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Мы зна ем о де я тель нос ти ар хи тек то ров прош -
ло го по их про из ве де ни ям, ре а ли зо ван ным в заст ро й ке го ро дов.
Но о них как о лич нос тях, как о соз да те лях этих про из ве де ний па -
мять на ша очень ско ро те ря ет вся кое предс тав ле ние. А од но от
дру го го не от де ли мо.

Наг ляд ным сви де тель ством ушед шим в иной мир на шим учи те -
лям и кол ле гам яв ля ют ся их мо ги лы. Имен но эта свя щен ная зем ля
яв ля ет ся но си те лем па мя ти о них, их лич нос ти, их де я тель нос ти, их
про из ве де ний. Имен но по э то му, за бо та о за хо ро не ни ях лю дей как
бы ак ку му ли ру ет па мять о ушед ших от нас учи те лях, о ушед ших от
нас кол ле гах. Где они за хо ро не ны? В ка ком сос то я нии на хо дят ся их
мо ги лы? Нуж на ли по мощь их родствен ни кам в под дер жа нии этих
мо гил в дос той ном ви де? Ну а ес ли родствен ни ки то же уже уш ли и
не ко му за бо тит ся о дос той ном ви де их за хо ро не ний?

Соз да ние ре ест ра за хо ро не ний ар хи тек то ров в пол ном обь е ме
за да ча не од но го го да. На ча тая в Ки е ве она мо жет по лу чить рас по -
ст ра не ние и на дру гие круп ные го ро да Ук ра и ны. К то му же по доб -
но го ро да ре естр – ка та лог пот ре бу ет пос то ян но го рас ши ре ния, как
сос та ва (спис ка) са мих за хо ро не ний, так и объ е ма дан ных о са мих
ар хи тек то рах, и преж де все го, о их про из ве де ни ях, что пос лу жит, в
даль ней шем ос но вой для кур са ис то рии сов ре мен ной ар хи тек ту ры,
ма те ри а лом для на уч ных кон фе рен ций, пуб ли ка ций, ста тей, для
рас ши ре ния спис ка де я те лей ар хи тек ту ры, мо ги лы ко то рых по лу -
ча ют ста тус па мят ни ков ис то рии и куль ту ры.

Яб ло нс кий Дмит рий Ни ло вич
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Аль о шин
Пав ло Фе до то вич
28.02.1881 – 07.10.1961

Аль о шин Пав ло Фе до то вич – ви дат ний ук раїнсь кий архітек тор,
пе да гог, один із ос нов них фун да торів ви щої архітек тур ної освіти на
Ук раїні, про фе сор  (1921 р.), док тор архітек ту ри (1946 р.), дійсний
член Ака демії архітек ту ри УРСР (1945 р.), по чес ний член Ака демії

будівницт ва та архітек ту ри УРСР (1958 р.).

На ро див ся в м. Києві 16 (28) лю то го 1881 р. Дід Аль о ши на був
кріпа ком%уміль цем з Курсь кої гу бернії, бать ко – прос тим тес лею, який
в ро ки "будівель ної ли хо ман ки" став артіль ни ком, а зго дом підряд чи -
ком. П.Ф.Аль о шин закінчив се ред ню шко лу, нав чав ся де я кий час в ху -
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На мо гилі сте ла із сіро го граніту з го рельєфом, фак симіле підпи су. Текст на пи су:
"Ака де мик Але шин Па вел Фе до то вич, 1881�1961".
Скульп тор Ф. Коцюбинський, архітек тор А. Ігна щен ко.
По руч по хо ван ня ро ди ни П. Аль о ши на:
Риг маліс�Аль о ши на Вікторія – ону ка П. Аль о ши на 1946�1947;
Аль о ши на Оль га Павлівна – доч ка 1914�1984;
Аль о ши на Оль га Фе дорівна – дру жи на архітек то ра 1893�1979;
Аль о ши на Ок са на Павлівна – доч ка 1912�1928;
Риг маліс Ема нуїл Аб ра мо вич – чо ловік доч ки Оль ги 1908�1977.
Ме моріаль на дош ка на бу дин ку по вул. В. Жи то мирській, 17, де жив архітек тор.



