будівлі  училища 500 рублів».36 Нижче  написано - 

«отримав О. Лишневський» і підпис архітектора. 

 

 

 У Звіті про стан Єлисаветградського земського реального училища за 1898 рік зазначено: «З 

другої половини звітного року було розпочато прибудову до училища, за планом та кошторисом, 

розглянутим та погодженим земським зібранням, сесією 1898 року, і затвердженим та дозволеним 

будівельним відділенням Херсонського губернського правління, а також і Херсонським губернатором. 

Кам’яні роботи на прибудові, за виключенням приміщення для церкви, уже завершені. Весною 1899 

року роботи на прибудові будуть відновлені. Взимку заготовляли дерев’яні вироби, віконні рами, двері 

і т.п.».37 

 

13 червня 1899 року, у присутності почесного попечителя училища Я.Є. Ерделі, членів 

правління: С.К. Соколова-Бородкіна і Е.О. Безрадецького, міського архітектора О.Л. Лишневського, 

 

36 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 152. -  Арк.6 
37 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 13 -  Арк 2 зв. 
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директора і членів учбово-виховательського персоналу училища, відбулося освячення споруджуваної 

при училищі прибудови і закладання приміщення для домової церкви.38 

 

 

У прибутково-видаткових книгах училища знаходимо  ще один запис, пов'язаний з                       

О. Лишневським: «12 жовтня 1899 року. Видано міському архітектору О. Лишневському за 

виконання робіт на прибудові і розширенні будівлі 600 рублів»39. Це були великі гроші на той час, 

майже піврічний оклад О. Лишневського на посаді міського архітектора Єлисаветграда. Тож, 

очевидно,  він зробив значний внесок у це будівництво. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

У «Звіті про стан Єлисаветградського земського реального училища за 1899 рік»40 зазначено, 

що «приміщення училища значно розширяється прибудовою, кам’яною, двохповерховою  з півповерхом. 

У цій прибудові є приміщення для домової церкви, для бібліотеки, для класу малювання, світла і зручна 

кімната для метеорологічної станції, простора шинельна, кілька запасних класних кімнат і два 

довгих коридори. З огляду на те, що прибудова ще не закінчена, училище користується поки що лише 

коридорами і шинельною. Із завершенням прибудови і перенесенням до неї бібліотеки, метеорологічної 

станції, класів для креслення та малювання, училище матиме вісім вільних кімнат». 

Про хід будівництва дізнаємося з інших фінансових документів училища. Так, 22 березня 1900 

року було «сплачено по рахунку Петренку за хрест для церкви і двох балконів (очевидно, металевого 

огородження – прим. авт.) 60 рублів».41   

 

 

38 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 160 -  Арк 5. 
39 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 152. -  Арк.18. 
40 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 160 -  Арк. 1 - 1зв. 
41 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 152. -  Арк.25 
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. 

         20 листопада 1900 року «видано міському архітектору О. Лишневському в рахунок 

належних йому за виконання робіт на прибудові і розширенні будівлі училища 500 рублів»42. Того ж дня 

було виплачено 395 рублів Петренку за металеві сходи з перилами в церкві, їх встановлення, 

переробку шпиля на церкві та за влаштування трьох вентиляторів з ковпаками. 12 грудня виплатили 

Петренку 33,87 рублів за додаткове металеве перило, металеві пороги і кронштейн для умивальника. А 

22 грудня 1900 року виплатили 300 рублів Курбатову за штукатурні роботи у церкві.  

 

 
  

 

26 січня 1901 року видали  архітектору О. Лишневському остаточний  розрахунок за нагляд за 

будівництвом будівлі училища  у сумі  640 рублів43. 

 

 

 

 

42 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 168 -  Арк. 5 
43 ДАКірО. – Ф.60. – Оп.1. - Спр. 168 -  Арк. 13 
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            І, нарешті, 8 листопада 1901 року, за постановою правління училища від 5 листопада, видали 

100 рублів архітектору О. Лишневському за проект іконостаса. Що цікаво, О. Лишневський в цей час 

уже не проживав у місті, а у книзі значиться його підпис, тобто він приїжджав за грішми в 

Єлисаветград.44 

Архітектор О. Лишневський працював в Санкт-Петербурзі, а будівництво в 

Єлисаветградському земському реальному училищі тривало. У прибутково-видатковій книзі за 1902 

рік зазначено, що 16 травня того року було виплачено майстру Запорощенко за позолоту хреста для 

церкви 50 рублів45,  виплачено Пісецькому 182,65 рублів за виконання робіт для церкви,  виплачено 50 

рублів Господюку за покриття цинком купола на церкві та встановлення трьох печей і труб... 

З  прибутково-видаткових книг училища дізнаємося, що паркет для підлоги у прибудові 

поставляли з Одеси з  фабрики Духовського, а уклав  цей паркет майстер Мулевін. Мармурові сходи та 

підвіконня встановили майстри Поппало та Криткович. Майстер ліпних робіт Кравицький виконав 

роботи з ліплення для оздоблення церкви. Майстер Мухін вставив дзеркальне скло. Покрив цинком 

купол церкви майстер Бендюг.  

Спорудження прибудови й церкви було завершено у 1900 році, хоча внутрішні роботи тривали 

ще два роки.  

 

 
 

 

 

44  Там же.   Арк. 17 
45  Там же. Арк. 2 
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Проект іконостаса домової церкви Єлисаветградського земського реального училища, виконаний                 

Я. Паученком. 1911 рік. Зберігається в художньо-меморіальному музеї О.О. Осмьоркіна, м. Кропивницький. 

Освячення церкви затримувалося через недостатність коштів на виготовлення іконостасу та 

придбання церковного начиння. Так  було зазначено у Додатку до звіту Єлисаветградської міської 

управи за 1903 рік. Припускаємо, що                           

О. Лишневський зробив складний у 

виготовленні  проект іконостасу, за який не 

брався жоден місцевий снісар.  

А у 1911 році виконати проект 

іконостаса для церкви доручили Я. Паученку. 

У номері за 10 січня 1913 року газета 

«Голос Юга» надрукувала у блоці новин два 

повідомлення щодо реального училища:  

 «Приїзд єпископа. Учора близько 

восьмої години в Єлисаветград приїхав єпископ 

Єлисаветградський Іоанн. О третій годині з 

цього приводу в соборі відбулося урочисте 

богослужіння. Потім єпископ поїхав в реальне 

училище, де також відбулося богослужіння. 

Освячення церкви. Сьогодні о 9 годині 

ранку відбудеться освячення церкви при 

земському реальному училищі. Бути 

присутніми можуть тільки запрошені особи» 

 

 

 Газета «Голос Юга», 10 січня 1913 року. 
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Пам’ятна дошка із білого мармуру, на 

якій викарбований та покритий золотом текст: 

«Храм цей завершений влаштуванням і освячений 

єпископом Слуцьким Іоанном при почесному 

піклувальнику училища Г.В. Вікторові і членах 

правління В.М. Бракер, М.І. Бракер, М.М. 

Плотникові, О.О. Коренко та директорі 

училища Я.П. Кобці. 10 січня 1913 року». 

У № 2-3 «Херсонських єпархіальних 

відомостей», який вийшов 1 лютого 1913 

року, у розділі «новини» надрукована 

наступна інформація: «10-го, Четвер, Чин 

освячення храму при Єлисаветградському 

Реальному Земському Училищі і Божу 

літургію здійснив Преосвященний Єпископ 

Іоанн». 

 

 

 

 

 

 

Освячення церкви при Єлисаветградському земському реальному училищі. 
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Трисвятительська домова церква при училищі. 

 

 

Інтер’єр домової Трисвятительської церкви Єлисаветградського земського реального училища. 
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На плані будівлі училища  прибудова домової церкви позначена як «V5»  

Домова церква влаштована  у центральній частині дворової території і являє собою цегляний, 

хрестоподібний у плані двоповерховий  об’єм зі складним багатосхилим дахом (раніше там був 

влаштований купол). Хори відгороджені балюстрадою, і тримаються на восьми прямокутних колонах. 

Склепіння дзеркальне, з падугами у вигляді трьох центрових та півциркульних арок. Ліпний декор 

представлений розетками падуг, ліпним декором, по кутках скульптурні голівки ангелів. 

Зовнішній вигляд будівлі домової церкви. 
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Перший поверх оформлений віконними прорізами з півциркульними перемичками. Велике центральне 

вікно-біфорій колишньої домової церкви на другому поверсі, стилізоване під венеціанське з кулеподібним 

завершенням та франковане лопатками, які відмежовують його від двох бічних вікон.   
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Видовжене вікно з півциркульною перемичкою, франковане пілястрами, на які спирається кулеподібний 

архівольт – праворуч, сліпе вікно – ліворуч. 

 

Інтер’єр домової церкви. 
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Декор склепіння колишньої домової церкви. 

 

 

 

 
 

Хори, які підтримують прямокутні колони (пілони), що оздоблені канелюрованими пілястрами, 

оформлені балясинами. 
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Великий плафон на стелі оздоблений вишуканою ліпниною. Особливої родзинки надають барельєфи у 

вигляді розкішних картушів. 

 

 

 

 
 

Вид на хори колишньої домової церкви. Сучасний актовий зал. 
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Вид на стелю колишньої домової церкви. 

 

 

 

 

 
 

Барельєфи у вигляді крилатих голівок янголят. 
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Металеві сходи з ажурними кованими перилами. 

 

 

 
 

Вхідні прорізи з лучковими перемичками, до яких ведуть сходи. По центру півциркульний прохід до 

півпідвального приміщення. 
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Канелюрована пілястра коринфського ордера на високому п’єдесталі, яка оформлює прямокутну колону 

(пілон), що підтримує хори. 
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ЛІКАРНЯ СВЯТОЇ АННИ 

 

4 травня 1901 року в Єлисаветградській міській управі обговорили питання про виділення для 

будівництва лікарні Червоного Хреста ділянки міської землі на розі Костельної (Анни Дмитрян) та 

Чигиринської вулиць46 і згодом прийняли позитивне рішення. Потомственна почесна громадянка А.М. 

Дмитрян виділила на будівництво лікарні 50 тисяч рублів47.  

 

 
 

Лікарня Червоного Хреста.  Поштова листівка. Видання Ф.М. Сановича. 

 

 

 
 

Лікарня Червоного Хреста. Поштова листівка. Видання Ф.М. Сановича. 

 

46 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. 12.07. 1901. С.3 
47 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. 1.01.1901, С.3 
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Лікарня св. Анни. Поштова листівка. Видання магазину І.І. Золотарьова. 

       

 
Про будівництво лікарні св. Анни дізнаємося з книги 

«Лікарня святої Анни Російського Товариства Червоного 

Хреста в Єлисаветграді. Історія виникнення лікарні та її 

відкриття», упорядником якої був О.А. Юцевич. Книга 

видана Почесною попечителькою  лікарні А.М. Дмитрян у 

Санкт-Петербурзі у 1908 році. 

 

Як писав О. Юцевич, 18 листопада 1901 року в 

Єлисаветграді відбулося засідання  комітету 

Російського Товариства Червоного Хреста. Його 

голова П. Ревуцький повідомив, що А. Дмитрян 

вирішила побудувати для потреб хворих,  жителів 

Єлисаветграда та повіту, лікарню. Місто безкоштовно 

відвело місце  по Костьольній та Чигиринській вулиці, 

площею понад дві десятини. П. Ревуцький  

запропонував обрати комісію для створення проекту 

лікарні. До цієї комісії увійшов і зодчий О. 

Лишневський.  

Нагадаємо, що Олександр Львович Лишневський 

залишив посаду головного архітектора міста 

Єлисаветграда навесні 1901 року, і на час 

вищезгаданого засідання працював у Санкт-

Петербурзі. З цього виходить, що на замовлення  А. 

Дмитрян  Олександр Львович ще під час свого 

перебування в Єлисаветграді розробив проекти усіх корпусів майбутньої лікарні та її господарських 

споруд.   

Є письмова згадка, що Я. Паученку було запропоновано виконати креслення фасаду будівлі 

лікарні. Інших свідчень, які б підтверджували зміни, що вніс Я. Паученко у початковий проект О. 

Лишневського, не виявлено. 
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У липні 1901 року А. Дмитрян висловила бажання, щоб за спорудженням лікарні наглядав…  

«колишній міський  архітектор О.Л. Лишневський»48. 

Отож, можна говорити про авторство О. Лишневського у розробці генерального плану усього 

лікарняного комплексу і часткове авторство планувальних рішень основних лікувальних і 

господарських споруд. 

           У грудні 1901 року  комісія розглянула  план майбутньої лікарні,   який був розроблений О. 

Лишневським. О. Юцевич зазначив, що у цьому плані комісія  зробила «істотні поправки» та 

передала його у місцевий Комітет для висновку, а Комітет у свою чергу представив план в правління 

Російського Товариства Червоного Хреста. 

 

 
 

Загальний план лікарні. 

 

 

План лікарні на 40 ліжок був затверджений Головним Правлінням. Після цього його удруге 

розглянули  А. Дмитрян та лікар  О. Юцевич. А. Дмитрян вирішила зробити у плані «деякі суттєві 

зміни». Що ж це за зміни? Юцевич пише про те, що план коридорної системи у вигляді літери «П» був 

схвалений, але коридор фасадної частини корпусу розширили з 1  до 1,7 сажнів, а великі коридори у 

крилах будівлі розширили з 2,5 до  3 аршин. 

За планом Головного Правління операційна кімната була розташована в центрі фасадної 

частини будівлі, безпосередньо сполучалася з коридором і не мала окремого виходу, що вносило 

істотні незручності; крім того, не було окремої кімнати для інструментів, перев'язочної і 

стерилізаційної. З огляду на це А. Дмитрян спільно з лікарем О. Юцевичем зробила план окремого 

операційного павільйону, що примикав до задньої частини фасадного будинку і сполучався з лікарнею 

коротким коридором; операційна кімната була розміщена у північно-східній частині приміщення 

замість південно-західної. 

 

48 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. 10.06.1901.  С.2 
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         План території лікарні. На плані позначені літерами: А – головна будівля лікарні; В – амбулаторія; С – 

квартира лікаря; Д – лікарняна кухня; Е – (1 -  квартира машиніста, 2 - льодовик і сарай, 3 - погріб і пральна, 4 - 

дезинфекційна камера);  F - електрична станція; G – сарай для дров та вугілля; I – каплиця; К – будівля  

біологічної асенізації. 

 

До другої комісії увійшли А. Дмитрян, інженери Є. Тамм та Ф. Шрейтель і військовий інженер-

полковник Павлов. Було вирішено приступити до будівництва лікарні. Для «найближчого 

спостереження за будівництвом» був запрошений архітектор Я. Паученко, за кресленнями якого був 

складений фасад лікарні.  

 

Таким чином, початковий план лікарні О. Лишневського був скасований, і лікарню будували за 

планом  А. Дмитрян. У ході будівництва вносилися зміни у початковий план, і ці зміни значно 

затримали відкриття лікарні, уповільнивши швидкість її  спорудження.  

 

Так, за початковим планом у лікарні передбачалося влаштувати опалення голландськими 

печами. Але А. Дмитрян  була незадоволена таким опаленням, оскільки воно не відповідало вимогам 

чистоти і не було  економним. Тож спільно з О. Юцевичем і Є. Таммом вирішила застосувати водяне 

опалення низького тиску з відповідною вентиляцією. Таким чином, довелося частково у стінах 

проробляти нові канали, які не були передбачені спочатку, почасти зовсім перебудовувати деякі 

приміщення. Влаштувати водяне опалення  доручили фірмі Аркушевського з Лодзі, роботи 

виконували під наглядом інженер-технолога Е. Бріскмана. 
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Другий відступ від плану, а вірніше -  доповнення до нього, полягало в будівництві власної 

електричної станції. 

 

Третє доповнення до плану  -  питання про асенізацію. Завдяки Є. Тамму і його глибоким 

знанням з влаштування біологічної асенізації, було вирішено на приватній нараді у А. Дмитрян, за 

участю Є. Тамма, О. Юцевича і Е. Бріскмана, влаштувати в лікарні біологічну асенізацію.  Честь 

спорудження першої в Росії лікарняної біологічної асенізації належить інженеру Є. Тамму.  

Він вивчив це питання ґрунтовно в Гамбурзі та інших містах Європи під час своїх закордонних 

відряджень. 

 

План будинку для лікаря і службових будівель був  розроблений А. Дмитрян, так як раніше 

складені плани О. Лишневського не відповідали вимогам зручності. 

Будівництво тривало менше двох років, і 18 травня 1904 року  лікарня була освячена і відкрита. 

 

Фотографії будівель лікарні з книги  «Лікарня святої Анни Російського Товариства 

Червоного Хреста в Єлисаветграді. Історія виникнення лікарні та її відкриття». 

 

 

 
 

 
Одна з будівель лікарні св. Анни, у якій була амбулаторія. Вісь колишнього головного фасаду, 

позначеного ризалітом невеликого виступу, спочатку підкреслювали двоє дверей із середником між ними, а 

сьогодні на їхньому  місці вікно. Парадний вхід, а сьогодні вікно, оздоблений порталом, півколони-"кубишки" 

якого підтримують півциркульну арку з фігурною висячою гиркою. Вінчає ризаліт фігурний аттик із сліпою 

люкарною з трилопасною перемичкою, прикрашеною емблемою Червоного Хреста. 
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Службові будівлі. 

 

 

 
 

Фонтан на подвір’ї лікарні. 
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Квартира лікаря. 

