
Пам’ятники Т.Г.Шевченку на території Кіровоградської області

За даними на кінець 2013 року у населених пунктах Кіровоградської області було встановлено 19
пам’ятників Тарасу Шевченку. Найстаріший з них (1959 р.) знаходиться в обласному центрі,
найбільш новий (2010 р.) – у Новомиргороді.

 

 Бобринецький район
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Фото 1976 року

Сучасний вигляд

 

 

 

 

Пам’ятник Т.Г. Шевченку в
с.Костомарівка Бобринецького району.
Встановлений з нагоди 100-річчя з дня
смерті письменника, згідно рішення
зборів колгоспу імені Шевченка від 1961
року біля адміністративного будинку
сільської ради.

 Бронзовий бюст.

  Гайворонський район
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Пам’ятник-погруддя Т.Г. Шевченку в
м.Гайвороні відкрито 9 березня 2004
року з нагоди 190-ї річниці від дня
народження великого поета біля
районного Будинку культури. Автор
проекту – скульптор-різьбяр по каменю
Г.П.Логінов.
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Сучасний вигляд пам’ятника

 
 Фото пам’ятника 1976-1977рр

1976 року пам’ятник Шевченку Т.Г. –
українському поету встановлено в селі
Долинівка  Гайворонського району.
Розміщений біля сільського Будинку
культури. Автор проекту – Ю.
Мельников. 

 1976 р. згідно рішення загальних зборів
колгоспників колгоспу ім.Шевченка від
1975 р. був споруджений пам’ятник,
виготовлений Одеським художньо-
виробничим комбінатом. Опис:
залізобетонна скульптура в повний зріст,
встановлена на прямокутному
постаменті, виготовленому із цегли і
зацементованому. На фасовій стороні
постаменту дошка з написом:
«Т.Г.Шевченко 1814 – 1861 гг.».
Реконструкцію проведено 1980 року.

 Кіровоградський район

4  Пам’ятний знак Т.Г.Шевченку в селі
Володимирівка Кіровоградського району



встановлений у 1990 році з нагоди 175-
річчя з дня народження поета та на честь
перебування Т.Г.Шевченка і його батька
на Єлисаветградщині (сучасна
Кіровоградщина).

 Новоукраїнський район

 

5 Новоукраїнський район,
с.Кропивницьке. Пам’ятник
Т.Г.Шевченку встановлено в 1963 році
згідно рішення загальних зборів
колгоспників колгоспу ім. Шевченка від
27 лютого 1963 року. Залізобетонний
бюст на високому гранітному
постаменті. Загальна площа пам’ятки
становить 145 кв.м. Стела – граніт,
висота – 3 м; постамент – граніт, висота
– 1,5 м.

 Олександрівський район

 

6 смт Олександрівка. Автор погруддя –
скульптор М.С.Ніколенко.

7 смт Олександрівка, новоспоруджений

8 Фото відсутнє Олександрівський район, с.Несваткове,



Несватківська сільська рада

 Олександрійський район
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 Фото пам’ятника 1990 року

 
 Сучасний вигляд пам’ятника

Пам`ятник Т.Г.Шевченку у селі
Попельнастому Олександрійського
району Кіровоградської області був
створений за проектом скульпторів Ю.
Сунгурова і Л. Раченка. Пам`ятник
розташовано на штучному насипаному
кургані-могилі поблизу сільського клубу,
до якого веде широка алея обсаджена
блакитними ялинами та туями.
Пам`ятник було відкрито у 1990 році.
Виготовлення та встановлення здійснено
за кошти колгоспу ім.Т.Г.Шевченка.
Історія створення – в зв’язку з тим, що
колгосп носив ім’я Т.Г.Шевченка,
рішенням виконкому сільської Ради
встановлено бюст Кобзареві.
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 Пам’ятник, встановлений у 1988 році

Розміщений на проспекті Леніна поряд з
гімназією №  1 імені Т. Г. Шевченка в
м.Олександрія. Встановлений у 1988
році. У 2000-них рр. бюст було замінено,
оскільки попередній почав руйнуватись
під впливом погодних чинників.



 
Оновлене погруддя на поч. ХХІ ст.

11 Ульянівський район

 

 

Пам’ятник Т.Г.Шевченку в м. Ульянівка
встановлено за ініціативи голови
Ульяновської районної державної
адміністрації Д. Ф. Діденка 10 березня
2008 року. Пам’ятник, що являє собою
погруддя поета, встановлено  при вході
до міського парку.
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Фото відсутнє

Рішення про встановлення пам’ятника
Т.Г.Шевченку в селі Грушка
Ульяновського району було прийняте на
партійних зборах сільської ради у 1971
році. Офіційне відкриття відбулося 1974
року.