дожній школі М.Му раш ка. Ви щу освіту здо -
був у Пе тер бурзь ко му Інсти туті цивіль них
інже нерів (1904 р.). Двічі за час нав чан ня йо го
по си ла ли у творчі відряд жен ня до Австрії,
Франції, Німеч чи ни, Англії та ін. Закінчив
Пе тер бурзь ку Ака демію мис тецтв (1917 р.),
нав чав ся в майс тер нях Є. Кітне ра і Л. Бе нуа.

1917%1918 рр. – го лов ний архітек тор по
будівницт ву м. Мур мансь ка.

1918%1920 рр. – го лов ний архітек тор
міста Киє ва.

1920%1922 рр. – завіду ю чий відділом
місь ко го та сільсь ко го будівницт ва коміте -
ту дер жав них спо руд.

1922%1924 рр. – Київсь кий гу бе рнсь кий архітек тор.
1927 р. – Київсь кий місь кий інже нер.
1929 р. – го лов ний архітек тор Харківсь ко го інсти ту ту "Діпроміст".
1940%1960 рр. – керівник пер со наль ної твор чої майс терні при Ака -

демії архітек ту ри УРСР, Ака демії будівницт ва та архітек ту ри УРСР.
Був од ним із зас нов ників Київсь кого архітек тур но го та

Київсь ко го ху дожнь о го інсти тутів. Се ред йо го учнів: В. За бо лот -
ний, П. Шпа ра, П. Юр чен ко, М. Хо лос тен ко, Й. Ка ракіс та інші.

Ав тор ря ду те о ре тич них праць:
мо ног рафії "Архитек ту ра школь ных зда ний" (співав то ри О. І.

Ма рин чен ко, В.В. Ко лес ни ков);
статті про творчість В.І. та О.В. Бе ретті ("Архітек ту ра Ра -

дянсь кої Ук раїни", 1938 р., №3.) та ін.
Свою твор чу пра цю роз по чав ще на 4%му курсі інсти ту ту, взяв -

ши участь у прес тиж но му кон курсі ство рен ня архітек тур но го про -
ек ту зраз ко во го учи ли ща ім. М.Те ре щен ка на вул. Ярос лавів Вал,
40 в Києві. Са ме йо го крес лен ня ляг ли в ос но ву про ек ту архітек -
то ра Гол ла ндсь ко го, який бу ду вав цю спо ру ду (1905%1907 рр.).

По чат ком йо го будівель ної праці бу ло спо руд же ння бу дин ку
Про мис ло во%торгівель но го то ва ри ст ва Ба жа но ва і Чу валдіної у
Санкт%Пе тер бурзі (1907%1909 рр.), де архітек тор втілює все, чо го
нав чив ся у прог ре сивній Європі.

Спо ру ди за про ек та ми П. Аль о ши на прик ра ша ють С.%Пе тер -
бург, Рос тов%на%До ну, Гроз ний, Харків, Ка зань і В'ят ку, міста Дон -
ба су, Кри му. Йо му на ле жить про ект розп ла ну ван ня м. Мур мансь -
ка (1917%1918 рр.), комп лекс будівель се лекційної станції в с. Ми -
ронівка Київсь кої обл. (1922%1923 рр.), розп ла ну ван ня та за бу до -
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Біографічний довідник.

П.Ф. Альошин з дружиною.



ва се ли ща при ХТЗ в Хар кові (1930 р.).

