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АРХІТЕКТУРНИЙ ЛАНДШАФТ ЄЛИСАВЕТГРАДА – ЗІНОВ’ЄВСЬКА – 

КІРОВО – КІРОВОГРАДА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Тенденції розвитку міського середовища. Українські міста другої половини 

XІX – початку XX ст. розвивалися своїм особливим шляхом. Будівельна гарячка у 

містах України розпочалася трохи пізніше від інших регіонів Російської імперії, 

тому типовий міський ландшафт відрізнявся від міст не лише Західної Європи або 

США, але й великих міст імперії. Наприклад, збудовані у другій половині XIX ст. 

житлові будинки Харкова зберігали дрібний масштаб архітектурного членування, 

дрібність деталей, що надавало забудові провінційного обличчя. На відміну від 

європейських міст, як стверджує Мирослав Борисенко, де вулиці мали суцільний 

фасад, у містах України зберігалися широкі незабудовані простори, площі, проїзди 

тощо. Будівлі нерідко розташовувалися на віддалі від магістралей. Територія між 

будинком та вулицею відгороджувалася, засаджувалася деревами та кущами. Між 

оселями часто зберігалися хаотичні розриви – пустирі, садки, балки тощо [1, с. 9].  

Унаслідок цього людина почувалася в українських містах інакше, ніж у 

Москві або в інших мегаполісах. Навіть у великих українських містах із 

населенням понад 100 тис. ритм життя був цілком провінційним. Містяни 

віддавали перевагу більш розміреному, спокійному стилю життя на 

старосвітський манер. Незважаючи на розмаїття технічних досягнень, як пише 

відомий фахівець з історії архітектури В. Чепелик, міське життя в Україні мало 

інший темп, зберігало традиції якщо не ХVІІ, то XIX ст. [20, с. 137]. Українські 

дослідники вважають, що у великих містах України не існувало специфічних, 

притаманних для великих міст Заходу, збудників психічної патології [Борисенко]. 

Українські міста переважно залишалися малоповерховими. Експерименти із 

висотного будівництва в Україні розпочалися пізніше, ніж у країнах Європи або 

США. Наприклад, у Києві в 1901 році збудували п'ятиповерхових будинків лише 3, 

а в 1911 році – 45 [22, с. 108].  

У Києві в 1912 році було споруджено найвищий на той час 10-поверховий 

будинок Гінзбурга. До початку Другої світової війни вищих будинків в Україні не 

зводили. У 1920-х роках висотне будівництво у 4 – 5 поверхів мало епізодичний 

характер. Масова забудова цього періоду була одноповерхова. В 1930-х роках, крім 

традиційних будинків та бараків, у центральній частині міста споруджували 

переважно 3–4-поверхові будинки. Житло вище п'яти поверхів було як для УРСР, 

так і для нашого міста зокрема, винятком [1, с. 9]. Українські міста, що активно 

розширювалися в роки індустрі-алізації, навіть лідери за темпами урбанізації: 

Сталіно, Горлівка, Луганськ, також залишалися переважно одноповерховими. У 

1935 році Дніпропетровськ нараховував 21320 житлових будинків, із них – 87% 

одноповерхових, 9,6% – двоповерхових, 2,7% – три- та більше поверхових [1]. 

Ландшафт українських міст у 1920-х роках майже не змінився у порівнянні з 

початком XX ст. Їхня архітектура була побудована на ансамблевих композиціях 

минулих епох – класицизму, модернізму, українського стилю. Утілення ідей 

конструктивізму гальмувалося і наявністю вже сформованого житлового 

середовища міст України. Масштабне, вартісне та технологічне будівництво 



 

можна було вести лише в таких містах, як Харків, Київ, Одеса, що мали значний 

масив історичної забудови. Представники конструктивізму активно критикували 

ансамблеве мислення при проектуванні нових споруд. Вони вважали, що спроби 

створити архітектурний ансамбль є лише намаганням відродити старі архітектурні 

форми. Для прихильників цієї течії потрібно було багато вільного простору, щоб 

створити кардинально нову архітектуру. Майже жоден із задумів конструктивістів 

не було втілено у життя в повному обсязі, а фрагментарні частини нової міської 

забудови не могли створити цілісної картини нового міста й перетворювалися на 

її протилежність [1, с. 10].  