 

 
 

Загальний вигляд лікарні. 
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Фотографії будівель  лікарні, 2020 рік. 

 

 
 

Амбулаторія лікарні св. Анни. 

 

 
 

Вхід до лікувального корпусу лікарні св. Анни по вулиці Анни Дмитрян. Розкішний заглиблений 

перспективний вхідний портал акцентує ризаліт невеликого виступу, що завершений напівзруйнованим 

аттиком, одноповерхового, цегляного, з гранітним облямуванням цоколю будинку. Парадний арковий вхід зі 

сходами оздоблений перспективним порталом, подвійні набірні колонки з дрібних тесаних декоративних 

елементів якого підтримують півциркульні арки, одна з яких зубчаста, з профільованими архівольтами. Над 

розкішним вхідним порталом розташований аркатурно-колончастий пояс із вписаними у нього прямокутними 

віконцями, що освітлюють внутрішні сходи сіней. Збереглися автентичні фільончасті двостулкові дерев’яні 

двері зі склінням та «світлик» над ними, який стилізований під флорентійське вікно. Декор стулок дверей 

стилізований під російське узороччя. Композиція фасаду будівлі (включно з ризалітом та порталом) вирішена у 

цегляному стилі із застосуванням деталей, притаманних неоросійському стилю, які змодульовані у цеглі.  
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Фотографії фасадів та інтер’єрів будівель, 2021 рік. 

 

 
 

 Металева огорожа навколо території лікарні. 

 

 

 
 

 Льох-льодовик. 
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Віконні прорізи, які оформлені лиштвами і завершені трикутними сандриками, надають особливої 

родзинки дворовому фасаду будинку. 

 

 

 

 
 

Над входом знаходяться п’ять віконець, що освітлюють внутрішні сходи сіней. 
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Вид на вхідні двостулкові дерев’яні двері зі склінням із сіней. Міжвіконний простір оздоблений рельєфною 

ліпниною. 

 

 

 

 
 

Декоративне оформлення віконних прорізів. 
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 Декоративне оформлення віконних прорізів. 

 

 
 

 Цегляний декор віконного прорізу з півциркульною формою перемички. 
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МІСЬКА СКОТОБІЙНЯ  

 

7 травня 1885 року міська дума  вирішила побудувати кам’яну скотобійню  на Салганній 

площі, неподалік від місцевості, яку називали Новою Одесою. Сьогодні це місце знаходиться у 

кварталі між вулицями Одеською, Преображенською, Олександрійською та  річкою Інгул. 25 

листопада того року дума вирішила розпочати роботи у 1886 році і асигнувала на будівництво 12 200 

рублів. 

У червні 1887 року контрольна комісія та міська управа, згідно висновку  архітектора,  

визнали, що виникла необхідність розширити приміщення скотобійні: для великої рогатої худоби -  

розібрати внутрішні цегляні перестінки, які відділяли приміщення для забою від приміщення  для 

розвішування туш, замінивши їх прогонами на стовпах. Для невеликої худоби  - прилаштувати 

приміщення для забою.   

В «Історичному нарисі м. Єлисаветграда»,  у списку будівель, які належать місту,  згадані:  

«26. Кам'яна будівля міської бойні на Салганній площі, біля передмістя Кущівка. Побудована у 

1886 році підрядником Перрімондом за 11 705 руб. Додаткові споруди з огорожею, загонами, навісами 

і сараями вартістю  2010 руб. Всього витрачено 13 715 руб. У 1887 році на розширення та 

пристосування бойні витрачено містом 1457 руб. і орендарем бойні Чечельницьким побудовані при 

бойні загони для ринку худоби, які у 1889 році, відповідно до угоди, відійшли на користь міста. У 1889 і 

1890 роках замість визнаної незручною асфальтованої підлоги у бойні зробили гранітну підлогу і деякі 

пристосування, на що витрачено 2766 руб. 

27. Дерев'яна одноповерхова під залізним дахом будівля для трактиру  з погребом, сараєм, 

ретирадним місцем і огорожею. Побудована у 1887 році і обійшлася у 2329 руб. У 1888 і 1889 роках 

замощена підлога цеглою, зроблено вісім віконниць, пофарбували дах і обмазали  зовні, на що 

витратили 267 руб.».  

Через десять років після цього будівлі бойні потребували капітального ремонту, розширення і 

перебудови. Із стенограми засідання міської думи від 27 листопада 1897 року дізнаємося, що «міська   

скотобійня  побудована у  1886  році і з додатковими господарськими будівлями -  огорожею,  

загонами,  навісами  та  сараями,  обійшлася місту у 13 715   руб. Потім, у   1887 році, були зроблені 

деякі пристосування, на що витрачено 1457   руб,  а  у   1889  і  1890  роках, замість незручної 

асфальтної підлоги у скотобійні  влаштували гранітну підлогу і деякі пристосування, на що було  

витрачено   ще  2766  руб.  Таким чином усі капітальні допрацювання і пристосування  скотобійні 

відносяться до перших років її існування»49. Багато чого на бойні від тривалого і постійного 

використання   прийшло у непридатність, а уся бойня за своїми розмірами і влаштуванням уже 

застаріла.   

Беручи до уваги, що бойня є однією з крупних дохідних статей міського господарства, міська 

управа  визнала, що терміново потрібно провести її капітальний ремонт. Згідно кошторису, який склав 

міський архітектор О. Лишневський,  за погодженням з наглядачем бойні міським ветеринарним 

лікарем  С.  Зерцаловим,  усі витрати на перебудову бойні склали 13 500   рублів. Оскільки таких 

грошей у міста не було, вирішили витрати на ремонт покрити за рахунок збільшення такси на забій 

худоби, яка була меншою в Єлисаветграді, ніж у Херсоні та  Одесі. Таким чином, дохід міської бойні 

за рік мав збільшитися на 6000 рублів, а грошей, зібраних за два-три роки, мало вистачити для 

проведення капітального ремонту бойні. 

 На засіданні міської думи був зачитаний кошторис перебудови бойні, складений міським 

архітектором О. Лишневським, технічні плани цих робіт і детальна пояснювальна записка до плану. 

Гласний  П.  Долинський  заявив, що у пояснювальній записці до плану він вбачає  розкіш та 

зайві витрати, і тому, на його думку, перш, ніж затверджувати представлений  О. Лишневським 

проект, треба створити особливу комісію з гласних, які б детально розглянули проект та кошторис, а 

потім уже затверджувати його. Гласний  І.  Лелюк не побачив у проекті ніякої розкоші, а лише деякі 

зручності, яких на той час не було на бойні. П. Долинського підтримав гласний   І. Макеєв. Міська 

дума вирішила  проект  такси  за забій худоби на міській бойні погодити, а для розгляду проекту та 

кошторису капітального ремонту і переобладнання бойні створити комісію з гласних:  Г. Дериченка,  І. 

Макеєва, Я. Пісецького,  П. Долинського  та  М. Корецького,  які  б мали детально розглянути проект 

та кошторис, і доповісти про свій висновок на найближчому засіданні. 

 

49  “Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської думи за 1871–1903 рр..” Том І. (Склав Л.К. 

Брейер. – Єлисаветград: Друкарня М.А. Гольденберга, 1905). 
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Частина плану м. Єлисаветграда за 1914 рік, на якому позначені Скотопригонна площа та міські бойні. 

 

Очевидно, комісія зробила зауваження до існуючого проекту, бо на початку 1898 року О. 

Лишневський склав новий проект реконструкції скотобійні, кошторис, технічний план робіт та 

детальну пояснювальну записку.50 На засіданні міської думи 12 червня 1898 року гласні розглянули 

доповідь комісії з перебудови та розширення міської бойні разом з проектом та кошторисом, які склав 

міський архітектор О. Лишневський. 

Для здійснення задуманого потрібні були  19 416  рублів,  а  для  виконання першочергових 

робіт  -   14 330  рублів.  Таких грошей місто не мало на той час. Щоб не брати позику, вирішили узяти 

гроші на ці витрати з суми понадкошторисних прибутків міського громадського банку  за  1897 рік, 

яких на той час було 13 113  рублів 63  копійки.  

Міська  дума погодила надану комісією доповідь, плани та технічний кошторис, і вирішила 

приступити до перебудови бойні  восени 1898  року. 

З публікації у місцевій  газеті дізнаємося, що у січні 1900 року асфальтними роботами на 

скотобойні займалася фірма «Грюцмахер».51 

 В архівній справі щодо будівництва базару на Салганній площі, біля Скотопригонного двору, 

яка датується 1892-1909 роками, є кілька документів, які були адресовані на виконання міському 

архітектору Єлисаветграда О. Лишневському, або ж підготовлені та завізовані ним52.  

    До міської управи звернулися кілька громадян з проханням облаштувати базар та торгові місця 

на Салганній площі, так як жителям Кущівки, Катрановки та інших прилеглих слобід далеко 

добиратись до базару в центрі міста для продажу та придбання продукції.  

 

50 Ведомости Елисаветградского городского общественного укправления. 20.01.1898.  С.3 
51 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. 1900, 4 січня.  С.3 
52 ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 2. – Спр.6. 
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Так, 24 квітня 1898 року міська управа дала доручення  архітекторові  скласти плани восьми 

кам’яних лавок на Салганній площі. Вони мали бути розміром 9 х 9 метрів, і кожна з погребом.  

А  через місяць, 26 травня, О. Лишневському доручили скласти пояснювальну записку до 

вищезгаданого плану. На звороті цього доручення є віза архітектора, що 4 червня він надав відповідні 

документи на розгляд міської управи. 

 

 
  

Проект корпусу кам’яних лавок для Нового базару на Салганній площі біля Скотопригонного двору.   
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БУДІВЛЯ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БАНКУ 

 

 

Відділення державного банку було відкрите в Єлисаветграді 1 червня 1894 року. В «Исто-

рическом очерке г. Елисаветграда» читаємо:  «Єлисаветградське  відділення державного банку 

знаходиться по Перспективній вулиці у найманому будинку, який вкрай тісний і незручний, до того ж  

при банку відсутня комора для зберігання коштів.  

Незабаром для єлисаветградського відділення державного банку передбачається побудувати 

власне спеціально пристосоване приміщення, для чого придбано одне з приватних місць на 

Перспективній вулиці, проти міського бульвару». 

 

 

 
 

 

У липні 1896 року керуючим відділення банку був призначений М. О. Пономарьов, який до 

того обіймав аналогічну посаду у місті Кременчуці. Контролером (другою посадовою особою) банку з 

дня відкриття установи працював  Яків Миколайович Шульгин  (відомий історик, педагог, 

батько Олександра – першого міністра іноземних справ УНР, та Володимира – героя Крут).  

Олександр Шульгин згадував в еміграції: "До нового директора, певно афериста, батько 

ставився з великим застереженням. У 1898-99 рр. він ставав усе більш нервовим. Саме тоді банк 

почав будувати свій власний гарний будинок у центрі Єлисаветграда. І батькові здавалося, що 

директор і його ближчі урядовці хочуть на цьому "нагріти руки". Чи тільки здавалося, чи як 

контролер він міг мати на це якісь підстави – не знаю. Але одного дня, за повною згодою мами, він 

подав у відставку". 

На початку 1881 року державний банк,  через С-Петурбурзьке товариство архітекторів, 

оголосив конкурс на проект будівлі для відділення банку у повітовому місті. Програма конкурсу була 

надрукована у № 5 газети «Неделя строителя».  

До 17 березня на конкурс надійшло дев’ять  проектів. Комісія у складі професорів архітектури 

П. Л. Бенуа і А. І. Кракау та академіка архітектури  В. Ф. Естеррейха присудила 1-шу премію проекту 

А. Й. Томішка. 
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          Сторінки журналу «Зодчий» з  проектом будівлі для відділення державного банку у повітовому місті,  

який отримав 1-шу премію. Автор – архітектор А.Й. Томішко. 1881 рік. 

 

 

Припускаємо,  що за основу проекту Єлисаветградського відділення державного банку був 

узятий саме проект архітектора Антонія Йосиповича Томішка.  Міський архітектор  Єлисаветграда                 

О.Лишневський використав фасад будівлі з цього проекту. А от що стосується внутрішнього 

планування будівлі, то воно, очевидно, належить  Олександру Львовичу.  
В одному з номерів за 1899 рік газета "Ведомости Елисаветградского городского 

общественного управления" повідомляла: "6 травня, о першій годині дня, після здійснення соборним 

духовенством молебню з водоосвяченням у присутності всього складу службовців 

Єлисаветградського відділення Державного банку, на чолі з його керуючим М. Пономарьовим, а 

також міського громадського управління, закладено камінь у фундамент будівлі відділення 

Державного банку". 

 У фондах Державного архіву Кіровоградської області збереглося рішення будівельної комісії 

при відділені Державного банку, що діяла на чолі з М. Пономарьовим  з 9 лютого 1899 року. 11 квітня 

того року на засіданні комісії міський архітектор О. Лишневський обґрунтував необхідність 

збереження уже існуючого проекту банку, котрий запропонували спростити для здешевлення 

будівництва.  А 2 липня розглядали питання укладання угод на постачання для спорудження будівлі 

матеріалів та на виконання робіт, починаючи від огородження будівельного майданчика та копання 

котловану. До початку холодів планували завершити будівництво "начорно".  
Будівельна комісія діяла до 4 вересня 1900 року. Тож цілком ймовірно, що будівлю для 

відділення Державного банку в Єлисаветграді ввели в експлуатацію у 1900 році. 
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 Таким, як на цій поштовій листівці початку ХХ століття, був первісний об’єм будівлі банку. Вид з вікна 

будівлі міської управи. На передньому плані фонтан посеред Міського бульвару, далі, через вулицю Велику 

Перспективну, -  будівля банку.  

 

Первісна будівля банку була симетрична з фасаду. Вхід – по центру будівлі. По краях головного 

фасаду на другому поверсі балкони із огородженням з балясин. Над балконами аттики, а  між ними - 

балюстрада. Справа по фасаду невелика двоповерхова прибудова,  другий поверх якої дещо нижчий за 

основний корпус будівлі. Цікавою виявилася спроба  дзеркально відтворити головний фасад будівлі 

банку у новій добудові зліва у напрямку будівлі колишнього «Північного» готелю (сьогодні у цьому 

будинку казначейство),  яка була здійснена у 1990-ті роки. Автор  проекту цієї добудови -  архітектор  

Григорій Медведенко.  

До 2017 року будівлю використовували за призначенням. Збереглося майже у первісному 

вигляді оформлення інтер’єрів: ліпний декор у вигляді розеток під люстри різної тематики з 

рельєфним вишуканим візерунком, карнизи, колони, капітелі, дзеркала та інші елементи оздоблення. 

Свій первісний вигляд зберегли також камін і піч опалення, зовнішні площини яких облицьовані 

кахельною плиткою майоліки. Мармурові сходи, огороджені візерунчастою кованою решіткою. 

Особливу увагу привертає оформлення стелі в деяких кімнатах та операційної зали, у якій 

перекриття    виконане у вигляді зімкнутого склепіння та кесонного типу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розкішно оздоблений ліпниною камін. 
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 Канелюровані пілястри з різьбленими капітелями корінфського ордера, над якими розташовані 

канелюровані кронштейни. 

 

 

 
  

Склепіння другого поверху. 
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 Склепіння підвалу. 

 

 

 

 
  

Вишуканий камін. 

 

 

 



 72 

 

 
 

Висока кахельна піч. 
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 Пілони, що підтримують стелю, декоровану рельєфною ліпниною, оздоблені канелюрованими 

пілястрами з корінфськими капітелями та з усіх боків оформлені канелюрованими кронштейнами. 

 

 

 
 Декор склепінь. Витончена рельєфна ліпнина із рослинним орнаментом оздоблює кесони. 
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 Сходи на другий поверх із огородженням ажурними кованими решітками. 
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ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКИЙ ТРАМВАЙ 

 

Єлисаветград був четвертим містом у Російській імперії, по вулицях якого пішов трамвай на 

електричній тязі.  

 

 
 
Вид з Пермської вулиці. Поштова листівка. Видання  М.М. Піковського. 

 

Уперше питання будівництва в Єлисаветграді залізниці було підняте у 1889 році.  А 19 червня 

1895 року міська дума разом з інженером залізничних шляхів І. Лихачовим  розглянула проект на 

будівництво міської залізниці на електричній тязі і уповноважила міську управу заключити з  І. 

Лихачовим договір. У серпні того ж року договір було укладено. А 6 лютого 1896 року його 

затвердило міністерство внутрішніх справ.  14 червня 1896 року договір  передали київському  купцю 

1-ї гільдії Л. Бродському. Остаточний договір на будівництво з ним місто уклало 17 червня 1896 року.  

 

 
 

Загальний план розташування Центральної станції  трамваю53.  
 

Розпочали будівництво у вересні того ж року. 10 листопада був відслужений молебень 

соборним духовенством  у присутності представників міської управи та інших відомств, та закладено 

 

53 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1 – Спр.1173. 
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фундамент  машинної будівлі для трамваю. Будівничого Л. Бродського в Єлисаветграді представляли 

М. Бродський та інженер А. Абрагамсон.  

Будівництво тривало менше року, і було завершене на початку липня 1897 року. А 13 липня на 

центральній станції міської залізниці був відслужений молебень і відбулося освячення будівель та 

машин, а потім урочисто відкрили і сам рух трамвая по місту. 