Ос новні ро бо ти в Києві:
Пе да гогічний му зей імені це са ре ви -

ча Олексія по вул. Во ло ди мирській, 57,
за який цар Ми ко ла II наділив йо го дво -
ря н ством (1909%1911 рр., ре ко н струк ція
1937 р.);

Пер ша жіно ча Оль гинсь ка гімназія
(1909 р., 1914%1927 рр.);

жит ло вий при бут ко вий бу ди нок по
вул. Ма ло%Во ло ди мирській, 74
(1910%1911 рр.);

особ няк Ко ва левсь ко го (1911%1912 рр.)
на розі вул. Ле ва шовсь кої і Пи ли па Ор ли ка;

жит ло вий бу ди нок по вул. Во ло ди -
мирській, 19 (1914 р.);

жит ло вий бу ди нок по вул. Ви ног -
радній, 20 (1914 р.);

бу ди нок ку пець ко го зібран ня в Києві
з за лом на 2 000 чол. і те ат ром на 750 чол.
(1914 р., ре ко н струкція 1927 р.);

бу ди нок Ака демії на ук Ук раїнсь кої
РСР в Києві (ре ко н струкція й до бу до ва
кол. пер шої жіно чої гімназії) (1927 р.);

пер ший жит ло вий бу ди нок ра -
дянсь ко го ліка ря по вул. Ве ликій Жи то -
мирській, 17 (1927%1930 рр.);

над бу до ва й ре ко н струкція бу дин ку
Київсь ко го ко опе ра тив но го інсти ту ту;

дру гий жит ло вий бу ди нок ра дянсь ко -
го ліка ря по вул. Зань ко вець кої, 15. Співав -
тор О. Ко лес ни чен ко (1931%1935 рр.);

бу ди нок Інсти ту ту бо таніки Ака -
демії на ук УРСР по вул. В. Жи то -
мирській;

пер ший жит ло вий бу ди нок Все ук -
раїнсь кої Спілки про фесійних спілок
на пл. Калініна (1934 р.);

пер ший жит ло вий бу ди нок ака -
деміків по вул.Рей тарській, 11 та дру гий
жит ло вий бу ди нок для ака деміків по
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Селекційна станція в Миронівці

Київ, вул. Володимирська 55.
Конференц#зал Академії наук
України, 1927 р. 

Київ, вул. Шовковична (кол.
Левашовська), 15. Колишній
особняк М.В. Ковалевського,
1911#1912 рр. головний
фасад.

Київ, Педагогічний музей,
1909#1911. У 1938#1982
Київський філіал
Центрального музею



вул. Рей тарській, 11 (1934 р.);
про ект Все ук раїнсь ко го бу дин ку

обо ро ни в Києві. Співав тор О. Ко лес -
ни чен ко (1934%1935 рр.);

кон ку рс ний про ект Уря до во го цент -
ру Ук раїнсь кої РСР на Ми хайлівській
площі. Співав то ри І. Фіало, А. Шпілев-
сь кий, Е. Вих рис тен ко, О. Ко лес ни чен -
ко, В. Дь омін (1935 р.);

ре ко н струкція та роз ши рен ня бу дин -
ку Інсти ту ту ге о логії АН УРСР;

про ект ре ко н струкції і роз ши рен ня
філіалу Цент раль но го му зею В.І. Леніна
(кол. Пе да гогічний му зей) (1937 р.);

кон ку рс ний про ект архітек тур но го
оформ лен ня мос ту че рез р. Дніпро
(1939%1940 рр.);

про ект жит ло во го бу дин ку по вул.
Рей тарській, 4/6 (1940%1941 рр.);

про ект відбу до ви й ре ко н струкції бу -
дин ку Дер жав но го універ си те ту ім. Т. Ше -
в чен ка та відбу до ви Маріїнсь ко го па ла цу
(1944%1949 рр.);

кон ку рс ний про ект планування й за бу -
до ви Хре ща ти ка. Дру га премія. Співав то ри
О. Ко лес ни чен ко, В. Голь дштейн, О. Аль о -
ши на, Б. Ве дерніков, 3. Яб лонсь ка; 

про ект внутрішнь о го оформ лен ня
залів бу дин ку Уп равління в спра вах архітек ту ри Ук раїнсь кої РСР
(1945 р.);

про ект роз ши рен ня бу динків Ака демії на ук Ук раїнсь кої РСР
по вул. Рєпіна та ін. (1948 р.).