У 1920-х роках площа зелених насаджень громадського користування в 

містах України була незначною, хоча дерев і кущів у системі міської забудови 

було немало. Це пояснюється особливістю житлового фонду тогочасних міст 

України. 

Більшість осель мала глухі паркани, які захищали необхідні для підтримання 

життє-діяльності мешканців сараї, приміщення для тварин, льодовики, вбиральні 

тощо, а внутрішня частина майже кожного двору засаджувалася плодовими 

деревами і кущами, які давали тінь та затишок для мешканців, поповнювали їхній 

харчовий раціон. У невеликих містечках, у зоні одноповерхової забудови між 

вулицею і будів-лею, влаштовували палісадник, де висаджували дерева й кущі, 

що було привнесено селянською традицією розташування хати відносно вулиці 

[1]. 

На початку 1930-х років міський ландшафт набуває нових рис. Під час 

проектування нових міст або реконструкції старих кварталів українські 

архітектори планували не менше 10% від площі кварталу під зелені насадження. 

Однак у реальності на початок 1931 р. відсоток зелених насаджень громадського 

користування в містах залишався незначним. Усього в Україні під парки і сквери 

відводилося лише 2,3% забудованої території [6]. Висаджували дерева, як правило, 

студенти, учні, робітники, переважно на суботниках і недільниках, приурочених 

до святкових дат [21]. 

У другій половині 1930-х років у містах озеленення набуло системного 

характеру. Спеціально створені організації займалися розве-денням та висадкою 

декоративних рослин у парках та скверах. Наприкінці 1930-х років зелені 

насадження значно збагатили антропогенний ландшафт українського 

урбанізованого середо-вища. Найбільше їх було в Запоріжжі – майже      29 кв. м на 

одного мешканця. У 1929 р. у Києві нараховувалося 600 га парків та скверів або          

10 кв. м. зелених насаджень на одного киянина [1]. 

У 1935 – 1939 роках у м. Кірово було висаджено кілька тисяч саджанців 

(переважно – акації та липи) уздовж центральних вулиць, закладено кілька 

бульварів. Щорічно в парках, садах та на майданах висаджували велику кількість 

квітів. Парки, сквери та зелені зони на бульварах огороджували, що сприяло 

збереженню насаджень, на входах до них будували балюстради або арки у стилі 

класицизму [8, арк. 79]. Більшість парків і скверів мала театральні приміщення, 

кінотеатри, майданчики, атракціони та інше устаткування для проведення 

культурного відпочинку громади [21]. У 1920-ті – 1930-ті роки наше місто 

поповнюється кількома статуями (2 – монументальної скульптури та 8 – 

декоративної). 



 

Систематичному встановленню декоративних статуй на бульварах, у парках і 

скверах нашого міста сприяло відкриття у Києві в 1935 р. спеціальної майстерні з 

виготовлення скульп-турних композицій та ваз для оформлення міського 

середовища. У майстерні виготовляли композиції як на сучасну тематику, так і за 

античними зразками. Було створено цілу низку стандартних фігур і композицій, 

які прикрашали міські парки і сквери, найчастіше у вигляді ваз та урн античної 

форми. Саме такі композиції понад 30 років, до кінця 1960-х років, прикрашали 

площу ім. Кірова та парк ім. Леніна в нашому місті. 

Міста України в 1920-х – 1930-х  роках зберігали багато патріархальних рис, 

що сприяло гармонізації стосунків людини із оточуючим середовищем. Цьому 

сприяли значна кількість зелені, широкі вулиці, переважно пішохідні, відсутність 

інтенсивного руху та головне, малоповерхова забудова. Крім того, багато 

будинків, особливо у малих містах, де мешкала більшість населення, за своєю 

архітектурною композицією нагадували традиційне житло [1]. 

Специфічне відчуття простору, що запропо-нували громадськості на хвилі 

захоплення функціоналізмом українські архітектори-конструк-тивісти, 

суперечило усталеному образу міста. Незважаючи на масове захоплення цим 

напрямом, нові будинки, що зводилися окремо без дотримання ансамблевих 

принципів забудови, не змогли вписатися в існуюче архітектурне середовище. 