 
 

 

Фрагмент сторінки книги початку ХХ століття з фотографією і текстом: «Труба Електрич. Міської 

Залізниці в м. Єлисаветграді вис. 50 арш.  влаштована Технічним Бюро Інж.-Техн. І.І.. Іссерліса у м.Київ з 

київської жовтої пустотілої цегли».  

 

Будівництво трамвайних ліній, будівель депо, електростанції для трамвая та інших службових 

приміщень відбувалося у роки, коли головним архітектором міста працював О. Лишневський. Тож 

йому, згідно службових обов’язків, доводилося  наглядати за ходом будівництва та робити свої 

зауваження і вносити корективи у проекти будівель з метою їх  поліпшення. 

У постановах Єлисаветградської міської думи зустрічаються записи про участь головного 

архітектора міста О. Лишневського у засіданнях думи, на яких обговорювалися питання будівництва 

об’єктів трамвайного господарства. Так, 20 серпня на засіданні міської думи була зачитана доповідь 

міської управи про деякі зміни у проекті  машинної будівлі центральної електричної станції міської 

залізниці, який надав представник підрядника, що отримав право на проведення цих робіт. Потім дума 

заслухала  роз’яснення окремих тез доповіді міського архітектора О. Лишневського та міського 

інженера Буйницького54.  

 

54 Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської  думи за 1871-1903 роки. Том І. 
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Олександр Львович сфокусував увагу гласних на недостатньому опрацюванні проекту щодо 

міцності споруди, і зажадав внести у креслення такі доповнення: узгодити глибину закладення 

фундаменту з глибиною материка; для більшої міцності зробити стіни підвального поверху не 

склепінчастими, а суцільними; посилити перекриття великих прольотів додатковими балками; 

передбачити зміцнення деяких конструкцій залізними стяжками; влаштувати окремі фундаменти під 

парові котли і машини55.  Міська дума погодила проект машинної будівлі центральної електричної 

станції міської залізниці з врахуванням змін та доповнень, вказаних у доповіді та висловлених на 

засіданні міським архітектором О. Лишневським.  

Кілька гласних міської думи висловили своє невдоволення тим, що машинне відділення 

трамвая розпочали будувати на Османському бульварі із значним відступом від червоної лінії вулиці 

Великої Пермської. А таке розташування будівель, на думку гласних,  неестетичне, до того ж буде 

підтоплюватися машинна будівля під час повеней. Ці заяви гласних були обговорені на засіданні думи 

28 вересня 1896 року. Свою думку з приводу місця будівництва машинного відділення висловив і 

міський архітектор О. Лишневський. Він сказав, що на засіданні 20 серпня не піднімалося питання, на 

якому місці буде розташована будівля машинного відділення, а на наданому виконавцем робіт плані 

це місце не було вказане. Міська дума вирішила доручити міській управі  разом з контрольною 

комісією оглянути будівлі і узгодити з підприємцем Л. Бродським питання про підняття  підлоги 

машинного відділення вище рівня води під час повеней, оскільки уже не можна було перенести будівлі 

на червону лінію вулиці. 

Власник будинку по вулиці Дворцовій К. Соколов-Бородкін (нині вулиця Дворцова, 6) 

клопотав  про дозвіл влаштувати за свій кошт біля трамвайної колії, навпроти свого будинку, 

павільйон для пасажирів. Це клопотання було розглянуто на засіданні міської думи 6 лютого 1898 

року. Міський архітектор О. Лишневський  та член управи О. Дунін-Жуховський зробили попередній 

висновок щодо доцільності цього павільйону. На їхню думку, павільйон затрудняв би рух пішоходів 

тротуарами і загромаджував би проїжджу частину вулиці, а Дворцова вулиця й так надто завантажена. 

Та  й трамвайні павільйони було прийнято на той час ставити біля базарів, присутніх місць та на  

пересадочних станціях, де траплялося велике скупчення пасажирів. До того ж сам павільйон міг стати 

місцем «не зовсім пристойних і охайних зібрань». Тож міська дума відхилила клопотання К. Соколова-

Бородкіна.  

У лютому 1898 року за дорученням міської думи міська управа спільно з контрольною 

комісією та за участі міського архітектора О. Лишневського, міського інженера С. Несцюшко-

Буйницького та запрошених експертів – інженерів електричного акціонерного товариства   Шуккерт  і  

Ко  у  Нюрнберзі -   Я.  Самойловича  та  А. Борна, провела огляд міського трамваю. Результати цього 

огляду  були заслухані на засіданні міської думи 16 лютого.  Що стосується відомства                                    

О. Лишневського, то у рішенні того засідання міської думи зазначено, що усі «будівлі  трамваю 

споруджені згідно проектів і, мабуть, міцні,  за  виключенням цегляного вагонного сараю,  в якому 

північна стіна дала  неправильну  осадку  і відійшла від  вертикального  направлення; за заявою 

керуючого трамваєм,  цю стіну перекладуть наступної весни».  

Міська управа та міська контрольна комісія дозволили рух  від вокзалу  «до  заводу  Зельцера  

(до будинку спадкоємців  Потоцького), і Садової - від  заводу  Зельцера  до  міського саду». Також 

міська дума зобов’язала підприємця Л. Бродського, «щоб північна  стіна  цегляного  вагонного  сараю, 

яка дала  неправильну  осадку  і відійшла від вертикального  положення,  була  обов’язково  

перекладена весною цього 1898 року». 

На засіданні 17 березня 1899 року міська дума розглядала питання укладання  рельс. 

Архітектор О. Лишневський висловив думку,  що без суцільного  замощення  вулиць  та 

укладання  в арочний стійкий грунт мостової, шпали будуть затрудняти рух кінних екіпажів. 

Через два місяці, 18 травня, міська дума розглядала питання укладання  трамвайних колій  на 

нових міських маршрутах. О. Лишневський заявив про необхідність замощення  мостової   нових  

ліній  трамваю,  стрічкою у два сажні і замощення усіх переїздів на перехрестях вулиць,  через те, що у 

місті вузькі вулиці, і це буде корисно для руху екіпажів. Міська управа доручила скласти технічний 

кошторис на замощення поліпшеним типом мостових ще не замощених кварталів  Успенської вулиці 

(Гоголя),  на якій було шосе,  від Миргородської (Шульгіних) до  Олександрівської (Тарковського) 

вулиці. 

 

55 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. – 19.09.1896.  
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17 серпня 1896 року міська управа дала доручення архітектору О. Лишневському розглянути проект  

електричної станції Єлисаветградської міської залізниці і доповісти свої зауваження до 20 серпня.  ДАКірО. – 

Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1173. – Арк. 115. 
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Акт, складений 27 вересня 1896 року членом  управи А Дуніним-Жуховським та міським архітектором 

О. Лишневським щодо огляду ними фундаменту під будівництво будівлі електричної станції трамвая. ДАКірО. – 

Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1173. – Арк. 145. 
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ПУШКІНСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ 

 

На початку 1899  року, після доповіді Комісії із святкування століття з дня народження                     

О. Пушкіна, міська дума Єлисаветграда вирішила побудувати народне училище, назвавши його на 

честь великого поета.56  

 

  
 

Газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного 

управления», 23 травня 1899 року. 

 

13 квітня того року міська влада виділила для будівництва  

училища ділянку землі у передмісті Пермському, на пересіченні вулиць 

Солдатської, Садової, Бобринецької і Поштового провулку, та асигнувала 

571 рубль 95 копійок на огородження цього місця дерев’яним парканом – з 

трьох сторін постійним і з четвертої  сторони тимчасовим57.  

У номерах за 23 та 25 травня 1899 року  газета «Ведомости 

Елисаветградского городского общественного управления» повідомляла, 

що 26 травня відбудеться закладання будівлі для Пермського міського 

народного училища.  

А у номері за 27 травня газета повідомляла: «26 травня у день 

сторіччя з дня народження поета О.С. Пушкіна в єлисаветградському 

Успенському Соборі, після літургії, в присутності представників 

адміністрації та міського громадського управління, а також  багатьох 

молільників, відслужена за померлими панахида, потім відбулося 

закладання будівлі для Пермського міського народного училища, яке 

планують назвати Пушкінським». 

Будівля  училища була розрахована  на 300 учнів,  також мала 

трикімнатну квартиру з кухнею для завідувача училищем.  

 

 

 

56ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1070. - Арк. 7. 
57 Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської  думи за 1871-1903 рр. ІІ том. 1905. 
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Проект був здійснений  у повній відповідності до авторського задуму. В оформленні фасаду 

будівлі архітектор включив  різні прийоми декоративного опорядження -  гирьки, зубці, квадратні 

ширінки та кокошники. Вони, а також масштабні вікна з арочним обрамленням, відіграли роль 

ритмічних акцентів, що надавали фасадам живописної виразності.  

Бокові, ледве помітні, ризаліти на рівні другого поверху прорізані біфоріями (здвоєними 

вікнами), перекритими одним арочним завершенням. По усьому карнизу пропущений рельєфний 

декоративний пояс, що імітує машикули (навісні бійниці). Рельєфність цього декоративного пояса 

наростає на ризалітах,  і послаблюється на інших частинах фасаду,  посилюючи пластику фасадної 

стіни. Її підкреслюють і шатрові завершення бокових ризалітів, і монументальне кільце, яке оформляє 

центральний вхід у будівлю Пушкінського училища. 

 

 
 

Проект фасаду будівлі Пушкінського училища. Архітектор О. Лишневський. Зберігається в 

Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. 

 

Масштабна у розмірах будівля (36,5 х 21,8 м) за період експлуатації зберегла об’ємно-

просторове рішення та первісне планування. Значних змін зазнали інтер’єри будівлі.  Внутрішнє 

планування коридорного типу, що характерно для будівель закладів освіти.   

Споруда цегляна на бутовому фундаменті, має два об’єми - двохповерховий та одноповерховий, 

без підвалів. Одноповерховий об’єм добудований в останні роки ХХ століття. У плані старовинна 

будівля у вигляді літери «П», крила спрямовані в сторону території двору утворюючи каре. З 

головного фасаду влаштований   мурований з цегли ганок на двох колонах, з бокового фасаду – 

тамбурного типу одноповерхова прибудова.   
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 Бобринецька вулиця і Пушкінське училище. Поштова листівка. Видання Д.П. Єфимова. 1904 рік. 

 

 

  
 

Пушкінське училище.  Поштова листівка. Видання М.М. Піковського. 1907 рік. 

 

Архітектурне рішення будівлі  притаманне періоду забудови  - так званий «цегляний» стиль. При 

будівництві використовувалася керамічна цегла різних кольорових відтінків. З міцної лицювальної 

цегли створені орнаментальні рельєфи, які надають фасадам особливої пластичної виразності. В якості 

способів кладки використані поребрик, зубець, аркатура, клинчасті пояси, з цегли викладені пілястри, 

лопатки, нішки, колонки, важики, аттики. 
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Колони виконують функцію архітектурного оздоблення будівлі (парадного входу), та 

конструктивну – основою ганку. Вони муровані з цегли, квадратні у перетині. Поєднані колони  

арочною перемичкою з  оздобленням важками та півколонками, і складають цілісний об’єм портика. 

 

 
 

 Сходи на другий поверх з ажурним кованим металевим огородженням. 

 

Горище забезпечене слуховими вікнами. Збереглися два автентичні куполи. Вони   влаштовані за 

боковими аттиками. Куполи пірамідальні, чотирьохскатні із зрізаною вершиною, первісно були 

прикрашені короною з візерунчатої решітки; покриття куполів - металеві листові деталі, що укладені 

як «луска».  
 

.  

 

 Вуличний фасад будівлі. 

 

Віконні отвори на першому поверсі прямокутної форми з лучковим завершенням, на другому 

поверсі - прямокутні з трицентровим завершенням та прямокутні з  півкруглим завершенням. Дверний 

отвір парадного входу – прямокутний з півкруглим завершенням.  В прибудованому тамбурі  - 

віконний та дверний прорізи прямокутні. Перемички віконних та дверних отворів цегляні, арочного 

типу: півпіднесені, трицентрові, венеціанські, флорентійські, лучкові.   

 Будівля має кілька входів-виходів.  Історичний парадний вхід  зберіг автентичне місце 

розташування та архітектурне рішення, влаштований по центру головного фасаду.  
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Дверний отвір масштабний за розмірами, прямокутний з багатоцентровим звершенням, 

перемичка цегляна арочна, еліптична.  Історично будівля мала одні сходи, які зберегли своє 

автентичне розташування та тип влаштування. Сходи двомаршеві, поворотні. Огорожа сходів з 

металевої полоси та прутка, решітка має ажурний  малюнок. 

 

 
 

Головний вхід до двоповерхового цегляного, симетричного за композицією будинку, через 

масивний парадний ганок зі сходами, увінчаний декоративним слуховим вікном із півциркульною 

перемичкою, обрамленого карнизом із кілеподібним завершенням.  

Карниз ганку оздоблений мереживом язичків. Профільовані прямокутні колони ганку, 

оформлені пілястрами, та пілястри,  які обрамляють безпосередньо вхідний проріз,  підтримують арки 

зі стилізованими кілеподібними завершеннями, оформленими декоративними архітектурними 

елементами -   фігурними звисаючими   гирками.  

 

 

 
 

  Види на парадний ганок. 
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.  

 

Парадний ганок з висячими гирками. 
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 Дворовий фасад будівлі. 
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МІСЬКІ ТОРГОВІ РЯДИ 

 

 

 Серед своїх робіт в Єлисаветграді О. Лишневський згадував58 і «міські торгові ряди». Знайти 

документальне підтвердження того, на якому базарі, та які саме торгові ряди проектував Олександр 

Львович - нам не вдалося.  

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда»,  у розділі міської нерухомості, згадуються кілька 

базарних будівель, але усі вони були побудовані до 1895 року, тобто до приїзду в Єлисаветград О. 

Лишневського. 

 Серед постанов міської думи знаходимо два рішення, які стосується базарних лавок, і які 

розглядалися у роки роботи в Єлисаветграді головним архітектором О. Лишневським.  

Так, 14 червня 1897 року дума розглядала будівництво лавок для «шитого одягу» і погодила 

проект, за яким «кожна лавочка повинна мати окремий дах».  

А 30 вересня того року дума створила особливу комісію для «розробки  питання про 

реконструкцію і впорядкування свіжорибного ряду на Старому базарі», та про перебудову лавок 

шкірного ряду. Але у цих матеріалах жодного слова про міського архітектора. Тож чи був причетний 

до реконструкції даних лавок О. Лишневський – невідомо. 

 

 

 
 
Систематичне зібрання постанов Єлисаветградської міської думи за 1873-1905 роки. Том 2. Стор.424-425 

 

 

 

58 ЦДІА. СПб. – Ф.53.-Оп.164.- Спр.1020.- Арк.11 зв. 
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ДАКірО.- Ф.78. –Оп 1. - Спр.191. -  Арк 21- 21 зв. 

 

1897 року міська дума доручила міському  архітекторові О. Лишневському скласти план та 

кошторис на побудову міських лавок на Новому базарі. План цих лавок не зберігся.  Новий базар на 

той час знаходився в районі пам’ятника Т. Шевченку та стадіону «Зірка». 

З архівної справи «Матеріали з питання перевлаштування і упорядкування свіжорибного ряду 

на старому базарі: виписки з протоколів засідань думи, листування, кошториси та ін..   1897-1900 

рр.»59  дізнаємося, що 29 травня 1897 року міська управа доручила  О. Лишневському скласти проект 

та кошторис на будівництво загального навісу над павільйоном для продажу риби. Павільйон мав  

триматися на кам’яних стовпах і мати вогнетривке покриття. 

 

 
 

        У березні 1899 року газета «Ведомости Елисаветградского городского общественного 

управления» повідомляла, «прохання купця А.Д. Барського, згідно з повідомленням члена управи 

М.С.Макарова та міського архітектора О.Л. Лишневського, дозволити прохачеві влаштувати залізну 

парасольку  над дверима його лавки на старому базарі». 

 

 

59 ДАКірО. – Ф.78. - Оп.3. - Спр. 211. 
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ВЕЛИКА СИНАГОГА 

 

В  «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», який був виданий у 1897 році, читаємо: «Кам'яний 

двоповерховий будинок, в якому знаходиться головна синагога, розташований у 1-й частині, на розі 

Невської і Московської вулиць.  Будівництво розпочали у 1850 і завершили у 1853 році на місці, яке 

належить громаді, капітально перебудована у 1895 і 1896 роках. На перебудову, за затвердженим 

міністерством технічним кошторисом, асигновано 24 551 руб., з яких 10 831 руб. з коробкових сум і 

13 620 руб. з добровільних пожертвувань». 

Отож, будували Велику синагогу у 1850-1853 роках. На той час міським архітектором в 

Єлисаветграді працював  Андрій  Достоєвський, брат письменника Федора Достоєвського. Та чи був 

він причетний до цього будівництва,  Андрій Михайлович  не пише у своїх спогадах. Поки що не 

знайдені і документи, які б це підтверджували. Та оскільки в обов’язки головного архітектора міста 

входив нагляд за будівництвом нових об’єктів та реконструкцією уже існуючих будівель, то, не 

виключено, що  Андрій  Достоєвський відвідував будівельний майданчик синагоги. 

У 1895-1897 роках Велику синагогу «капітально перебудували». Як відомо, О. Лишневський 

займав посаду головного архітектора міста Єлисаветграда у 1895-1901 роках. Тож він був причетний 

до цієї перебудови. А от що їй передувало, і як вона проходила, дізнаємося з архівної справи 

«Матеріали про будівництво головної синагоги: контракти, кошториси, акти технічного огляду та ін. 