П. Аль о шин про па гу вав зас то су ван ня об ли цю валь ної ке -
раміки, вміло ви ко рис то ву вав у своїй твор чості тра диції ук раїнсь -
ко го на род но го зод че ст ва та стиль ові фор ми не о ампіру, не о ро -
маніки, зріло го мо дер ну і ук раїнсь ко го не о ба ро ко.

Ви со ко ху дожні будівлі П. Аль о ши на зберіга ють і те пер своє
зна чен ня є пам'ят ни ка ми архітек ту ри.
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Київ, вул. В. Житомирська,
17/2, будинок ЖБК
"Радянський лікар" , 1928#1930
рр.

Меморіальна дошка (бронза,
горельєф, ск. В.М.Клоков, арх.
А.Ф.Ігнащенко) на фасаді
будинку по вул.
В.Житомирський, 17/2 де жив



Аль о ши на
Оль га Павлівна

19.03.1914 – 11.02.1984

Архітек тор.

На ро ди ла ся в Києві. Закінчи ла Київсь кий інже нер но%будівель -
ний інсти тут (1929%1934 рр.).

1935%1937 рр. – пра цю ва ла на по саді архітек то ра архітек тур -
но%про е кт ної майс терні.

1937%1941 рр. та 1946%1952 рр. – архітек тор, стар ший архітек -
тор, керівник гру пи міністер ства суд но будівної про мис ло вості.

Учас ник Ве ли кої Вітчиз ня ної війни, на го род же на ме да ля ми:
"За відва гу", 1942 р., "За бойові зас лу ги", 1943 р., "За По бе ду над
Гер ма ни ей" та ін.

1944%1945 рр. – на чаль ник відділу кадрів Ака демії архітек ту ри
та спец час ти ни.

1946%1952 рр. – керівник гру пи міністер ства суд но будівної
про мис ло вості.

1952%1953 рр. – на чаль ник відділу керівницт ва про е кт ни ми ор -
ганізаціями міськ ко му КП України.
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По хо ва на по руч з бать ком П.Ф. Аль о ши ним.



1953%1964  рр. – го лов ний архітек тор про ек ту ін%ту "УкрНДІпро ект".
1964%1965 рр. – на чаль ник відділу цивіль но го будівницт ва

інсти ту ту "Укргідро наф та".
1965%1974 рр. – го лов ний архітек тор архітек тур но%пла ну валь -

ної майс терні.
1983%1984 рр. – інспек тор Спілки архітек торів Ук раїни.

Твор чий до ро бок в місті Києві:
по бу до ва і ре ко н струкція бу дин ку інсти ту ту фізи ки (1936 р.),

співав тор;
про ект жит ло во го бу дин ку Нар ком зе му по вул. Фран ка

(1936 р.), у співав торстві;
жит ло вий бу ди нок на 70 квар тир за во ду № 300, пло ща

Уриць ко го (1946 р.), спіль но з архітек то ром Гек ке ром;
ремісни че учи ли ще з%ду №300 (1947 р.), ав тор;
клуб%їдаль ня з%ду №300 на вул. Су до верфній (1949 р.), ав тор

про ек ту, будівницт во спільно з архітек то ром П.А. Гек кером (1950 р.);
адмінбу ди нок за во ду № 300 по вул. Комінтер на (1949 р.), у

співав торстві, про ект не здійсне но;
гур то жи ток з%ду №300 по вул. Г. Ти мофієвої, ав тор;
комп лекс Ака деммістеч ка з жит ло вим ма си вом у Жовт не во -

му районі. Ав тор спіль но з архітек то ром Єжо вою К. Ф.(про ект
1960%1962 рр., збу до ва но в 1963 р.).

Інші ро бо ти:
Ком со мольсь ка пло ща в До нець ку, жит ло вий ма сив;
Парк куль ту ри і відпо чин ку в Горлівці (про ект 1954 ро ку,

збу до ва но в 1955%57 рр.);
гро мадсь кий центр у м. Олек сандрії (1960 р.);
адміністра тив ний бу ди нок Міннаф топ ро му в Москві (про -

ект 1971 ро ку, збу до ва но в 1973 рр.).
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Бар зи ло вич
Се мен Андрійо вич
25.04.1903 – 27.07.1958

Архітек тор, ху дож ник, пе да гог, 
член Спілки архітек торів СРСР (1935 р.).