Реалізації конструкти-вістської утопії у межах «соцмістечок» завадили також 

економічні труднощі та трансформація естетичного ідеалу. Центр міста в середині 

1930-х років став відбитком у камені ідентичності сталінського режиму, що 

виражалося у гіпертрофованій величі та гігантоманії. Однак у своїх 

експериментах радянські архітектори вийшли за межі гармонії – головного 

принципу архітектури, тому центральна частина великого міста перестала 

позитивно сприйматися пересічним громадянином [12]. Водночас забудова 

невеликих міст, до яких можна віднести і Кірово – Кіровоград, зберігала 

прийнятний масштаб, була насичена зеленню та різнобарвною гамою фасадів, 

дахів, декора-тивних елементів тощо. Малоповерхова забу-дова, мощені вулиці та 

велика кількість зелені створювали інтимне відчуття міста, кварталу, будинку, що є 

основою гармонійного розвитку урбанізованого середовища [1]. У нашому місті, 

наприклад, того часу було споруджено всього  три десятки багатоповерхових 

(переважно 3-4 поверхи) житлових будівель та кілька 4-5-ти поверхових корпусів 

заводу «Червона зірка».  

Саме таким – утопаючим у зелені – зустрів Кіровоград війну, майже таким 

же залишався ще двадцять років. Саме у цей період у місті спостерігався 

скульптурно-фонтанний бум, пік якого – кінець 40-х – середина 60-х років. Але 

про це – пізніше. А зараз подивимося, як змінювався архітектурний ландшафт 

нашого міста з кінця ХІХ століття до початку 1940-х років. 

Зміни в архітектурному ландшафті. У кінці XIX – початку ХХ ст. центр 

Єлисаветграда забудовувався капітальними житловими будинками і 

громадськими будівлями. Якщо в останній чверті XIX ст. переважає цегляний 

варіант ренесансу, а також романтичні напрями – неоготика, неоруський, 

мавританський стилі, то у 1900-х роках панівний стиль – модерн, а в 1910-х роках 

– неокласика. У 1902 році «Велика Енциклопедія» повідомляє про Єлисаветград:  

«У даний час – це одне із найкращих і упорядкованих російських міст, яке не 



 

поступається багатьом губернським. Торговий центр для великого району. 

Торгових підприємств – 283, фабрик і заводів – 227, дворів – до 5000, друкарень – 

4, навчальних закладів – 37 з 4300 учнями» [12]. Місто в кінці XIX – на початку 

XX ст. активно забудовується. На відміну від найбільших міст країни тут не 

відбувається зміни містобудівного масштабу. Як у середині XIX ст., у кінці ХІХ і 

початку XX ст. у Єлисаветграді переважно будуються 1-2-поверхові об'єкти (до  

3-х поверхів на головних вулицях), різниця лише в тому, що в середині XIX ст. 

такі будівлі споруджувалися рідко. Цей масштаб, який найбільшою мірою 

відповідає параметрам нашого міста, його планувальної, об'ємно-просторової 

структури, традицій побуту, зберігся в його центральній частині до наших днів. 

Особливу цінність, на думку дослідників, має комплекс архітектурних об’єктів 

вулиць Дворцової, Великої Перспективної, Гоголя, Архітектора Паученка 

(Верхньо-Донської), Чорновола (Іванівської), Декабристів (Інгульської), 

Шульгиних (Миргородської). Формувалося оригінальне міське середовище і саме 

воно збереглося достатньо повно. До початку XX ст. значення культових споруд 

як візуальних і смислових орієнтирів-домінант змен-шується у зв'язку з 

розширенням території Єлисаветграда та деяким зростанням поверховості 

забудови [12]. 

Новими домінантами, що з'явилися в кінці   XIX – на початку XX ст., стали 

вежа міської управи, кірха, костел, трамвайне депо та водонапірна вежа на вул. 

Пашутінській у районі вул. Береславської (Єгорова). 

Домінанти, розташовані на відстані 400-700 м одне від одного, створювали 

навколо себе своєрідні «поля» сприйняття. Менші поля (ІІ рівень сприйняття) 

створювали акцентні об'єкти, а ІІІ рівнем була фонова забудова. Фонову забудову 

можна поділити на капітальну і некапітальну (в основному, традиційну). Друга, 

зазвичай, має цінність як поєднання традиційних об'єктів, які формують 

мальовничі фронти. 