1895-1897 рр.», що зберігається у Державному архіві Кіровоградської області (Фонд 78, Опис 4, 

Справа 409).  У цій справі близько сотні сторінок. 

Кошторис на будівництво синагоги на суму 24 680 рублів 43 копійки затвердило Херсонське 

губернське правління ще 18 березня 1889 року. Щоправда, за проектом якого архітектора був 

складений цей кошторис – поки що не встановлено.  А сам проект будівництва синагоги затвердив 

Техніко-Будівельний комітет Міністерства внутрішніх справ дещо пізніше - 22 серпня 1889 року. 

Згідно кошторису, стіни синагоги потрібно було розібрати аж до фундаменту і звести заново. 

Та до цього питання повернулися лише через п’ять років. 4 березня 1894 року, після огляду 

технічного стану синагоги  чинами поліції був складений відповідний акт. Оскільки стіни  перебували 

в аварійному стані, і от-от мали упасти та когось травмувати, поліція звернулася до Духовного  

правління синагоги з вимогою розібрати їх  і капітально перебудувати споруду.  

12 червня 1895 року будівлю синагоги  оглянули в. о. поліцмейстера Тобілевич, член міської 

управи Дунін-Жуховський та міський архітектор  Лишневський, які дійшли попереднього висновку, 

що стіни синагоги треба демонтовувати до фундаменту.  

Через три тижні,  2 липня,  був складений «духовний вирок», який підписало більше сотні 

прихожан синагоги та завізував міський рабин В. Тьомкін. У цьому документі зазначено, що 

прихожани погоджуються з висновком комісійного огляду, який   провели представники міської 

влади, що необхідно демонтувати стіни  синагоги  до фундаменту, і спорудити нову будівлю. Також 

вирішили збирати спеціальні пожертвування на це будівництво. 

 

 
 

Велика синагога.  Поштова листівка. 
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   Архівна справа «Матеріали про будівництво 

головної синагоги: контракти, кошториси, акти 

технічного огляду та ін. 1895-1897 рр.» ДАКірО. – Ф. 

78. – Оп.4. – Спр. 409. 

Сторінка «Общественного приговора» 

прихожан Великої синагоги від 2 липня 1895 року. 
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     Акт, складений 25 липня 1895 року членом міської управи Дуніним-Жуховським та виконавцем робіт 

міським архітектором Лишневським про огляд на якість будівельного матеріалу, який було доставлено на 

будівництво синагоги - 650 пудів негашеного вапна. 

 

Синагогу будували три підрядники – Ісаак Лазарєвич Константиновський, Цаль Гершович 

Камінський та Берко Хаїмович Тартаковський. Вони уклали контракт на капітальну перебудову з 

міською управою 25 липня 1895 року. 

У матеріалах справи зберігається більше 50 актів огляду та висновку щодо якості будівельних 

матеріалів, які доставлялися на будівельний майданчик синагоги. Ці акти підписували хтось з членів 

міської управи та міський архітектор О. Лишневський. Цікавим є те, що Олександр Львович у цих 

актах підписувався як «виконавець робіт». 

 

         
Акт огляду новобудови комісією міської управи від 20 липня 1897 року. 
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Будівництво тривало два роки. 20 липня 1897 року, за дорученням міської управи, новобудову 

оглянули члени комісії - члени управи інженер-технолог М.В. Корецький та М.С. Макаров, міський 

архітектор О.Л. Лишневський та інженер-технолог С.І.  Несцюшко-Буйницький. Комісія дійшла 

висновку, що усі роботи, які були затверджені Технічно-Будівельним комітетом Міністерства 

внутрішніх справ, виконані підрядниками якісно  і з хороших матеріалів. Комісія вважала, що можна 

приймати новобудову. 

Отже, виконробом на будівництві Великої синагоги в Єлисаветграді був міський архітектор О. 

Лишневський. Та кому належав проект цієї перебудови – поки що не встановлено. 

Двоповерхова будівля синагоги з підвалом та аттиковим поверхом з головного фасаду має 

«утоплений» центральний вхід з двома боковими ризалітами, які завершуються ребристими куполами 

на тромпах, прототипом яких стали купола мусульманських храмів. Фундамент та цоколь - стрічкові 

бутові, цоколь облицьований гранітними блоками.  Цегляні стіни,  дощата на лагах підлога, дах 

чотирискатний. Цегляне мурування першого та другого поверхів виконане широким рустом  двох 

кольорів. Вікна першого поверху прямокутні,  другого поверху – циркульні, обрамлені цегляною 

лиштвою. Завершується будівля невеликим карнизом невизначеного малюнка. Несучі стіні - зовнішні і 

одна внутрішня поперечна. Внутрішня планувальна структура організована двосвітлим залом з 

колонними галереями по периметру (окрім східної стіни, де був  Ковчег заповіту). У 1960-ті роки з 

південно-західного фасаду була виконана одноповерхова  прибудова.  

Нескладне планове рішення і проста композиція об’єму надають будівлі особливу виразність. 

Висока якість виконання цегляної кладки і скромне вбрання внутрішнього опорядження будівлі 

ставить його в один ряд з кращими архітектурними спорудами міста.  

          За радянської влади  у цій будівлі  був  Будинок культури ім. Калініна заводу «Гідросила». 
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Л. Бахман, І. Шапошников, конкурсний проект синагоги в Санкт-Петербурзі, 1879 рік. (Зодчий, СПб, 

1881, табл. 7-9). 
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Архітектурні елементи зовнішнього оформлення будівлі синагоги 
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Інтер‘єр синагоги. 
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ДЕРЕВ’ЯНІ МОСТИ ЧЕРЕЗ ІНГУЛ 

 

У березні 1901 року О. Лишневський працює над проектом мосту через річку Інгул в районі 

саду Альгамбра, складаючи його креслення і кошторис60. Мова йде про Кіркерупівський місток, який 

був у районі нинішнього мосту по Вокзальній вулиці, трохи нижче за течією. Будівництво цього мосту 

було викликане необхідністю покращити сполучення  міста з дачним селищем на Озерній Балці.  

 

  
  

Доповідь О. Дуніна-Жуховського та О. Лишневського у міській думі про необхідність ремонту міських мостів. 

ДАКірО.- Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1083. – Арк. 55 та 55 зв. 

 

   
 

Кошторис на побудову моста через річку Інгул біля саду «Альгамбра» (Кіркерупівського мосту).                         

12 березня 1901 року. Автор – міський архітектор О. Лишневський. ДАКірО.- Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1083. – Арк. 57 

та 58 зв. 

 

60 ДАКірО. - Ф.78. – Оп. 1.- Спр.1083. – Арк.55-59. 
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         5  березня член міської управи О. Дунін-Жуховський та міський архітектор О. Лишневський 

передали міській думі свою доповідь, в якій аргументували необхідність ремонту міських мостів, 

частина з яких перебувала  у розібраному стані, а частина була зруйнована минулорічною повінню.                 

А розпочати цю заміну пропонували з Кіркерупівського мосту, стан якого був найгірший.  

 

Ця доповідь була заслухана на засіданні міської думи 13 березня 1901 року61. О.Дунін-

Жуховський  та О. Лишневський пропонували змінити конструкції дерев’яних мостів через Інгул 

взагалі, і перебудувати Кіркерупівський міст зокрема, згідно креслень та кошторису, які розробив                     

О. Лишневський. Конструкція існуючих на той час дерев’яних мостів через Інгул була незручна, бо їх 

треба було постійно розбирати та збирати. 

 

 
 

Частина плану П. Рябкова за 1914 рік, на якому позначена Приютинська вулиця та Кіркерупівський міст. 

 

Голова комісія з врегулювання річки Інгулу Г. Близнін заявив, що зміна конструкції міських 

мостів передчасна, адже комісія ще не повністю  вияснила наскільки тимчасові мости через Інгул 

будуть перешкоджати вільному проходу води під час  весняних повеней. Тим паче, що 

Кіркерупівський міст, як один з головних мостів через Інгул, повинен бути «солідним», на кам’яних 

устоях і такої висоти, щоб він височів над рівнем води під час повені минулого року.  

Дума вирішила питання зміни конструкції мостів залишити відкритим до рішення комісії з 

врегулювання Інгулу, а Кіркерупівський міст відновити за попередньою тимчасовою конструкцією. 

 

 

61 Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської думи за 1871-1903 роки. Том ІІ. 
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        Проект мосту через річку Інгул у 2-й частині м. Єлисаветграда по Приютінській вулиці поблизу 

«Альгамбри». ДАКірО.- Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1083. – Арк. 59. 

 

 

 

Припускаємо, що другий дерев’яний 

міст через Інгул в Єлисаветграді, який 

проектував О.Лишневський, - це  

Вознесенський місток.  

15 березня  1900 року міська управа 

дала доручення члену управи  О.  Дуніну-

Жуховському та міському архітектору                     

О. Лишневському  додати ще один проліт 

шириною у два сажні до нового мосту по 

Вознесенській вулиці для кращого проходу 

води62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1071. – Арк. 21. 
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 Дерев’яний місток через Інгул по вулиці Свердлова (Вознесенській). Фотографія 1950-х років. 
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РОЗДІЛ  ДРУГИЙ: ДВІ ЦЕРКВИ І ПРИВАТНІ БУДИНКИ 

 

У 1912 році О. Лишневський подавав резюме для присвоєння йому звання академіка 

архітектури, в якому вказав перелік будівель, споруджених за його проектами у Санкт-Петербурзі, а 

також будівлі у  Єлисаветграді, до спорудження яких він був причетний63. В останньому списку було 

15 об’єктів, щоправда один і той же об’єкт чомусь записаний двічі - лікарня Червоного Хреста та 

хірургічна лікарня імені Дмитрян. Окрім названих О. Лишневським  його єлисаветградських проектів 

у резюме 1908 року, у резюме 1912 року були ще й такі об’єкти:  

«6). Кам’яна церква в селі Козирівка;   

  8).  Дерев’яна церква в селі Красносілля;   

  9). Торговий дім Заславського;    

10). Кілька приватних особняків: Ельворті, Барського, Волохіна, Долинського та інших»64. 

 

 
 

ЦЕРКВА У СЕЛІ КОЗИРІВКА 

 

Церкву Казанської ікони Божої Матері у селі Козирівка, сьогодні у Новгородківській селищній 

громаді Кропивницького району, побудували у 1902 році на кошти місцевої землевласниці Єлизавети 

Хрущової. Хто автор проекту церкви – документально не встановлено. 

 

 
 
 

 

Довідкова книга Херсонської 

губернії, Одеса, 1906 рік. Стор. 

326-327. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У «Довідковій книзі Херсонської губернії»65 читаємо: «Олександрійський повіт, 

Новгородківський округ, с. Козирівка Покровської вол., 6 стану, церква цегляна, побудована в 1902 році 

на кошти поміщиці Єлизавети Хрущової: однопрестольна – в честь ікони Казанської Божої Матері». 

До приходу входили також села Ольгівка та Рибчине. 

 

63 Кириченко О.І., Турковська О.О., Чепель О.І. Архітектор Олександр Лишневський / ред. С.О. Веснін, І.Р. 

Дубровська. СПБ.: Пропілеї, 2020. 
64 РДІА. – Ф. 789.  – Оп.11. -  Спр. 107. -  Арк. 95 зв. 
65

 Довідкова книга Херсонської губернії, Одеса, 1906 рік. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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У «Списку землевласників Олександрійського повіту на 1896 рік»66 знаходимо запис: «Хрущова 

Єлизавета Миколаївна, дружина майора. Козирівка, Покровської вол., 4. (К - 34 Ел.). 760 десятин 1350 

сажнів». 

Як повідомляли «Херсонські епархіальні відомості»  у № 1 за 1 січня  1903 року, 15 грудня 

1902 року  священик села Помічна  Єлисаветградського  повіту Іоан Манжелей та псаломщик села 

Інгуло-Кам’янка Євфимій Синицький, відповідно до їхніх прохань, були переведені  в село 

Козирівку67. 

Серед мешканців села  Козирівка побутує думка, що їхня церква була схожою на  Казанську 

церкву у Москві. Мовляв, так забажало подружжя Хрущових, і поставило завдання  перед  

архітектором скласти проект церкви на зразок московської.  Так це чи ні, важко сказати, адже не 

вдалося знайти фотографій церкви, окрім фотографії її залишків у 1950-ті роки. Втрачений і проект 

будівництва церкви. 

 

 
Фундамент будинку Хрущових у селі Козирівка. 

 

 
 Залишки зруйнованої церкви Казанської ікони Божої матері у селі Козирівка, 1950-ті роки. 

 

 

66 http://library.kr.ua/elib/spisok/spisok.pdf 
67

 Херсонські  епархіальні відомості.  – 1січня 1903 року, № 1. 

 

http://library.kr.ua/elib/spisok/spisok.pdf
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Після радянсько-німецької війни, коли церква уже була майже повністю зруйнована, районне 

начальство вирішило зняти з дзвіниці бронзовий дзвін. Ніхто з селян не хотів братися за цю роботу. 

Наважилися лише два місцеві трактористи. Їм  пообіцяли дати з колгоспної комори по мішку зерна. 

Трактористи застропили дзвін і стягнули його на землю. Таким чином районне начальство 

прозвітувало про виконання плану із здачі кольорового брухту.  

А трактористи невдовзі були покарані за свій вчинок:  через кілька днів за загадкових обставин 

помер один з них, а  інший колгоспник - через два тижні.  

Мешканці села кажуть, що до 

Козирівки неодноразово приїжджали 

«чорні археологи» для пошуків на 

руїнах храму та панського будинку 

скарбів Хрущових. У селі вірять, що 

вони десь там закопані. За роки  

Незалежності у селі таких шукачів 

було багато. Дехто навіть спускався у 

церковну криницю, яка збереглася 

нижче від колишнього храму. Але й 

на них чекала доля трактористів… 

Втрачений і документ, який 

зберігався у Державному архіві 

Одеської області: «Про нагородження 

будівника церкви села Козирівка 

Олександрійського повіту 

Д. Хрущова, на кошти якого 

споруджений храм (1913, жовтня 29 

– 1915, жовтня 10)»68. 

     

 

   Збереглася «Клірова відомість» церкви за 1914 рік. 

У ній також записано, що церква побудована у 1902 

році на кошти місцевої землевласниці, дружини 

відставного майора Єлизавети Миколаївни 

Хрущової. Освячена церква 27 листопада 1902 року. 

Будівля церкви з цегли на  кам’яному фундаменті та 

з кам’яною дзвіницею, яка з’єднана з церквою, 

покрита церква   залізом. Її страхова оцінка -12 000 

рублів. 

На одній із сторінок «Клірової відомості» 

зазначено, що церква знаходиться на двох десятинах 

землі та мала ще 33 десятини орної землі, яку 

подарувала в 1903 році Єлизавета Хрущова. Також 

на цій сторінці вказано,  що є витяг із дарчого акту 

та копія плану  на простому папері за підписом 

Архітектора. На жаль, прізвище цього архітектора не 

вказано. Тож сьогодні ми можемо лише гадати, хто 

це був, можливо, і О. Лишневський.  

Плани церков, які будувалися на кошти 

дарувальника чи громади, зберігалися в епархії, а не 

в Синоді, тож де зберігався план церкви з Козирівки, 

та коли він був втрачений, також невідомо. 

Неподалік церкви було два будинки для 

причту: один з них споруджений у 1902 році, а 

інший у 1913-му.  

 

 

68 ДАОО. - Ф. 37. - Оп. 2б. – Спр. 7331.  
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Цегляна церковно-приходська школа розмірами 39х10 аршин збудована у 1898 році. 

Приміщення церковно-приходської школи збереглося. За радянської влади у ньому була 

восьмирічна школа.  

 

 
 

Будівля колишньої церковно-приходської школи у селі Козирівка. 

  

 
 

ДЕРЕВ’ЯНА ЦЕРКВА У СЕЛІ КРАСНОСІЛЛЯ 

 

В Єлисаветградському та Олександрійському повітах було одне село Красносілля. Сьогодні 

воно у Кіровоградському районі. У селі  були дві дерев’яні церкви, але обидві вони побудовані ще до 

приїзду О. Лишневського в Єлисаветград.  Могло бути й таке: проект О. Лишневський склав, але 

церкву не будували. Хоча, це також сумнівно, оскільки у Красносіллі не було великих землевласників, 

які б могли оплатити цей проект. Тож не виключено, що О. Лишневський помилився з назвою села, 

для якого він проектував дерев’яну церкву. 

  

 
 

ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАСЛАВСЬКОГО 

 

Цей будинок належав Іосю-Мейєру Заславському. (На його місці сьогодні пам'ятник 

ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС на набережній Інгулу по вулиці Великій Перспективній).  

Автор проекту будівлі  документально не встановлений, хоча О. Лишневський  і стверджував у своєму  

резюме, що це він  її проектував. 

Торговий дім Заславського мав три поверхи,  будівля П-образної форми, «ніжки» літери 

виходили до Інгулу. Унизу - магазини і торгові склади, а також майстерні ремісників. Другий поверх  - 

під готельними номерами. Третій поверх займали житлові кімнати господарів. До 1919 року на фасаді 

будинку була вивіска «Торговий дім Н.І. Заславський і X.Р. Гіршберг». 
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Фасад будинку Заславського від вулиці Великої Перспективної. 

 

 

 
 

Фасад будинку Заславського від Базарного провулку. 
 