 Новомиргородський район

13 Пам’ятник Т.Г.Шевченку в м.
Новомиргороді встановлено в 2010 році
на кошти 2023 мешканців
Новомиргородщини.  Автором
пам’ятника є скульптор Димйон
Владислав Володимирович. Мармуровий
пам'ятник зображує поета в повний зріст
молодим юнаком, що стоїть на гранітній
брилі. Лівою рукою він пригортає до
грудей «Кобзар», а правою спирається на

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.jpg


кручу, стилізовану під крило. На крилі
зображено маршрут молодого поета:
«Моринці — Новомиргород —
Єлисаветград». Спереду до пам'ятника
прикріплена табличка з епіграфом:

Ми не лукавили з тобою,
 Ми просто йшли; у нас

нема.
 Зерна неправди за

собою 
 — Т. Г. Шевченко,

«Доля» (1858)

 Новгородківський район
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Пам’ятник Т.Г.Шевченку в Новгородці
 (по вул. Шевченка)

 Знам’янський район
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 Монумент 1994 року

 

 

До 175-ї річниці від дня народження
Т.Г.Шевченка в м.Знам’янці  відкрито
погруддя поету в 1994 році. Автор – А.
Мацієвський. 1989 року краєзнавець В.
Шкода та вчитель М.Петров виступили з
ініціативою встановлення у Знам'янці
пам'ятника Тарасові Шевченку.
Протягом 1989-1994 рр. ініціативною
групою організовано збір коштів,
визначення місця та отримання дозволів
на спорудження пам’ятника. Пам’ятник
 виготовлено із залізобетону з
використанням міді та полірованих
гранітних плит. Бюст залізобетонний,



 
Монумент 2008 року

вкритий міддю, заввишки 1,5 метри.
Постамент погруддя із залізобетону,
обкладений полірованою гранітною
плитою, заввишки 1,2 метри. На тілі
постаменту рельєфними літерами з
пластичного матеріалу нанесені
віршовані слова поета: «Свою Україну
любіть. Любіть її у время люте. В любую
тяжкую минуту за неї Господа моліть».
2008 року через руйнацію  відбулась
заміна існуючого пам’ятника на новий.
Скульптор – О.Рожик. Пам’ятник
виготовлено ПП «Тендер» (с.Балаклея,
Смілянський р-н, Черкаська обл.).
Це погруддя з сірого граніту
асиметричної форми,що стоїть на колоні,
яка виконує функцію постаменту. На тілі
постаменту встановлена табличка з
граніту коричневого кольору, на якій
нанесено позолотою факсиміле Т. Г.
Шевченка. Заввишки погруддя – 1,5
метри, колона постаменту – 2,5 метри.

 Світловодський район

16 На території Міського парку культури і
відпочинку ім. Т.Г.Шевченка у
м.Світловодську, біля центрального
входу, встановлений пам’ятник великому
поетові. Автори пам’ятника – наші
земляки, кіровоградці: скульптор
А.Мацієвській та архітектор А. Губенко.
Згідно державного реєстру нерухомих
пам’яток України датою встановлення
вважається 1978 рік. До цього року про
Т.Шевченка жителям міста нагадувала
лише дошка біля входу до парку.

 Голованівський район

 

  У смт. Голованівськ пам’ятник
встановлено на замовлення і кошти
місцевого колгоспу ще у 1988 році
(голова колгоспу М. Панченко) біля
контори колгоспу. Пам’ятник
встановлено на честь колгоспу,
названого іменем Т.Г. Шевченка. В 2005



 
Фото 1983 року

 
Сучасний вигляд пам’ятника

році  пам'ятник передано селищу. Було
вирішено встановити його в межах
центрального майдану біля районного
відділення казначейства. Було
виготовлено новий постамент і
викарбовано слова Кобзаря: "Встане
Україна і розвіє тьму неволі, світ правди
засвітить". Погруддя Т.Шевченка
 виготовлено з гіпсу.

 

Долинський район

 

17 До 192-ї річниці від дня народження
поета - 9 березня 2006 року в м.
Долинській біля колишньої районної
дошки пошани відкрито погруддя
Т.Шевченку. Архітектор -  А. Сніцарєв,
автор погруддя -  А. Німенко.

 



Новоархангельський район
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 Фото відсутнє

Новоархангельський район, с. Підвисоке

 

Місто Кіровоград

 

19 Пам'ятник Т. Шевченку було
встановлено у 1959 році у сквері перед
примішенням дитячої бібліотеки ім. А.
Гайдара. Ця скульптура була виготовлена
із залізобетону й з часом почала
руйнуватися, тому пам’ятник було знято.
Сучасний пам’ятник Кобзареві в м.
Кіровограді по вул. Шевченка, 5/22,
перед фасадною частиною обласної
бібліотеки для юнацтва ім.А.П.Гайдара
встановлено 1982 року. Скульптори –
Вронський Макар Кіндратович, Гончар
Анатолій, Мацієвський Аркадій
Юхимович; архітектор – Губенко
Анатолій Лук’янович. Скульптура –
бронза; постамент – червоний граніт.
Скульптура – 2,8 м; постамент – 2,4х1,1
м.