В ядрі центрального району, згідно з дослідженнями Оксани Кецко [12], 

переважає фонова забудова, «на периферії центру, навпаки, некапітальна 

традиційна. Якщо до середини ХІХ ст., в основному, було два рівні сприйняття 

забудови міста – домінанти і фон, то до кінця XIX ст. на перше місце за 

значенням виходять об'єкти ІІ рівня – акценти. Розташовувалися акцентні об'єкти 

зазвичай на кутах кварталів або в їх середині і виділялися серед фонової забудови 

більшим масштабом, більш високим рівнем акцентування (башти, куполи, кутові 

еркери). Більшість акцентних об'єктів становили численні банки, готелі, театри, 

будинки аристократії і крупної буржуазії. Велику архітектурно-художню цінність 

мають добре збережені малі архітектурні форми кінця XIX – початку XX ст. – 

козирки, ворота, огорожі, дорожні та тротуарні покриття. Вони можуть служити 

своєрідними еталонами для міст, де такі елементи міського середовища вже 

втрачені».  

Розвиток економіки в кінці XIX – початку XX ст. зумовив піднесення 

промислової архітектури, яка також має велику історичну та архітектурну 

цінність і добре збереглася: корпуси заводу «Червона зірка», пивзаводу, лікеро-

горілчаного заводу, колишніх млинів, залізничних мостів, віадуків, депо, складів 

тощо. Підприємства виносилися на міські околиці, що слід уважати значним 

досягненням містобудівної епохи, оскільки в майбутньому створювалися 



 

можливості для розширення виробничих площ [12].  

Єлисаветград у перше двадцятиріччя XX століття. У повному 

географічному описі країни під редакцією Семенова-Тяншанського йдеться: «У 

Єлисаветграді налічується за переписом 1897 року близько 61,5 тис. жителів, у 

т.ч. близько 36 тис. православних і близько 24 тис. іудеїв. У місті 10 православних 

храмів, в т.ч. 6-престольний Успенський собор. Є міська і земська лікарні, 

близько 40 навчальних закладів. 

Торгових підприємств налічується в місті близько 525. Крім того, в 

Єлисаветграді збираються 4 ярмарки. Фабрик і заводів налічується понад 200 з 

виробництвом товарів на суму понад 6,5 млн. руб. Місто відрізняється значним  

благоустроєм,   має   широкі    бруковані вулиці,   бульвар   із   тополь   і   білих   

акацій, обладнане водопроводом, освітленням, теле-фоном, а також трамвайним    

сполученням» [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каток під час улаштування мостової. 1910-ті роки (із колекції Юрія Тютюшкіна) 

Протягом 1900-х – 1910-х років, як зазначає Оксана Кецко, місто 

територіально суттєво розширюється. Його населення з передмістями становить 

100 тис. мешканців [12]. Цікавим джерелом вивчення архітектурного ландшафту 

міста є план Єлисаветграда, складений міським землеміром П. Рябковим у 1913 

році. «Планувальна структура міста, показана на плані, збереглася до нашого 

часу. План свідчить, що територія міста розрослася до залізничної лінії на північ, 

де розмістилися товарна станція, військовий лазарет, казенний кінний завод, 

казарми обозного батальйону. На північ від цього району повинна була 

розміщуватися робоча слобідка –  4 ряди кварталів, що утворюють ділянку з 

регулярним плануванням вулиць. Їх напрямок збігався з напрямком вулиць 

центральної частини міста. На схід від робочої слобідки розмістилася система 

цвинтарів: Ковалівський, лютеранський, єврейський, католицький, 

магометанський. Православний Биковський цвинтар знаходився на північний 

захід від фортеці, у цвинтарному яру. Можна зробити висновок про те, що 



 

задовільне для здоров’я людей міське середовище намагалися створити не тільки 

шляхом благоустрою території, а й архітектурно-планувальними засобами – 

виносом цвинтарів, шкідливих виробництв за межу міста. Крім робочої слобідки у 

північній частині міста нові дачні та робітничі селища з’явилися у його південно-

західній частині» [12]. 

Селище Балка також отримало регульоване планування. Важливий 

компонент плану 1913 року – великий район напівдачних кварталів південніше 

Пермського мікрорайону, між фортецею, річкою Сугоклея та міським садом. 

Ключовим елементом композиції району, на думку Оксани Кецко, була площа для 

народних веселощів та ігор і прилеглий до неї з півдня циклодром. Гадаю, що не 

слід применшувати роль фортеці св. Єлисавети у формуванні архітектурного 

ландшафту як Пермського, так і Новоолексіївки.  