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

Будівля мала прекрасну гідроізоляцію: від фундаменту стіни відділялися свинцевою прокладкою у 2-3 

міліметри, а від даху - карнизом з білого каменю.  Пілястри на фасаді будівлі прикрашені ліпними 

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

охоронцями сімейного благополуччя). 
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На поштовій листівці (уверху) і фотографії (нижче) зображена стіна будинку Заславського від річки 

Інгул, яка на рівні першого та другого поверхів зацементована, та зліва від будівлі  отвір для скидання дощової 

води у річку. 

 

На засіданні міської думи 15 травня 1897 року гласні заслухали клопотання купця 

Заславського, який просив прирізати до його домоволодіння по вулиці Великій Перспективній міську 

землю для врегулювання  вуличної лінії.  Заславський  мав влаштувати водостічну канаву біля 

будинку, схили якої мали бути з граніту, а перекриття з кількома люками. Міська дума дала дозвіл  I. 

Заславському приєднати до свого домоволодіння смугу міської землі шириною 20,5 сажень на всю 

довжину вулиці Великої Перспективної, і по Безіменному провулку на Базарну площу шириною 3,75 

аршина,  від Інгулу - 3 аршини, усього 23 квадратних сажнів по 50 рублів на квадратний сажень (1150 

рублів). 

На засіданні Єлисаветградської міської думи 1 грудня 1897 року був заслуханий протокол 

особливої комісії з огляду «будівництва будинку  купця 1. Заславського на розі В.- Перспективної 
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вулиці та Базарнаго провулку (проїзду)  з метою встановлення, чи не зайнята міська земля п’ятьма 

виступами пілястр цього будинку по сусідству з лавкою  Д. Резникова». Зважаючи на це, можна 

припустити, що будинок Заславського споруджувався у роки, коли міським архітектором 

Єлисаветграда був О. Лишневський.  

Знаходимо ще один архівний документ щодо цього будинку. У 1900 році Айзик 

Заславський просив дозволу у міської управи на цементування кам'яної зовнішньої стіни будинку, яка 

виходила до Інгулу, а також на проведення стічних труб з підвалу будинку у ріку для відведення води 

з льодовиків та на випадок паводку. 

Стіни будинку  були настільки міцними, що його довелося підривати фахівцям гранкар'єру, 

коли у 1976 році розпочали споруджувати Універсальне торгове об'єднання "Кіровоград".  

 

 
 

ДАКірО. – Ф.78.- Оп.1.- Спр.191 – Стор. 74 зв. 

 

Архітектор О. Лишневський міг бути і автором проекту триповерхового будинку Заславського 

по вулиці Безпопівській (Гоголя). Сьогодні у цій будівлі поштамт. 

5 березня 1897 року міська управа  дозволила виконувати «будинковласнику Ізраїлю 

Заславському уже розпочаті ним роботи на місці, яке йому належить у 2-й частині міста по вулиці 

Великій Перспективній, огородити його з обох сторін тротуару для попередження проїзду біля цього 

місця, зробити раціональні підпорки і перенести стовпи воріт і арку, з тим, щоб роботи, які 

виконувалися під наглядом особи, яка має право на виконання робіт п. Архітектора». 

З цього рішення напрошується висновок, що будинок Заславського по вулиці Безпопівській 

споруджувався під наглядом міського архітектора Єлисаветграда О. Лишневського. 

На початку ХХ  століття І. Заславський здав свій будинок на розі вулиць Безпопівської та 

Великої Перспективної в оренду під поштово-телеграфну контору.  
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Сьогодні будівля поштамту складається із кількох об’ємів, які споруджені у різні роки. Перший 

об’єм був зведений по вулиці Безпопівській (Гоголя) у центрі кварталу між вулицею Великою 

Перспективною та провулком Поліцейським (Слуцьким, сьогодні - Декабристів). У плані мав Г-

подібну форму. Триповерховий, подовженою віссю та головним фасадом уздовж червоної лінії вулиці  

Безпопівської. Мав невеликий виступаючий об’єм у глибину двору.  

Перший історичний об’єм має симетричне планування з головного фасаду. Його композиція 

підтримує горизонтальний напрямок, який переважає над виступаючими вертикальними площинами – 

трьома ризалітами, акцентом яких є еркер з боковими балконами та балконом на третьому рівні. 

Горизонтальність композиційного рішення підкреслює порівнювання різного трактування поверхових 

смуг стін і віконних обрамлень.  

Якщо у площині першого ярусу 

віконні отвори простої прямокутної форми 

без лиштви і затиснені між масивними 

квадратами лопаток, то у площині другого 

ярусу віконні отвори активно декоровані 

рельєфним пластичним малюнком цегляної 

кладки, поєднані пасками, оздоблені 

циркульними мандриками, які надають 

додаткову гру світла цій площині.  Третій 

поверх більш стриманий в оздобленні, але 

вікна все ж лаконічно виділені рельєфними 

фігурними композиціями, що і підкреслює 

перехід декорування від масивного на 

першому поверсі до більш легкого на 

третьому. Акцентом і кінцевою крапкою у 

побудові фасаду є фриз з сильно 

виступаючим карнизом та симетрично 

влаштовані три аттики, які мають складну 

конфігурацію. Фасад насичений 

декоруванням ліпними деталями. Балконні 

плити з масивними кронштейнами 

підтримують каріатиди. Кронштейни та 

консолі підтримують масивний вінцевий 

карниз.  

Надвіконний простір заповнений 

маскаронами. Площина аттиків оздоблена 

витіюватими ліпними деталями рослинної 

тематики. Первісно аттики були оздоблені 

стилізованими ліхтарями, що надавало 

більшої пишності та помпезності у 

декоруванні. Ковані балконні решітки з 

вишуканим візерунком надають соковитим 

формам будівлі легкості і святковості. 

Надвіконний простір заповнений 

маскаронами. Площина аттиків оздоблена 

витіюватими ліпними деталями рослинної 

тематики. Первісно аттики були оздоблені стилізованими ліхтарями, що надавало більшої пишності та 

помпезності у декоруванні. Ковані балконні решітки з вишуканим візерунком надають соковитим 

формам будівлі легкості і святковості. 

Пізніше на одній лінії з первісним об’ємом, з дотриманням висоти та поверховості, з обох боків 

були споруджені ще кілька об’ємів. 

Як зазначено в «Історичному нарисі м. Єлисаветграда», поштова контора у 1897 році  

знаходилася у будинку (нині № 28) по вулиці Великій Перспективній. З 1902 року у цій будівлі були 

спочатку училище, а потім гімназія Єфимовської. Тож, припускаємо, що будинок Заславського по 

вулиці Безпопівській на той час уже був споруджений, оскільки поштова-телеграфна контора узяла 

його в оренду у Заславського. 

   Поштова листівка з підписом:  «Єлисаветград, 

Пошта». Справа від первісного об’єму ще відсутня 

добудова. 
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 У місцевих газетах та у додатку до газети «Голос Юга» знаходимо повідомлення, що поштово-

телеграфна контора знаходиться у будинку Заславського по вулиці Безпопівській. Приміром, у  номері 

за 21 жовтня 1909 року газета «Голос Юга» повідомляла: «І. Заславському дозволено міською управою 

встановити біля свого будинку електродуховий ліхтар для освітлення Поліцейського провулку». 

 

 
 

 Звідси виходить, що будівлю споруджували у роки, коли міським архітектором Єлисаветграда 

був О. Лишневський, тож не виключена його причетність до цієї споруди. 

 

 
 

БУДИНОК ЕЛЬВОРТІ 

         

        Роки побудови та автор проекту цього будинку невідомі. Поки що жодної  документальної згадки 

про те, що проект будівлі належить О. Лишневському, окрім його резюме, не знайдено. Тим паче, що 

дослідники історії заводу «Червона зірка» зазначають, що коли після одруження в Англії у 1887 році  

Роберт Ельворті приїхав у Єлисаветград, то поселився з молодою дружиною у щойно збудованому 

будинку.   

 

 
Зліва на фотографії, яка зроблена на межі ХІХ і ХХ століть, двоповерхова будівля, у якій жив власник 

заводу Роберт Ельворті. 
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Двоповерхова «Г»-подібна у плані будівля споруджена в стилі класицизму з елементами 

модерну. Має відкриту галерею на другому поверсі бокового фасаду. Інший ріг будівлі з головного 

фасаду оформлений у вигляді башточки-еркера, увінчаного куполом. Віконні отвори першого поверху 

виділені замковими каменями, а другого поверху – обрамлені трикутниками та заокругленою 

профільованою лиштвою, палицями і сандриками на кронштейнах. В оформленні аркади галереї 

застосований композитний ордер. Вінчає будівлю розвинутий профільований карниз та декоративні 

аттики. В інтер’єрі будівлі зберігся ліпний декор. 

У 1922-1940 роках у будівлі була школа  фабрично-заводського навчання заводу «Червона 

зірка». Після радянсько-німецької війни розміщувалася адміністрація заводу. Сьогодні – музей 

підприємства. 

Тож, якщо О. Лишневський щось і проектував для сім’ї Ельворті, то це не будинок, у якому вони 

проживали, а, очевидно, якийсь з корпусів заводу, чи будинок для спеціалістів підприємства.  
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БУДИНОК БАРСЬКОГО 

 

 Родині Барських у Єлисаветграді належало до десятка будинків. З них чотири знаходилося  по 

вулиці Великій Перспективній.  Одноповерховий будинок на березі Інгулу, навпроти будинку 

Заславського, та двоповерховий будинок  на розі з вулицею  Гоголя  не збереглися до наших днів.  

 

 
  

Будинок Барського на розі вулиць Карла Маркса та Гоголя. Фотографія 1960-х років. 

 

 
  

Проект  двоповерхового будинку, який мали споруджувати на розі вулиць Успенської та Великої 

Перспективної, на місці, яке заповів місту Д. Барський69. 

 

69 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1061. – Арк.197. 
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 Зберігся проект двоповерхового цегляного будинку, який мали збудувати на розі Успенської та 

Великої Перспективної вулиць. На цьому кресленні стоїть віза міського архітектора Єлисаветграда                        

О. Лишневського. Оскільки на кресленні відсутні підписи автора – архітектора, чи техніка, то 

припускаємо, що проектував цей будинок Олександр Львович.  

 28 травня 1899 року міська управа дала дозвіл на спорудження цього будинку. А 4 червня того 

року у міську управу надійшло прохання від Абрама Барського, що був головою управління майном, 

яке заповів місту його батько Дувид.  Він просив дозволу на використання тротуару для складання 

будівельних матеріалів під час спорудження будинку. Під цим проханням є резолюція міського 

архітектора  О. Лишневського, у якій він доводив до відома міської управи, що можна дати дозвіл 

забудовнику зайняти частину тротуару під складування будівельних матеріалів, залишивши при цьому 

прохід для пішоходів шириною у три аршини. 

 

 
 

Прохання А. Барського від 4 червня 1899 року з резолюцією міського архітектора О. Лишневського70. 

  

 Абраму Барському належав двоповерховий будинок  навпроти Міського бульвару, у якому  був  

«Північний» готель, а сьогодні - казначейство.  

 Двоповерховий будинок  Сауля Барського знаходився у кварталі між вулицями Петрівською та 

Олексіївською (Гагаріна). У  ньому до останнього часу знаходився лікувальний заклад.  

 

70 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.1061. – Арк.196. 
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Припускаємо, що  й сусіднім з ним двоповерховим будинком, у якому у роки Незалежної України 

знаходилися міліцейські та поліцейські підрозділи, - також володів Сауль Барський.  

 

 
 

  
 

 Кілька будинків Барських були у кварталі між вулицями Верхньою Донською (Архітектора 

Паученка), Московською (Чміленка), Великою Перспективною та Пашутінською. Найбільш відомий з 

них – це будинок Абрама Барського, у якому сьогодні краєзнавчий музей.  

 Мала родина Барських в Єлисаветграді і два млини - п’ятиповерхова будівля одного з них 

збереглася по проспекту Винниченка. 
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Вулиця Велика Перспективна, 26. Колишній будинок Сауля Барського. 

 

 

 
 

 

Припускаємо, що О. Лишневський міг бути причетний до спорудження будинку Сауля 

Барського, будівництво якого було завершене у 1898 році, про що свідчать цифри на картуші аттика 

будівлі. Також О. Лишневський міг бути причетний і до спорудження будівлі «Північного» готелю та  

будинку Абрама Барського по вулиці Верхній Донській. 
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БУДИНОК ОЛЕКСАНДРА ВОЛОХІНА 

 

 Останньому міському голові Єлисаветграда Григорію Йосиповичу Волохіну та його брату 

Олександру належали три будинки по вулиці Дворцовій,  і усі вони були у кварталі між Театральним 

провулком і вулицею Миргородською. Це будинки № №  9, 10 та 11.  

 

 
 

ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 191 .- Арк. 7 зв. 

 

 
 

Вулиця Дворцова, 10. 

 

 

       14 січня 1897 року міська управа дозволила «почесному потомственому громадянину О.Й. 

Волохіну складувати матеріали по Дворцовій вулиці для будівництва будинку весною». Припускаємо, 

що мова йде про будинок № 10. До його спорудження міг бути причетний міський архітектор О. 

Лишневський.  

    У цій  будівлі до 1917 року був кінотеатр «Казка», а за радянської влади - кінотеатр імені 

Дзержинського. Щоправда, поки що не знайдено проект цієї будівлі, та й невідомі роки її побудови. 
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Головний фасад будинку № 10  прикрашають 

два трапецевидні еркери. У всіх трьох площинах – 

вікна, центральне вікно має півкругле завершення. 

Під вікнами ніші  з  балюстрадою  (ліпний  декор  

напівбалясинами).  Над  вікнами  -  насичене  

барельефне декорування елементами ліпного декору. 

В основі еркера під трьохгранним кронштейном 

маскарон з обличчям жінки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

БУДИНОК  ДОЛИНСЬКОГО 

 

Одним з найкрасивіших будинків по вулиці Дворцовій є двоповерхова споруда на розі з 

вулицею Панченка (Інгульська, Декабристів). Нині у ній бібліотека імені Є. Маланюка. Будинок 

атрибутований частково. Фундаторами його були брати Долинські. За даними 1907 року, цей будинок 

уже належав Йосипу Митрофановичу Марущаку, члену облікового комітету міського громадського 

банку. Припускаємо, що автором проекту будинку був О. Лишневський.  

У квітні 1901 року до міської управи надійшла колективна скарга кількох підрядників та 

майстрів з вимогою усунути О. Лишневського від приватних та «вільних» робіт в Єлисаветграді  через  

“його надмірну і зайву прискіпливість, та те, що він віддавав роботи на приватних будівлях, які 

споруджувалися  під його керівництвом, тільки обраним ним особам». Тобто, О. Лишневський залучав 

до робіт тих підрядників та майстрів, які йому за це віддячували.   

18 квітня міська дума розглянула цю скаргу, однак визнала її безпідставною. Та усе ж дума 

доручила контрольній комісії перевірити звинувачення, а результати вирішили розглянути на 

травневому засіданні. 

 Дізнавшись про цю перевірку, О. Лишневський письмово попросив міську владу опитати усіх 

підрядників та майстрів щодо нього, щоб спростувати написане у скарзі. І, очевидно, образившись на 

таке незаслужене ставлення до себе, Олександр Львович попросив думу звільнити його із займаної 

посади.  

17 травня контрольна комісія звітувала перед міською думою. Те, що міський архітектор 

займався проектними роботами для приватних замовників, пояснили недостатнім його окладом - 1500 

рублів, та намаганням мати підробіток. Тож комісія запропонувала підняти оклад головного 

архітектора до 2400 рублів та призначити йому роз'їздні. Як виявилося, комісія нікого не опитувала, 

зважаючи на те, що О. Лишневський подав прохання про звільнення. З цього виходить, що міська 

влада навіть не збиралася умовляти головного архітектора Єлисаветграда не покидати свою посаду.  
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Цікавими були виступи на цьому засіданні Л. Ф. Долинського та потомственного почесного 

громадянина П.О. Фірсова: “... для кожного громадянина, який цікавиться зовнішнім благоустроєм і 

красою міста, ясно, що з часу вступу на посаду міського архітектора  Лишневського, місто наше 

стало разюче прикрашатися красивими і витонченими будівлями та іншим комфортом, що, на нашу 

думку, повинно бути зараховано у велику заслугу Лишневському"71.  

Л. Долинський та П. Фірсов зазначили, що коли О. Лишневський споруджував їхні будинки, то 

вони «ніякого гніту чи тиску не відчували», як про це писали у своїй скарзі підрядники та майстри. 

Домовласники висловили архітектору О. Лишневському свою вдячність.  

Щоб наступний головний архітектор міста не займався замовленнями приватних осіб, дума 

вирішила збільшити його оклад до 2400 рублів та призначити 300 рублів роз'їздних.  

Що ж стосується будинку Л. Долинського, який проектував  О. Лишневський, то припускаємо, 

що мова йшла про будинок на розі вулиць Дворцової та Панченка.  

Цей двоповерховий будинок  прикрашений нарядним кутовим еркером, прорізаними арочними 

вікнами і завершений елегантним куполом. Оживлений рустом фасад, декорований маскаронами у 

вигляді голови лева і картушами, масивні балкони оформлені балясинами. Контрастне поєднання 

вибілених ліпних деталей і стіни з червоної цегли, активне використання русту, характерне 

опорядження ліпниною круглих мансардних вікон. 

Вважають, що будинок Л. Долинського схожий на дохідний будинок П. Вейнера у Санкт-

Петербурзі, який побуваний за проектом Б. Гіршовича та за участі О. Лишневського у 1892-1893 

роках. Очевидно, зодчий використав цей досвід при створенні будинку Долинського в Єлисаветграді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Систематичний збірник постанов  Єлисаветградської міської  думи за 1871–1903 роки. Укл. Л.К.Брейєр. – 

Єлисаветград: Друкарня М.А. Гольденберга, 1905. 
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Архітектурні елементи фасаду будинку Долинського 
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Інтер’єр будівлі 
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БУДИНОК ФІРСОВА 

 

Очевидно, що О. Лишневський проектував і будинок П. Фірсова. Припустити так дозволяє те,  

що  П. Фірсов, як і Л. Долинський  стали на захист архітектора О. Лишневського, коли кляузу на 

Олександра Львовича розглядали гласні міської думи.   

З матеріалів міської думи   дізнаємося, що 20 березня 1897 року  був затверджений проект на 

перебудову двоповерхового кам’яного будинку потомственого почесного громадянина П. Фірсова по 

вулиці Петрівській  в 1-й частині міста на одноповерховий. Припускаємо, що мова йде про  будинок на 

розі з вулицею Карабінерною,  у якому згодом відкрили Фірсовську народну школу.   

 

 
 

ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр.191.  – Арк. 43 зв. 

 

 
 

Будинок по вулиці Петрівській, на розі з вулицею Карабінерною, у якому була Фірсовська народна школа. 

 

Разом з тим, у П. Фірсова був ще будинок по вулиці Московській, тож, можливо, саме його 

проектував О. Лишневський? 
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План кварталу Московської вулиці, між вулицями Інгульською (нині Панченка) та Іванівською 

(Чорновола), з позначенням домоволодінь у ньому. Друге зліва на цьому плані домоволодіння П. Фірсова. 

Припускаємо, що це будівля старого корпусу міськвійськкомату. 
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ: НАРОДНІ УЧИЛИЩА ТА ПРИВАТНІ БУДИНКИ  

 

У цьому розділі  мова піде про  будівлі та інші проекти, які виконав в Єлисаветграді  

архітектор О. Лишневський, але не вказав їх у своїх резюме. 

 

 

 
 

КУЩІВСЬКЕ НАРОДНЕ УЧИЛИЩЕ  

 

Не доводилося зустрічати архівних даних, чи 

інших свідчень про те, у якому році відкрили 

народне училище у провулку Середньому на 

Кущівці. Припускають, що це було у 1873 році.  

Училище носило ім’я генерала від інфантерії Павла 

Євстафійовича Коцебу, який з 1862 по 1874 рік 

займав посаду генерал-губернатора Новоросійського 

краю.  У 1873 році виповнилося 50 років його 

державницької діяльності, тож, начебто, з цієї нагоди 

училищу в Єлисаветграді і присвоїли його ім’я.  

В «Історичному нарисі м.Єлисаветграда» у 

списку міських громадських будівель та споруд 

станом на 1 січня 1897 року згадується “дерев’яна 

одноповерхова будівля із залізним дахом зі службами, 

яку займає Кущівське  народне училище. Куплена у 

будівників Кущівської церкви за 2000 руб. у 1875 

році».  

5 березня 1899 року почесний піклувальник 

Кущівського народного училища Олександр Волохін 

звернувся з заявою до міського голови. Він висловив 

стурбованість аварійним станом приміщення і його 

перевантаженістю, та ініціював будівництво нового 

приміщення. За словами О. Волохіна, приміщення 

училища, «як за своїми розмірами, так і за своїм 

благоустроєм, не відповідає  необхідним вимогам», 

«приміщення тісне і сире, мало світла і повітря», 

також були відсутні надвірні споруди. Олександр 

Йосипович просив дозволу на будівництво нового 

приміщення для училища поряд зі старим. Він також 

пропонував виділити на це будівництво із міської 

казни  5000 рублів, а решту суми від кошторису 

обіцяв внести особисто.  А якщо ж місто не знайде 

такої суми, О. Волохін погоджувався внести  її сам повністю, але з розрахунком, що потім місто 

поверне йому цей борг.  

Через тиждень після вищезгаданої заяви  О. Волохіна міський архітектор О. Лишневський 

склав проект цегляного одноповерхового будинку та кошторис на його спорудження на суму 11 500 

рублів.  

Фасади новобудови мали бути у цегляному стилі, планування - класичне, оздоблення 

приміщень - у стилі бароко, вікна прямокутні з лучковою формою завершення. Будинок мав форму 

літери  “С”, симетричний з фасаду, з входом по центру. Зліва від входу, згідно проекту, мала бути 

гардеробна, справа - кімната для учителів та бібліотека. У будівлі були чотири класи, розраховані на 

170 учнів, а також кімната для сторожа. Тильна сторона виходила на стару будівлю училища.  

 

 

Кошторис до проекту кам’яної 

одноповерхової будівлі для Кущівського міського 

народного училища. 10 березня 1899 року. Склав 

міський архітектор О. Лишневський. ДАКірО. – 

Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1067. 
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Міська влада дала дозвіл О. Волохіну на будівництво нового приміщення Кущівського 

училища. Щоправда, майже рік тривали дискусії щодо місця його спорудження. З креслень О. 

Лишневського бачимо, що приміщення училища збиралися будувати по Херсонській вулиці, у 

кварталі між провулками Богодільним та Середнім, на розі з Середнім провулком. Його і побудували у 

Середньому провулку, але вище Таврійської вулиці.  
  

 

 

 
 
  Проект одноповерхової будівлі для Кущівського міського народного училища в місті Єлисаветграді.  

Архітектор О. Лишневський. 1899 рік.  

           

 

У матеріалах справи щодо будівництва нового приміщення училища є ще одна заява О. 

Волохіна. Датована вона 5 вересня 1900 року. Олександр Йосипович звертався до міської управи з 

повідомленням про завершення будівництва нового корпусу училища та інформував про можливість 

введення його в експлуатацію, тож просив призначити комісію, яка б оглянула новобудову і дала 

відповідний дозвіл.  

 Будівля Кущівського народного училища збереглася у Середньому провулку. У ній сьогодні 

один з корпусів школи № 1.  
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   Будівля на високому цоколі. Довгий коридор, який добре освітлений з трьох сторін. У будівлі 

чотири  класи на 30-50 учнів. Також були суміщена з бібліотекою учительська, гардеробна і кімната 

для сторожа. Опорядження фасадів скромне. Лучкові віконні отвори без лиштви, завершені замковим 

каменем, і об’єднані горизонтальними тягами. Будівлю охоплює карниз з сухариками. Центральна 

частина головного фасаду виділена невисоким аттиком, який добре читається на фоні даху. 

Будівництво було завершене в 1900 році.72 

 

 

 

72 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. 1900, 25 червня,  С.1 
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ЖІНОЧЕ ЄПАРХІАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 

 

 

Єпархіальні жіночі училища були невід’ємною складовою історії освіти другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття.  У 1854 – 1917 роках на українських землях функціонувало 13 таких училищ. 

Вони  забезпечували педагогічними кадрами церковнопарафіяльні школи.  

Припускаємо, що єпархіальне жіноче училище збиралися відкрити і у місті Єлисаветграді, але з 

якихось невідомих причин цього не сталося.  

У Державному архіві Кіровоградської області зберігається справа «Про відведення міської 

землі під побудову 8-класного жіночого єпархіального училища. 2 січня 1901 року  – 22 листопада 1906 

року» 73. 

У цій праві є «План частини міста 

Єлисаветграда поблизу товарної станції 

Південно-Західної залізниці з виділенням трьох 

ділянок міської землі  для відчуження під 

будівництво єпархіального училища». Підписаний 

цей план  міським архітектором      О. 

Лишневським. Згідно плану,  місто відвело для 

побудови приміщення училища три ділянки землі 

між залізницею та Ковалівським провулком, від 

вулиці Грязної у напрямку Солодкої Балки.  
Також у цій справі є додаток до газети 

«Ведомости Одесского Городского 

Общественного  Управления»74 за 10 грудня 1894 

року, в якому йдеться про відведення ділянки 

землі в Одесі під будівництво єпархіального 

училища. 

Виходячи з цих документів, можна 

зробити припущення, що в Єлисаветграді 

збиралися відкрити жіноче єпархіальне училище,  

проте  у подальшому це питання було зняте з 

порядку денного.  

У  рішеннях засідань Єлисаветградської 

міської думи знаходимо  матеріали про слухання 

питання про створення у місті учительської 

семінарії75. 

20 грудня 1903 року міська дума 

Єлисаветграда розглянула пропозицію інспектора 

народних училищ Ананьєво-Одеського району. 

Інспектор запитував, чи не бажає міська влада 

взяти участь у створенні та облаштуванні, а також 

у щорічному утриманні жіночої учительської семінарії, яку збираються відкрити в 

Єлисаветградському, або ж в Ананьєвському повітах. 
Гласні висловили думку, що такий навчальний заклад був би більш корисніший і потрібніший 

сільському населенню повітів. Досі міські народні школи Єлисаветграда не мали проблем з 

комплектацією педагогічними кадрами. Лише одна Єлисаветградська жіноча гімназія щорічно 

випускала 20-30 дівчат із званням домашніх учительок. Тож місто не потребувало спеціальної жіночої 

учительської семінарії. А якщо така семінарія і буде створена в Єлисаветграді, то участь міста у ній 

буде лише у тому, що місто безкоштовно відведе місце для будівництва цього навчального закладу. 

 

73
ДАКірО. – Ф. 70. -  Оп. 1. – Спр.206.  

74 Ведомости Одесского городского общественного управления, Одесса, 1894, 10 грудня. 
75Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1903 роки. Том ІІ. Склав  А.К. 

Брейєр. Друкарня М.А. Гольденберга в Єлисаветграді, 1905.  С.301-302. 
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План частини міста Єлисаветграда поблизу товарної станції Південно-Західної залізниці з виділенням 

трьох ділянок міської землі  для відчуження під будівництво єпархіального училища. ДАКірО . – Ф. 70. – Оп. 1. – 

Спр. 206.  

 

 
 

Частина плану міста Єлисаветграда П. Рябкова за 1913 рік. 
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БУДИНОК ЄЛИЗАВЕТИ ЄСИПОВОЇ 

 

Проект будинку спадкоємців поручика Федора Федоровича Єсипова по вулиці Успенській 

(вулиця Гоголя, 123) належить Я. Паученку. Та у вересні 1901 року вдова Єлизавета Федорівна 

Єсипова звернулася з заявою до міської управи, у якій просила дати їй дозвіл на внесення змін у 

фасаді її недобудованого особняка76.  

Є. Єсипова пише, що під час будівництва не був дотриманий проект, а архітектор  Я. Паученко 

відмовився усувати  недоліки. Тоді Єлизавета Федорівна звернулася до архітектора  О. Лишневського. 

На той час Олександр Львович уже працював у Санкт-Петербурзі. Однак він відгукнувся на листа  Є. 

Єсипової, приїхав у  Єлисаветград,  оглянув новобудову і зазначив, що виправлення помилок, які були 

допущені Я. Паученком, обійдеться замовниці у копійку.  Тож він зробив новий проект фасаду 

будинку.   

Міський архітектор О. Кишкін розглянув заяву  Є. Єсипової, оглянув новобудову і зробив 

висновок: можна перебудовувати фасад за проектом  О. Лишневського, але за  умови - щоб цоколь 

будинку не перетинав «червону лінію» вулиці.  

 

 

 
       Заява Є.Ф. Єсипової до міської управи. Вересень 

1901 року. ДАКірО.-Ф.78.- Оп.1.- Спр. 1082. – Арк. 125 

та 125 зв. 

 

  

Отож, проект фасаду був виконаний О. Лишневським. Широкий та вузький ризаліти покриті 

високим дахом.  На стінах з червоної цегли контрастно виділяються соковиті ліпні деталі, які 

змушують згадати про архітектуру бароко. Кути цієї одноповерхової  споруди акцентовані 

рустованими лопатками, рустом оформлена і площина стін. Високе покриття ризалітів, великі 

півциркульні вікна,  багата ліпнина,  далеко винесений карниз, й мансардний (аттиковий) поверх з 

круглим вікном і вазонами – усе це візуально збільшує розміри невеликої будівлі, надаючи їй 

нарядного палацового характеру. 

 

 

76 ДАКірО.-Ф.78.- Оп.1.- Спр. 1082. – Арк. 125. 
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Підписаний О. Лишневським 

«Проект змін фасадної стіни в будинку 

спадкоємців Єсипових». ДАКірО.- Ф.78.- 

Оп.1.- Спр. 1082 –Арк. 127 зв. 
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НАРОДНА ШКОЛА НА СОКОЛІВСЬКИХ ХУТОРАХ 

 

Архітектору О. Лишневському належать  три проекти будівлі народного училища на 

Соколівських хуторах77, але вони не були втілені у життя.  

Спершу училище знаходилося у будинку, який орендували у М. Сая-Сєрка. Оскільки термін 

оренди закінчувався, а М. Сай-Сєрко не бажав його продовження, а іншого будинку під училище на 

хуторах не було, міська управа дала доручення  О. Лишневському розробити проект та кошторис  

нової будівлі.  

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.78 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.  

 

 

 

Пояснювальна записка О. Лишневського до проекту будівлі  народної школи на Соколівських хуторах,  

18 вересня 1898 року. 

 

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 

менші витрати на підтримання її в задовільному стані79.  

Та міська влада відхилила обидва проекти, визнавши їх дорогими. Тоді О. Лишневський 

запропонував в якості основного будматеріалу використати лампач – цеглу-сирець з додатком соломи. 

Згідно нового проекту, боковий дворовий фасад трішки виступав уперед.  Набір приміщень - 

традиційний для навчальних закладів такого типу: кімнати для учителів, класи, комірчина для 

сторожа. Центральна частина будівлі симетричного головного фасаду виділена вхідною групою з 

фронтоном; прямокутні, рівномірно розставлені вікна. Відхожі місця – на подвір’ї.  

 

77 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. – 1898. 11 липня. С.3 
78 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1056. -  Арк. 15,16 
79 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1 – Спр.1056.- Арк 15, 15 зв. 
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Проект міської народної школи з трьома відділеннями на 120  учнів у передмісті Єлисаветграда 

Соколівські хутори. 
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БУДИНОК ХАСКЕЛЯ КАМІНСЬКОГО 

 

 
 

Будинок Хаскеля Камінського на розі вулиць Пашутінської та Покровської. 

 

 
 

Проект влаштування ходу до підвалу будинку Х. Камінського на розі вулиць Невської  та Покровської з 

резолюцією О.  Лишневського. ДАКірО. – Ф. 78. – Оп.1. – Спр.1082. 

 

 

 До 1917 року цей будинок належав купцю Хаскелю Давидовичу Камінському. Домовласник 

здавав його  в оренду під готель.  У фондах Державного архіву Кіровоградської області збереглися 

заява купця до міської управи та два плани на влаштування ходу у підвальний поверх будинку. 



 152 

Датовані вони 4 квітня 1901 року. На плані, який надав Х. Камінський, рукою міського архітектора О. 

Лишневського нанесена дозвільна віза. А от хто були фундатором і автором проекту цього будинку, а 

також яким був рік його побудови, - поки що не встановлено.  

Будівля  двоповерхова від вулиці та триповерхова з боку подвір’я. Декоративне оформлення 

вуличних фасадів нарядне,  завершується фризом та карнизом з аркадами.  

 

 
                                

 

ЧОТИРИКЛАСНЕ МІСЬКЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Плани спорудження більшості міських будівель виношувалися думою роками. Один архітектор 

складав проекти будівель та кошторис їхнього будівництва. У подальшому, через  відсутність коштів, 

чи, може, дозволу губернської влади, або ж через те, що міська влада не могла визначитися з місцем 

будівництва, початок спорудження будівлі відтерміновувався. А архітектору доводилося вносити 

зміни у проект та кошторис. А коли змінювався міський архітектор, то уже новий зодчий складав свій 

проект та кошторис.  Тож коли  О. Лишневський їхав з міста, залишилися  його проекти, які ще не 

були втілені у життя. До таких віднесемо і чотирикласне міське училище. 

 У грудні 1896 року О. Лишневський склав кошторис вартістю 10 693 рублів на  перебудову 

існуючої будівлі 5-го міського училища,  для заснування у ньому ремісничої школи. (5-те народне 

училище знаходилося по вулиці Успенській, між вулицями Невською та Олександрівською).  

Кілька років підряд питання цієї перебудови піднімала міська влада, але до будівництва так і не 

дійшло. Уже після того, як О. Лишневський залишив Єлисаветград, споруджувати нову будівлю для 

ремісничої школи вирішили за вулицею Береславською. Але й цей проект не був реалізований. 
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Проект та кошторис перебудови будівель п’ятого міського народного училища, складений О. 

Лишневським. ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 7. – Спр.1. 
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БУДИНОК НОТАРІУСА ЯКУБОВСЬКОГО 

 

30 жовтня 1898 року пристав 2-ї поліцейської частини міста Єлисаветграда склав протокол про 

те, що на розі вулиць Нижньої Донської (Карпи) та Іванівської  (Чорновола) дворянин Антон 

Федорович Якубовський відгородив огорожею увесь тротуар  і лотки для стікання води, і склав у 

кілька рядів цеглу уздовж огорожі, поставив там діжки з вапном і складував лісоматеріали. Тобто, тут 

йшла підготовка до будівництва, або ж уже саме будівництво. 