Основна частина промислових підприємств концентрувалася в західній 

частині міста, на правому березі річки Інгул, на північ від Бикова – цегляний, 

пивоварний заводи, невеликі промислові підприємства, ярмаркові площі – 

становила значну частину території міста і розташовувалася на північ від 

житлових кварталів центральної частини міста [12].  

Цікавим, на думку Оксани Кецко, видається функціональне насичення 

центральної частини міста. Основна адміністративна функція концентрувалася в 

районі вулиці Великої Перспективної (міська дума, Міський громадський банк, 

Міська поліцейська управа, відділення банку тощо) та на сусідніх з нею вулицях: 

Гоголя і Успенська (поштово-телеграфна контора, міщанська управа, товариство 

взаємного кредитування), Пашутінська (1-а поліцейська частина, розшукове 

відділення, повітове поліцейське управління, біржа), В. Пермська (окружний суд). 

Місце концентрації культурного життя – Театральна площа (зимовий і літній 

театри, Офіцерське зібрання), вул. Дворцова (театри «Казка», «Ілюзія», «Зірка», 

Громадське зібрання, Дворянське зібрання, товариство «Опора» та бібліотека). 

Навчальні заклади переважно були зосереджені в районі вулиці Петрівської 

(жіноча гімназія, чоловіча гімназія, дві жіночі приватні гімназії, кавалерійське 

училище, земське реальне училище, ремісничо-грамотне училище. Готелі також 

розташовувалися в міському ядрі: «Гранд-Готель», готель Коваленка, 

«Північний» (на вулиці Дворцовій), «Росія», «Петербурзький», «Європейський», 

«Пасаж» (на вулиці Великій Перспективній). На Бобринецькому шосе 

розмістилися дачі буржуа і чиновників: Емануеля, Гінзбурга, Зерцалова, 

Заславського та ін. Міський сад служив головним місцем відпочинку населення 

[12]. 

Радянський період. У 1925 році, як стверджує С. Шевченко [21] (у 1926 році 

за версією О. Кецко [12]) на колишньому плацу встановлено пам’ятник В. Леніну 

(скульптор М. Манізер, архітектор С. Чернишов), а Дворцовий бульвар було 

перейменовано на Бульвар імені Леніна.  

У кінці 1920-х років на вільній території, поруч із залізничним мостом, 

швидкими темпами велося будівництво Зінов’євської районної електростанції, з 

1934 р. – Кіровської (КРЕС). 1 травня 1930 року її було здано в експлуатацію. 

Комплекс КРЕС, що містив головний корпус, греблю на р. Інгул і низку інших 

об'єктів, є пам'яткою промислової архітектури [11]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зінов’євська районна електростанція, 1934 (із фондів Державного архіву Кіровоградської 

області)  

 

У 1931 році почала давати вугілля шахта «Піонер». Біля шахти виросло одне 

з найбільших у місті робочих селищ – Нова Балашівка. «Завод «Червона зірка» у 

довоєнний період було реконструйовано та розширено, на ньому працювало 

понад 12 тисяч робітників і службовців. Основна їх маса з сім’ями осідала в 

селищі Новомиколаївка, яке збільшило свою територію вдвічі, а також у новому 

селищі Некрасівка. Були розбиті паралельно річці Біанці нові вулиці і квартали в 

селищі Балка. Виросли нові квартали в селищах Кущівка, Новоолексіївка. 

Колишнє селище Балашівка злилося з містом і органічно увійшло в його 

планувальну структуру. Період конструктивізму представлений у міській 

архітектурі переважно комплексом житлових будинків у кварталі між вулицями 

К. Маркса (Вел. Перспективна), Володарського (Олександрів-ська, Тарковського), 

Береславською (Єгорова), проспектом Комуністичним (проспект Сталіна, 

Студентський бульвар)» [12]. 