На своє виправдання А. Якубовський повідомив поліцейським, що на будівельному 

майданчику він не розпоряджається «ні роботами, ні складуванням матеріалів, а завідує цим за 

договором міський архітектор О. Лишневський, який, в силу 15-ї статті Статуту карного 

судочинства є відповідальною особою за усі допущені порушення».80 

Виходячи з цього повідомлення, яке було надруковане  у газеті «Ведомости 

Елисаветградского городского общественного управления», можна зробити припущення, що будинок 

А. Якубовського споруджували за проектом архітектора О. Лишневського. 

Антон Федорович Якубовський - нотаріус Єлисаветградського окружного суду та громадський 

діяч. Нотаріусом у Єлисаветграді він працював з 1889 по 1918 рік, тобто майже 30 років. Саме цей 

проміжок часу охоплює «фонд нотаріуса Якубовського» у Державному архіві Кіровоградської області. 

Також А. Якубовським була заснована у приміщенні міської управи в Олександрії громадська 

бібліотека, яка була урочисто відкрита 11 січня 1887 року.   А потім, після переїзду до Єлисаветграда, 

нотаріус ініціював створення Єлисаветградської громадської бібліотеки (ЄГБ). Її історія 

започатковується у 1899 році, коли бібліотека прийняла перших читачів. З 1900 по 1914 рік головою 

дирекції та відповідальним директором ЄГБ обирався А. Якубовський. А ще він з 1897 року був 

піклувальником народної бібліотеки-читальні Товариства поширення грамотності й ремесел, а також 

головою Товариства поширення комерційних знань у Єлисаветграді.  

 

 
Двоповерховий будинок нотаріуса А. Якубовського. Вулиця Чорновола, 41/62. Фотографія 1989 року. 

 

80 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. 1898.  24 грудня, С.2-3. 
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Прямокутна у плані двоповерхова споруда, яку датують приблизно 1900-м роком. В основі 

декору – модуль цегли. На другому поверсі від вулиці Чміленка два еркери, у кожній з трьох площин 

яких вікна. На фасаді від вулиці Карпи - балкон.  

 

 
Будинок А. Якубовського на фотографії 2021 року. 

 

 
 

 

ЗА НЬОГО КЛОПОТАВ ЛИШНЕВСЬКИЙ 

 

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 П. 

Федоровський, і просив повідомити умови конкурсу та 

роботи йому у Тамбов.  

 

Лист Петра Федоровського від 7 вересня 1910 року, 

адресований міському голові Єлисаветграда.  ДАКірО. – Ф.78. – 

Оп.1. – Спр. 462 «Про службу міського архітектора 

Федоровського Петра Федоровича. 10 вересня 1910 року – 16 

вересня 1912 року». 

 

 

Також 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). 
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Працював у Томську, Нижньому Новгороді, 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 двох відсотків своєї 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 до міської думи Єлисаветграда 19 січня 1911 року, що виїжджає. Приступив до виконання 

обов’язків головного архітектора міста 1 лютого 1911 року.  

Очевидно, П. Федоровський був знайомий з О. Лишневським, бо той також телеграфував 

міській управі Єлисаветграда з приводу Петра Федоровича.  

 

 

Текст телеграми: «Єлисаветград. Відповідь Григорію Волохіну. Товариш архітектор художник 

Федоровський служив Томським міським архітектором викладачем  технологічного інституту Тамбовський 

міський архітектор бажає посади  архітектора Єлисаветграда. Відповідайте Петербург Версаль (готель – 

прим. авт.) Федоровському.  Лишневський». На звороті цією телеграми рукописний текст, датований 18 січня 

1911 року : «Петербург Готель Версаль Федоровському Ви призначені управою міським архітектором 

Телеграфуйте, коли прибудете і вступите на посаду. Член управи Кеслер». ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 462. 

Міському архітектору П. Федоровському призначили зарплату у розмірі 2000 рублів на рік, 

роз’їзні у 300 рублів та дозволили у вільний час займатися приватними будовами.  

П. 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-му 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. Покровського і будував за його проектом будівлю державного банку.  
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П. Федоровський рік пропрацював головним архітектором Єлисаветграда. А 10 січня 1912 року 

пише прохання про звільнення з посади.  

Збереглося креслення лише одного об’єкта, який проектував в Єлисаветграді П. Федоровський. 

Це будівля пожежного депо у Фортечному провулку. 

 

 
 

СЕКРЕТАРЕМ ЖУРІ КОНКУРСУ БУВ ЛИШНЕВСЬКИЙ 

 

 У 1914 році Єлисаветградська повітова земська управа та Єлисаветградська міська управа 

через журнал «Зодчий» оголошували конкурси на спорудження у місті  будівель земської управи та  

критого ринку. До роботи журі цих конкурсів був задіяний архітектор О. Лишневський. 

У 1914 році єлисаветградське земство вирішило перебудувати свою будівлю, яка знаходилася 

на розі вулиць Петрівської та Іванівської, та добудувати до неї новий об’єм. Для складання проекту 

цієї перебудови оголосили конкурс, умови якого були надруковані у № 7 журналу «Зодчий» за той же 

рік81. 

Відповідно до  умов конкурсу, збиралися капітально відремонтувати існуючу двоповерхову 

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

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

будівлі уздовж вулиці Іванівської.  

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

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

старої будівлі, зберігши розташування існуючих віконних отворів.  На подвір’ї мали бути сарай та 

гараж для автомобіля. А будівля повинна відповідати  вимогам будівельного статуту та обов’язковим 

постановам Єлисаветградської міської управи. 

До конкурсної комісії  входили сім архітекторів, серед яких був і О. Лишневський,  а також два 

представники від Єлисаветградської повітової земської управи. 

У № 35 за той рік журнал «Зодчий» надрукував відгук комісії суддів щодо конкурсних робіт82. 

На конкурс надійшло лише чотири проєкти. Комісія суддів вирішила дати першу премію у сумі 750 

рублів проєкту під девізом-малюнком «Коло». 6 травня 1914 року відбулися загальні збори 

Єлисаветградського повітового земства, на яких відкрили конверти і дізналися прізвища авторів 

премійованих проектів. Першу премію отримав цивільний інженер П.М. Давидов. 

 

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

 

81 Журнал «Зодчий», № 7, 16.02.1914. http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 
82 Журнал «Зодчий», № 35, 31.08. 1914 , http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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   У № 5 журналу «Зодчий»  за 1914 рік був оголошений конкурс на проект критого ринку на 

Старо-Базарній площі в Єлисаветграді83. До проекту архітектори повинні були включити саму будівлю 

критого ринку, із західної сторони двоповерхову прибудову до неї (по вулиці Великій Перспективній) 

та прибудову-ларьок із східної сторони (до Пашутінської вулиці). Секретарем журі конкурсу був О. 

Лишневський.  

На конкурс надійшло десять проектів  під девізами. Першу премію отримали цивільні інженери 

Павло Максимович Нахман та Олександр Федорович Голензовський за проект під девізом «Ключ».  

  

 
 

Проект П.М. Нахмана та О.Ф. Голензовського. 

 

Збиралися будувати будівлю критого ринку в Єлисаветграді на правому березі Інгулу, нижче 

Великого мосту. Проте до її спорудження , як і до будівництва  нової будівлі земської управи, так і не 

приступили. На заваді стала Перша світова війна.  

 

 
 

ВІДДІЛЕННЯ ОРЛОВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Міський архітектор О. Лишневський займався переплануванням другого поверху однієї з 

будівель у кварталі присутніх місць, на розі з вулицею Дворцовою від Бульвару, для 

Єлисаветградського відділення Орловського комерційного банку. 

Про комісіонерство Орловського комерційного банку в Єлисаветграді дізнаємося з 

«Історичного нарису м. Єлисаветграда»,  “Систематичного збірника постанов Єлисаветградської 

міської думи за 1871–1903 роки” та публікацій у місцевих газетах. 

«Комісіонерство Орловського комерційного банку відкрито в Єлисаветграді 29 червня 1895 р., 

- читаємо в «Історичному анрисі м. Єлисаветграда». -  Спочатку воно було розміщене у будинку 

спадкоємців  Г. В. Соколова-Бородкіна, на Дворцовій вулиці, але внаслідок  незручності його 

розміщення, правління банку уклало угоду з міським управлінням про пристосування для нього 

приміщення в міському будинку, на Дворцовій вулиці. У тому ж році приміщення було відбудовано з  

влаштуванням квартир для керуючого комісіонерством банку і скарбника, і в січні 1896 р. 

комісіонерство Орловського банку перейшло у нове приміщення. Дане приміщення комісіонерства 

Орловського банку відрізняється  як зручністю, так і розкішним упорядкуванням. Контракт на 

оренду приміщення з містом укладено на  8 з половиною років. У перший же рік свого існування 

комісіонерство Орловського банку в Єлисаветграді не тільки покрило його витрати на своє існування, 

але отримало і досить значний прибуток. З 15 липня 1897 року комісіонерство Орловського 

комерційного банку з дозволу міністра фінансів перетворено у відділення того ж банку».    

 

83 Журнал «Зодчий», № 5,  2.02.1914 , http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914 

http://books.totalarch.com/magazines/architect/1914
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 Дворцова вулиця. Поштові листівки. Зліва на знімках – будівля, у якій розміщувалося Єлисаветградське 

відділення Орловського комерційного банку. 

 

Пристосуванням приміщення, яке для банку виділило місто у власному будинку по вулиці 

Дворцовій,  займався міський архітектор О. Лишневський. Він замінив деякі деталі фасаду, розширив 

та перебудував інтер’єр.   

Міська влада посилала О. Лишневського до Одеси «для особистих переговорів і вибору на 

фабриці матеріалів, необхідних для пристосування приміщення в міському будинку по Дворцовій вулиці 
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під відділення Орловського банку, як-то: вікна, двері, паркет та ін.»84. Згідно розпорядження міської 

управи від 16 жовтня 1895 року, члену міської управи Ф. Шамотульському і міському архітекторові О. 

Лишневському «у справі пристосування приміщення для Орловського Комерційного банку» було 

видано на відрядження до Одеси 48 рублів85. 

Прагнучи якнайкраще вирішити поставлене завдання, архітектор допустив перевитрату коштів, 

і повинен був тримати відповідь перед місцевою владою. Замість гранітних сходів О. Лишневський 

влаштував мармурові, настелив замість дощок паркет, замість п'яти «дорогих кахельних печей» зробив 

вісім, замість банальної вапняної побілки розписав стелі клейовою фарбою, вставив замість соснових 

віконних рам дубові. 

 Авральний характер виконаних будівельних робіт значно збільшив витрати. У ході розгляду 

з'ясувалося, що архітектор роздував кошторис аж ніяк не за власним бажанням - застосовувати 

«розкішні матеріали» вимагав керуючий банківським відділенням пан Хігерович. Міська влада 

вирішила влаштувати екскурсію на об'єкт, щоб переконатися, чи усі зазначені в кошторисі роботи 

«справді виконані так, як викладено в доповіді, і зазначене приміщення має розкішний вигляд»86.  

 

 
      

  План-додаток до кошторису капітального ремонту міської будівлі, яку здали в оренду Орловському 

банку.  Справа «Листування про оренду міського будинку для Орловського комерційного банку і ремонт цієї 

будівлі. 10 серпня 1895 – 27 лютого 1896 року». ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1136. 

 

На жаль, ми не зможемо на власні очі оцінити якість проведених О. Лишневським робіт: 

будівля, де містилося відділення банку, була перебудована. 

 

 

 
 

 

 

84 Ведомости Елисаветградского городского общественного  управления. 1895. 19 вересня. 
85  ДАКірО. - Ф 78. -  Оп. 1.- Спр. 7 -.Арк.. 413-414. 
86 Ведомости Елисаветградского городского общественного управления.  1896. 2 липня. 
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БУДИНОК ЄФРЕЇМОВИЧІВ 

 

 
 

  

    Прохання подружжя Єфреїмовичів про 

спорудження будинку по вулиці Михайлівській.  

ДАКірО. - Ф.78 .-Оп.1 .-  Спр. 1082. -  Арк. 312. 

     Проект будинку Єфреїмовичів по вулиці 

Михайлівській. ДАКірО. - Ф.78. - Оп.1.- Спр.1082. -  

Арк. 313. 

 

 

Щоб побудувати свій будинок, чи зробити його зовнішню перебудову-прибудову, житель 

Єлисаветграда повинен був письмово звернутися до міської влади за дозволом, надавши при цьому 

план майбутньої будівлі-перебудови. Цей план (проект) розглядали гласний міської думи, який був 

уповноважений на це, та  головний архітектор міста, якщо ця будівля була на центральних вулицях 

Єлисаветграда,  чи його підлеглі техніки.  Як правило, заяву писав чоловік, зрідка  - удова. А  от заява, 

про яку піде далі мова, написана від імені подружжя єлисаветградських міщан Єфреїмовичів  - 

Шльоми-Лейби Іцковича та його дружини Масі. 

 Єфреїмовичі просили дозволу побудувати одноповерховий кам’яний будинок у 1-й частині 

міста на розі вулиць Московської та Михайлівської. До заяви вони додали два примірники проекту 

своєї новобудови, на яких стояв підпис автора – міського архітектора О. Лишневського. 

   Споруджували будівлю за цим проектом, чи ні – невідомо, оскільки будинок не зберігся. Згідно 

проекту, це мала бути «Г»-подібна у плані одноповерхова споруда. По обох краях головного фасаду  – 

ризаліти з вхідними дверима, які завершувалися аттиками. 
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ДЕРЕВ’ЯНИЙ БУДИНОК ЗАРХЕ 

 

 
 

Проект будинку   Мойсея Зархе .  8 жовтня 1899 року.  ДАКірО.-Ф.78.- Оп.1.- Спр.1061. – Арк.329. 

 

У заяві від 8 жовтня 1899 року помічник присяжного повіреного  Мойсей Меєрович Зархе 

просив дозволу у міської влади на ремонт та перебудову  свого дерев’яного будинку  у провулку 

Арнаутівському, та дозволу на заміну старої огорожі навколо домоволодіння на нову. 

Згідно проекту, це мав бути одноповерховий будинок складної конфігурації. З вуличного 

фасаду – сім вікон. По краях головного фасаду два аттики, які завершуються шпилями.  Будинок не 

зберігся. До речі, в Арнаутівському провулку, за яким був дачний масив з переважно дерев’яними 

будівлями, зберігся єдиний дерев’яний будинок у місті, час побудови якого можна датувати кінцем 

ХІХ століття. 
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БУДИНОК МІРКИ ГЕРОВИЧ 

 

Двоповерховий будинок Мірки Герович знаходиться по вулиці Петрівській, у кварталі між 

вулицями Великою Перспективною і Невською (Пашутінською)87. Проектував цей будинок О. 

Лишневський. 

Композиція симетричного фасаду складена з вузьких 

бокових частин, яким з допомогою лопаток надана роль ризалітів, і 

центральної частини з карнизом, який підкреслений аркатурним 

пояском. Оманливі ризаліти виділені трикутними щипцями із 

ступінчастими аттиками над ними. Руст в оформленні нижнього 

поверху додає невеликій будівлі  солідності. 

Будинок виходить на червону лінію вулиці Шевченка і 

виділяється серед фонової забудови високими виразними абрисами 

щипців та пропорційністю форм. Двоповерхова з напівпідвалом 

цегляна будівля у плані «Г» - подібна.  Міжповерхове перекриття – 

дерев’яні балки. Центральна її частина  фланкована  двома 

виступаючими ризалітами  зі складними щипковидними 

завершеннями. Витягнуті пропорції поверхів визначили 

вертикальний розвиток фасаду при  загальних невеликих габаритах 

будівлі. Різноманітний малюнок міжповерхового карнизу та 

карнизу, що завершує фасад.  

Будинок мав три входи з вулиці. В його лівій частині вхід вів 

до вестибюлю зі сходами на другий поверх. Особливістю 

планування приміщень є наявність інших двох парадних входів, які 

ведуть на перший поверх будинку і не зв’язані з другим поверхом. 

Така особливість планування змушує допустити, що на першому 

поверсі була контора або торгові служби. 

З двору по центру поперечної вісі влаштований вихід. Сходові зв’язки винесені на дворові 

фасади в екстер’єр. 

Характерною особливістю будівельної частини є широке застосування дерев’яних конструкцій 

і форм. Це балочні міжповерхові перекриття,  стропильна система даху,  а також сходи як основного 

об’єму, так і службового, прибудованого з двору у правому куті будинку. Дві веранди  на подвір’я 

влаштовані на високих подіумах з дерев’яним настилом, на веранди ведуть марші сходів.  

 

Зовнішній вигляд будівлі повністю зберігся.  В інтер’єрах будинку в деяких квартирах 

збереглися  ліпний декор та тягнутий стельовий карниз. 

 

 
 

87 ДАКірО. – Ф.78. –Оп.1. – Спр. 1082. – Арк. 134. 

Заява вдови купця Мірки 

(Марії) Яківни Герович від                   

23 червня 1899 року. 
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Проект будинку Мірки Герович.  ДАКірО.- Ф.78. – Оп.1. –Спр.1061. - Арк. 254. 
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КОМОРА  ЗАХАРІЯ ФРЕНКЕЛЯ 

 

 У заяві від 20 серпня 1899 року єлисаветградський міщанин Захарій Френкель просив дозволу 

у міської управи на будівництво двоповерхової кам’яної комори по вулиці Покровській. 

 

 

 

 

Заява єлисаветградського міщанина Захарія Френкеля від  20 серпня 1899 року та проект двоповерхової  

комори, складений міським архітектором О. Лишневським.  ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1081. – Арк. 276 та 

279. 