На 1 січня 1933 року в Зінов’євську мешкало 83638 жителів [7, арк. 1]. Це 

було доволі «зелене» місто, його бульвари, сквери та парки займали площу в 90 

га. Бульварів налічувалося 10,  скверів – два, а також чотири парки та один 

міський сад. Бульвари, всі як один засновані до 1917 року, наприкінці 1920-х 

років отримали досить гучні назви: «Червоної гвардії» (колишній Міський 

бульвар на розі вулиць Маркса та Леніна), ім. Воровського та Театральний (біля 

театру ім. Шевченка – сучасний театр ім. М. Кропивницького), ім. Будьонного та 

ім. Леніна (біля кавалерійської школи), ім. Шевченка (вул. Шевченка), сквер 

«Пахар» (біля Ковалів-ського мосту) тощо. На утримання парків, скверів та 

бульварів місто в 1931 році витратило понад 20 тис. крб., не маючи з них жодного 



 

карбованця прибутку. Місця дозвілля та відпочинку обслуговували 53 робітники 

та службовці, отримуючи в середньому лише по 33 крб. щомісячної зарплатні [8, 

арк. 79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центральна частина міста у 1920-х – 1940-х рр. (фото 1942 р. [13]) 

 

 Фундамент промисловості міста був закладений ще до 1917 року, тож змін 

щодо росту промислового потенціалу міста та його номенклатури в наступні роки 

майже не спостерігалося, навпаки, лише відбудовували і відновлювали в роки 

НЕПу поруйноване революцією. Вагому частку у виробництві займала харчова 

промисловість. Зокрема, у Зінов’євську працювали 4 державні млини (№№ 8, 10, 

50, 61) – їх свого часу відібрали у приватних власників, а також цукеркова 

фабрика, маслозавод № 12, винокурня № 21, спиртогорілчаний завод, пивоварня, 

канатна фабрика, швейна фабрика тощо [15]. Всі вони теж були націоналізовані. 

На швейній фабриці було задіяно 448 працюючих, на шахті «Піонер» – 266, 

на машино-будівному заводі «Червоний Жовтень» – 241, на гудзиковій фабриці – 

234, на чавунно-ливарному заводі  «Більшовик» – 147 робітників та службовців. 

Найбільшим півдприємством міста був завод «Червона Зоря» – колишня власність 

братів Ельворті. Згодом утвердилася дещо видозмінена назва: «Червона зірка». На 

1 січня 1934 року на заводі працювали 4653 робітники, 440 інженерно-технічних 

працівників, 355 службовців, незначна кількість обслуговуючого персоналу. 

Загальна кількість працюючих тоді становила 5948 осіб [15]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новий корпус заводу «Червона зірка», 1932 (із фондів ДАКО)  

 

Не можу не погодитися із Іваном Петренком, у тому, що «за видимістю 

благополуччя, адже  в  м. Зінов’євську  в 1932 – 1933 роках працювали заводи, 

фабрики і майстерні, школи і дитсадки, водогін і електростанції, а вулицями міста 

бігав трамвай, насправді жителі переживали трагедію, що торкнулася майже всіх 

містян: вони неймовірно голодували, багато з них помирали від голодного 

виснаження та набутих від хронічного недоїдання хвороб» [15].  

Після певного скорочення населення міста у середині 1930-х років воно 

поступово відновлюється і починає зростати. У січні 1939 року населення 

Кіровограда становило 100392 жителів [17]. Таке значне збільшення кількості 

населення можна пояснити потужним розвитком промисловості, передусім – 

сільськогосподарського машинобудування та вугледобувної галузі.  

Зміни у соціально-економічній інфраструктурі міста не могли не позначитися 

на його архітектурному ландшафті, який все більше став набувати ознак 

урбанізованого середовища.  

Отже, основні напрями розвитку архітектурного ландшафту нашого міста в 

кінці ХІХ – першій половині ХХ століття в цілому співпадали з тенденціями 

розвитку інших міст України. 

Німецька окупація та дії партійних і радянських органів напередодні й після 

окупації завдали місту великих матеріальних збитків. Було зруйновано кілька 

десятків фабрик і заводів, громадських та житлових будівель. Однак слід 

зазначити, що руйнувань у місті було значно менше, ніж в інших великих містах. 

Усе ж втрата будівель Дворянського зібрання, готелю «Петербурзький», понад 

десяти інших будівель XVIII – XIX століть у центрі міста, трамвайного 

господарства та низки інших об’єктів непоправна [13].  