 

Віднайти місце, де знаходилася ця комора, та саму комору, не вдалося. Тож ми не знаємо, чи 

збереглася ця будівля. 

 

 

 
 

 

 

БУДИНОК СЕЛІВАНОВОЇ 

 

Компактна одноповерхова будівля отримала характерний вигляд, в якому вгадуються улюблені 

О. Лишневським мотиви фортифікаційної архітектури. Пояс машикулів тягнувся під схилом високого 

пірамідального даху. Лопатки над карнизом були увінчані ступінчастими композиціями  і оформлені 

вузькими виямками, схожими на бійниці. Фасадна стіна мала ритмічну зміну вікон та дверей, які 

попарно об’єднані накладними арками. В опорядженні фасаду знайшли своє місце й елементи 

«російського стилю» - пузаті півколони  у вузьких простінках. 
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Заява О. Селіванової на будівництво будинку по вулиці Невській, у кварталі між вулицями Болотяною 

та Покровською, та проект будинку О. Лишневського.  1899 рік.   ДАКірО. - Ф.78.- Оп.1. - Спр. 1081.- Арк. 216 

та 217. 

 

Будинок не зберігся. 

 

 
 

БУДИНОК ЛІКАРЯ ЧАУСЬКОГО 

 

       21 вересня 1900 року лікар Матес Хаймович Чауський просив дозволу на будівництво на території 

свого домоволодіння по вулиці Московській (Чміленка) одноповерхового кам’яного будинку88 за 

проектом О. Лишневського. Будинок не зберігся.  

З  проекту бачимо, що це мала бути будівля в 1 ½  поверхи на високому підвалі. Бокові і 

центральний ризаліти будівлі відзначені з допомогою  рядів рустів. На рівні даху добре читаються 

аттикові стінки, якими завершені бокові об’єми будівлі. Лучкова лиштва віконних отворів завершена 

замковими каменями і профільованою тягою.  

 

 

 

88 ДАКірО.-Ф.78.- Оп.1.-Спр. 1073.- Арк. 167-167 зв. 
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З головного фасаду будинку два входи по  краях будівлі та сім вікон між ними. Над  входами 

однакової конфігурації аттики. По боках входів - цегляні пілястри. Пілястри також обабіч 

центрального вікна головного фасаду. Аттик над цим вікном відрізняється від двох інших. 

З рекламних повідомлень у місцевих газетах дізнаємося, що лікар М. М. Чауський  лікував  

внутрішні та дитячі хвороби, займався акушерством. Приймав хворих у власному будинку по вулиці 

Московській, у 1-й частині міста. Також він завідував відділенням у лікарні св. Анни Червоного 

Хреста. 
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БУДІВЛЯ ТАЛМУД-ТОРИ 

 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігається справа  щодо будівництва 

Талмуд-Тори по вулиці Успенській89. 16 січня 1899 року міська дума клопотала перед управою про 

необхідність збудувати приміщення Талмуд-Тори, з’єднавши майстерні з класами. І мали зробити це 

по Успенській вулиці, на розі з Іванівською. Мотивували це тим, що наявні будівлі були споруджені 

ще 40 років тому.  Через півроку, 21 липня, комітет з будівництва Талмуд-Тори направив в управу 

проект та кошторис. Будувати мали по Успенській (Безпопівській) вулиці, на розі з вулицею 

Іванівською,  на місці ремісничого відділення. Проект будівлі не зберігся. А от кошторис, який склав 

міський архітектор Єлисаветграда О. Лишневський, є у вищезгаданій справі.  

На кінець 1899 року були заготовлені усі необхідні будівельні матеріали і весною 1900 року 

збиралися розпочати спорудження будівлі. Та у лютому 1900 року вирішили будувати в іншому місці 

по Успенській вулиці.  На цьому документі також є віза міського архітектора О. Лишневського.  

14 лютого 1900 року міська управа направила на затвердження проект будівлі Талмуд-Тори до 

Будівельного відділення Херсонського Губернського Правління. А 21 березня того року отримали 

відповідь, що проект та кошторис затверджені. Згідно цього кошторису, складеного О. Лишневським, 

будівництво мало обійтися в 35 002 рублі.  Але чи розпочали будувати будівлю Талмуд-Тори, де її 

будували і коли завершили спорудження - ми не знаємо, оскільки у справі відсутні про це документи. 

До речі, на плані міста Єлисаветграда  П. Рябкова за 1913 рік Талмуд-Тора по вулиці Гоголя 

(Безпопівська)  позначена не на розі з вулицею Іванівською, а у кварталі між вулицями Інгульською та 

Миргородською. Сьогодні там знаходиться двоповерхова будівля. Між вулицями Іванівською та 

Інгульською також збереглося дві двоповерхові будівлі.  Але за чиїм проектом, коли вони споруджені, 

і  для яких цілей – поки що не встановлено.  

 

 
 

НАВІС ДЛЯ СТОЯНКИ 

  
Зліва - доручення міської управи та план Банної площі (ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1071. – Арк. 51), 

справа - фрагмент плану м.Єлисаветграда, 1914 рік. 

 

11 лютого 1900 року О. Лишневський отримав доручення від міської управи  скласти 

технічний кошторис на побудову навісу для стоянки тяглових візників  на Банній площі90. 

 

 

89 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.4. - Спр.448 
90 ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1071. – Арк. 51. 
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РЕМОНТ МІСЬКИХ БУДІВЕЛЬ 

 

Щороку головний архітектор міста  складав кошторис на ремонт міських будівель. Так, у 

кошторисі на 1898 рік зазначений ремонт наступних будівель91: міської лікарні, нічного  притулку, 

Олександрівського дитячого притулку, жіночої та чоловічої гімназій, 5-го народного училища, 

Биковського та Балківського народних училищ, міських будівель на Старому базарі, міських будівель 

на Новому базарі  і Ярмарковій площі,  будівель міської управи та думи, поліції та пожежної команди, 

міської скотобійні, міських будівель у  Казенному саду, міського цегельного заводу, Московських 

казарм, Ковалівських казарм, казарми колишнього обозного батальйону. 

 

 
Кошторис ремонтних робіт на міських 

будівлях на 1898 рік. Склав міський архітектор О. 

Лишневський. 

 

 
 

 
 

ШОСЕ ТА ДОРОЖНІ СПОРУДИ 

Доводилося міському архітектору займатися і складанням кошторисів на ремонт дорожніх 

споруд, мостових, шосе і грунтових доріг. 

 

 
 

 
 

91 ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 1. – Спр. 1143. 

 
Кошторис на ремонт дорожніх споруд, 

мостових, шосе і грантових доріг в Єлисаветграді на 

1898 рік.1 
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ОСВІТЛЕННЯ БАШТОВОГО ГОДИННИКА 

 

У січні 1896 року О. Лишневський отримав завдання зробити пристосування для освітлення 

циферблата баштового годинника на будівлі міської управи92. 

 

 
 

 

 

92 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1.- Спр. 1030. – Арк. 5. 
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Проект пристрою для освітлення годинника на башті міської думи. 
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Фотограія міської управи. На башті помітний головний годинник Єлисаветграда. 
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ПЛАН МІСЬКОГО ЦЕГЕЛЬНОГО ЗАВОДУ 

 

         В архівній справі «Про віддання в оренду міського цегельного  заводу  на три роки з 1 січня 1899 

р.»93 знаходимо план розташування будівель на території цегельного заводу, який склав міський 

архітектор О. Лишневський. Також з цієї справи дізнаємося, що міська управа доручила члену управи 

М. Макарову та міському архітектору О. Лишневському вести перемовини з підприємцями, які 

виявили бажання узяти в оренду міську цегельню. 

 

 
 

План розташування будівель на території міського цегельного заводу. 

 

 
 

 

З РЕЗОЛЮЦІЄЮ ЛИШНЕВСЬКОГО 

 

У фондах Державного архіву Кіровоградської області зберігаються кілька проектів будинків, 

які були складені О. Лишневським, і на яких є  його підпис. Разом з тим є й  проекти з візою міського 

архітектора, який перевіряв  креслення на  відповідність будівельному законодавству.  На одних 

проектах поряд з підписом  О. Лишневського, як міського архітектора, стоїть і підпис техніка, або 

архітектора, автора проекту. А на іншій групі проектів підпис автора відсутній, а є лише підпис О. 

Лишневського. Тож припускаємо, що ці проекти склав саме Олександр Льовович. 

 

93 ДАКірО. – Ф.78. – Оп. 2. – Спр. 651. 
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Проект прибудови до дерев’яного будинку купця                        

М.С. Макарова тераси та до його ж дерев’яного флігеля 

парадного входу, що на розі вулиць Преображенської та 

Архангельської. На проекті стоїть підпис міського 

архітектора О. Лишневського94. 

 

Так, 4 червня 1898 року купець Іван Лелюк 

просив дозволу міської управи, щоб прирізати до 

свого дворового місця по Петропавлівській вулиці 

ділянку  міської землі площею 1495 кв. сажнів, 

оскільки збирався будувати на ній будинок для 

церковного причту. На плані місцевості позначена 

трикутна ділянка, яку просив виділити купець І. 

Лелюк, що знаходилася неподалік Петропавліської 

церкви та кладовища. Завізував цей план  міський 

архітектор О. Лишневський. 

 
 

 

 

 

 

План  місцевості по Петропавлівській вулиці. 

ДАКірО. – Ф.78- - Оп.1. –Спр. 191. – Арк. 66. 

 

94 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1 . – Спр. 1061 – Арк.100. 
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ЗАЇЖДЖИЙ ДВІР ФЕОДОСІЯ ЗЕЛЕНЩЕНКА 

 

У ході виконання службових обов'язків О. Лишневський нерідко змушений був вступати в 

конфлікти з домовласниками, що прагнули самовільно змінити вигляд своїх будинків. Так, в лютому 

1897 року міщанин Ф. Зеленщенко звернувся з клопотанням залишити на його будинку виступи, які не 

були передбачені проєктом. Але міський архітектор був проти цього порушення. Він повідомив міську 

управу, що, незважаючи на його вимогу не відступати від затвердженого проекту, домовласник 

«змінив фасад будинку, побудувавши, з метою розширення внутрішнього простору своїх крамниць, 

зовнішні входи замість внутрішніх, при цьому значно захопив тротуар під виступи». О. Лишневський, 

помітивши порушення, ймовірно, запропонував домовласникові компроміс, від якого той відмовився: 

архітектор заявив на засіданні міської думи, що переробити виступи на внутрішні входи «легко і не 

особливо дорого, але це не в інтересах пана Зеленщенка».  У результаті Ф. Зеленщенку  було 

відмовлено 95.   

 

 
 

Заїжджий двір Феодосія  Зеленщенка. Знаходився  по вулиці Великій Перспективній, у кварталі між 

Нижньою та Верхньою Биковськими вулицями. Фотографія 1995 року. 

 

 

 

95  Ведомости Елисаветградского городского общественного управления. - 1897. - 8 квітня. 
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ФОТОПАВІЛЬЙОН КУНАКОВОЇ 

 

У 1896 році міська управа видала дозволи кільком власникам фотоательє на влаштування 

приміщень для них. Зокрема, у 1896 році «внаслідок поданих прохань та висновків по них в. о. міського   

архітектора О.Л. Лишневського, затвердили плани побудови наступним особам: «…удові надвірного 

радника Наталії Кунаковій прибудувати до її будинку у 1-й частині міста по Великій Перспективній 

вулиці галерею з парадним входом і фотографічний павільйон, з тим, щоб павільйон був на кам’яному 

фундаменті…»96.  

 

 
 

БУДИНОК ГРЕЧЕНКА 

 

У 1899 році О. Лишневський склав  проект будинку Греченка по Безпопівській вулиці, на розі з 

Театральним провулком.  Цей будинок по вулиці Гоголя, 49 зберігся до наших днів97. 

 

 
 

96 ДАКірО.-Ф.78.-Оп.1.- Спр.7. – Арк.90. 

97 ДАКірО. – Ф.78. – Оп.1. – Спр. 1081. – Арк.307. 
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Фотографія будівлі 1980-х років. 

 

Одноповерховий цегляний будинок з двома входами по краях головного фасаду та п’ятьма 

вікнами між ними, схожий на проект будинку Єфреїмовичів по вулиці Михайлівській, який також 

належить О. Лишневському. На вхідними дверима будівлі аттики. 

 

  
 

ЗБИРАВСЯ БУДУВАТИ ВЛАСНИЙ БУДИНОК 

 

16 лютого 1901 року міський архітектор 

Єлисаветграда О. Лишневський звертається з письмовим 

проханням до міської управи за дозволом на будівництво 

власного будинку у 2-й частині міста по Петрівській 

вулиці, на купленому ним домоволодінні.  За міським 

поділом на той час, 2-га частина – це лівобережна 

частина міста від Ковалівки до вулиці Великої 

Перспективної. Отож, домоволодіння О. Лишневського 

слід шукати по вулиці Шевченка від вулиці Великої 

Перспективної до педагогічного університету. 

23 лютого це прохання завізував гласний міської 

думи Дунін-Жуховський  (усі заяви на отримання 

дозволів на будівництво чи перебудову візували гласний,  

спеціально призначений для цього міською думою, та 

міський архітектор, а у випадку незначних перебудов і не 

на центральних вулицях міста – міський технік замість 

архітектора).  

4 березня був отриманий дозвіл та погоджений 

план майбутнього будинку О. Лишневського.  

Та менш, ніж через два місяці, Олександр Львович 

пише  заяву на звільнення з посади і поспіхом залишає 

Єлисаветград, переїжджаючи з сім’єю на постійне місце 

проживання до Санкт-Петербурга, де згодом стає одним з 

провідних архітекторів цього міста. 

Чому міська влада Єлисаветграда не зберегла 

такого фахівця?  Існує  кілька гіпотез цього.  

За однією версією, О. Лишневський  вирішив 

звільнитися з посади міського архітектора Єлисаветграда 

після того, як  на нього подали скаргу місцеві будівельні 

Прохання О. Лишневського дати дозвіл на 

будівництво власного будинку. ДАКірО. – 

Ф.78. – Оп.1 – Спр.1061  – Арк.17. 
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підрядники, звинувачуючи архітектора у тому, що він бере приватні замовлення на шкоду службових 

обов'язків, а також виявляє при виборі підрядників «надмірну і зайву прискіпливість».  

У процесі розгляду скарги у архітектора знайшлися заступники серед єлисаветградських 

домовласників: «Місто наше не настільки велике, щоб могло дати гідну практику приватним 

архітекторам і залучити їх на проживання, а громадяни наші в більшості випадків також не 

настільки багаті, щоб викликати спеціально для своїх будівель архітекторів з інших міст», тому 

потрібно тільки вітати, що зодчий зі столичною освітою влаштувався тут і у вільний час береться 

за приватні замовлення, тим самим як заробляючи на життя (що важливо з урахуванням не дуже 

великого платні), так і заощаджуючи гроші місцевих домовласників . Тому позбавлення міського 

архітектора приватної практики нікому «не принесе ніякої користі», тим більше що міський 

архітектор, «обертаючись за прямими своїми службовими обов'язками виключно в сфері різних 

ремонтів казарм, крамниць, мостових та інших тому подібних робіт, не тільки не буде прогресувати 

у своїй спеціальності, але навіть розучиться і тому, що знав раніше - адже архітектура як 

мистецтво вимагає постійної практики ». Що ж стосується скарг підрядників, то у відносинах з 

ними архітектор завжди виявляв «однакову суворість і вимогливість в інтересах якості споруди», а 

ціни на свої послуги встановлював «набагато нижче цін», які доводилося платити перш, «віддаючи 

себе на поталу підрядників». В результаті А.Л. Лишневський «для приватних осіб приніс неоцінену 

користь, ознайомлюючи і роз'яснюючи домовласникам, що означає" добре зроблено, добре побудовано 

»98.  

Таким чином, стає зрозумілою «нелюбов» підрядників до міського архітектора:  вони не могли 

завищувати ціни, користуючись необізнаністю замовників.  

О. Лишневський зажадав розгляду по суті цієї скарги, але незабаром подав у відставку і виїхав 

до Санкт-Петербурга.  

Наступнику Олександра Львовича - О. Кишкіну - підвищили платню майже удвічі (до 2400 

рублів на рік), але заборонили займатися приватною практикою. З цього приводу Єлисаветградська 

міська дума постановила, що поєднання в одній особі виконроба на будівництві приватних будівель і 

«довіреного агента міського управління, в обов'язки якого входить контроль за правильністю зведення 

приватних будівель у будівельному і пожежному аспектах, не може бути визнано взагалі нормальним 

явищем… »99. 

За іншою версією, у роки, коли О. Лишневський займав посаду міського архітектора 

Єлисаветграда, міська влада проектувала та будували багато об’єктів, тож головний архітектор міста 

був перевантажений. Складнощі у цій роботі виникали ще й через те, що по кілька разів змінювали 

місце будівництва та кошторис цих об’єктів, тож О. Лишневському доводилося робити кілька проектів 

однієї й тієї ж будівлі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

98 Систематичний збірник постанов Єлисаветградської міської думи за 1871–1903 роки. Том І. (Склав 

Л.К.Брейер. – Єлисаветград: Друкарня М.А. Гольденберга, 1905. 
99  Кириченко О.І., Турковська О.О., Чепель О.І. Архітектор Олександр Лишневський / ред.. С.О. Веснін, І.Р. 

Дубровська. СПБ.: Пропілеї, 2020. 
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