 

Найбільших руйнувань промисловість міста зазнала в 1941 році від 

підрозділів НКВС. Як зазначається в дослідженні Івана Петренка, «за 

підрахунками Кіровоградської міської управи, руйнування промисловості сягало 

40%. Під час окупації здійснювалися спроби налагодити діяльність промислових 

об’єктів. На кінець грудня 1941 року в Кіровограді відновило роботу 21 

промислове підприємство. Всі вони підпорядковувалися промисловому відділу 

міської управи. Поряд з ними запрацювали 27 дрібних майстерень, де було 370 

робітників. Як і в радянські часи, великим підприємствам у роки німецької 

окупації теж доводили плани. Їх вони до кінця 1941 року виконали на 100,3%, а 

продукції випустили майже на 2,4 млн. крб. На літо 1942 р. в одну зміну 

працювали деякі вцілілі цехи заводу «Червона зірка». До роботи стали 528 

робітників та інженерів. За короткий час на заводі для потреб гітлерівського 

війська налагодили випуск малих та великих лопат, як підборних, так і штикових, 

встигли випустити 126 тис. сап, відновили випуск запасних частин до сівалок і 

жниварок, механічних млинів, цукроварень, розпочали виготовляти вила та граблі. 

Загалом на кінець червня 1942 року завод випустив продукції на 3 млн. крб.» [16]. 

У 1943 році завод було передано одному з потужних німецьких підприємств, і 

він почав успішну діяльність із виробництва значних обсягів 

сільськогосподарської та військової техніки із застосуванням, зокрема, і 

прогресивних німецьких технологій [2]. 

 

 

 
Один із корпусів заводу «Червона зірка», 1944  

(з фондів Цетрального державного архіву кінофотодокументів) 

 



 

 
Кілька будівель на розі вулиць К.Маркса та Т.Шевченка, 1941 (з архіву Рейберт.інфо).  

У верхній частині фотографії вул. К.Маркса переходить до пл. Кірова. 

 

Будівлі на розі вулиць В.Перспективна та Преображенська, 1944. З фондів Цетрального 

державного архіву кіноіотодокументів.  

На місці будівель у центрі та ліворуч – центральний сквер 



 

 

Після війни місто швидко відновлюється. Вже на початку 1950-х років були 

відремонтовані всі пошкоджені будівлі, ліквідовані руїни. Почалося будівництво 

двоповерхових будівель у районах вул. Луначарського і селища ім. Шолохова    

(пізніше – Миру). Окремі малоповерхові житлові й громадські будівлі 

споруджувалися на всій території міста. 

У кінці 1940-х – на початку 1950-х років споруджуються три-, чотири-, 

п’ятиповерхові будинки на вул. К. Маркса. Їх архітектура, вирішена у формах 

стилю радянської класики, відображає пафос перемоги над нацизмом і мирне 

творче будівництво. Особливо цікавими є житлові будівлі на розі вулиць 

К. Маркса і Т. Шевченка (архітектор – Б. Байтін) [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

У середині 1930-х років сформувалися мікрорайони міста, більшість яких 

існують і сьогодні: Балка, Биковський, Ковалівка, Кущівка, Некрасівка, Нова 

Балашівка, Новомиколаївка (Червонозорівка), Новоолексіївка, Пермський, Стара 

Балашівка, Центр. У середині 1955 року у складі міста з’явилися Арнаутівка, 

Никанорівка та Масляниківка, але остаточно і повністю вони були інтегровані до 

міської соціальної інфраструктури лише в кінці 1950-х років. 

Слід зазначити, що архітектурно-планувальна структура Єлисаветграда, 

сформована на початку ХХ століття, повністю збереглася до кінця 1950-х років. А 

загалом у нашому місті об’єктів старовинної архітектури є стільки, скільки їх не 

має більшість інших міст країни. Про це пишуть фахівці: «Якщо в більшості інші 

історичні міста єдиномасштабну міську тканину зберегли фрагментарно, то 

Кіровоград зумів зберегти цю єдність масштабу аж до нашого часу, що разом із 

високою збереженістю архітектурних деталей, малих форм та елементів 

благоустрою робить місто унікальним у цьому аспекті [12]».  

 

Будинки на розі вул. Шевченка та К. Маркса,  сер. 1950-х рр. (із кол. Ю. Тютюшкіна) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Єлисаветградські мотиви архітектурного ландшафту 

(фото Ігоря Демчука) 

Частина Ковалівки та Центру, 1946 (фотограф Чехов) 
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