На ро див ся в с. Но вий%Ройськ Черні -
гівсь кої гу бернії в сім'ї свя ще ни ка. Після
закінчен ня Ста ро дубсь кої се редньої шко -
ли (1921 р.), всту пив до Київсь ко го
архітек тур но го інсти ту ту, ре ор ганізо ва но -
го в Ху дожній інсти тут, архітек тур ний фа -
куль тет яко го закінчив у 1928 р. із зван ням
"архітек тор%ху дож ник, ор ганіза тор ви -
роб ництв". Учень П. Аль оши на, О. Вер -
биць ко го, П. Ха ус то ва.

Нав ча ю чись пра цю вав, прой шов ши
шлях з усіх будівель них спеціаль нос тей
від чор но ро бо чо го до архітек то ра.

Ав тор біль ше 100 про ектів жит ло -
во%по бу то во го ха рак те ру, а та кож про -
мис ло во го, залізнич но го, гро мадсь ко -
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го, тор гі вель но го та ін., на яких вів ав торсь кий наг ляд.
Брав участь у про ек ту ванні та будівництві по м. Києву:

кіно фаб ри ки (1927%1930 рр.);
залізнич но го вок за лу (1928%1930 рр.);
до бу дові те ат ру опе ри та ба ле ту (1937%1938 рр.);
за бу дові гідро пар ку (1949%1950 рр.);
жит ло во го бу дин ку ак торів по вул. Пушкінській (1936%1954 рр.);
жит ло во го бу дин ку по вул. По чай нинській (1939 р.);
адміністра тив но го та жит ло во го бу дин ку Київсь ко го цук -

ро во го трес ту по вул. Прорізній (1940%1945 рр.);
вод но го ба сей ну в Бо танічно му са ду (1944 р.), жит ло во го

бу дин ку 4%ї взуттєвої фаб ри ки по вул. Фрун зе (1946%1957 рр.);
будівель пля жу на Тру ха но во му ост рові (1945%1946рр.);
сільсь ко гос по дарсь кої ака демії та політехніку му зв'яз ку (1945 р.);
роз роб ка про ек ту ого рожі біля пам'ят ни ка Б. Хмель ниць ко -

му в Києві (1947 р.);
пе реп ла ну ван ня та бла го устрій Подільсь ко го райо ну (1951 р.);
пла ну ван ня Сінної, Со лом'янсь кої та Лук'янівсь кої площ

(1949%1950 рр.);
варіан ти пла ну ван ня та за бу до ви Дар ниці (1949 – 1950 рр.);
уря до вої прис тані на Дніпрі (1947%1948 рр.);
піонерсь ко го та бо ру для дітей за во ду "Укр ка бель" в Пу -

ща%Во диці (1950%1958 рр.) та ба гать ох ін.;
спіль но з архітек то ра ми В. Жо гою, В. Пав лен ком, Б. Бон да -

рен ком в 1945 р. роз ро бив про ект під девізом "Кан та та" архітек тур -
но го ан са мб лю Хре ща ти ка (чет вер та премія), а в 1947 – 1952 рр. брав
участь в ро бо тах по йо го за бу дові. С. А.Бар зи ло ви чу та кож на ле жить:
оформ лен ня мо ги ли Т. Г. Шев чен ка в Ка неві (1929%1932 рр.); бу дин -
ку Чер во ної Армії в м. Тер но полі (1941 р.); 

участь у про ек ту ванні й будівництві жит ло во го бу дин ку
працівників на род ної освіти в м. Сталіно (До нецьк) (1929%1930 рр.).

Пра цю вав у "Міськ бу дп ро екті", "Військпро екті", "Київпро -
екті", архітек тур них майс тер нях Уп равління в спра вах архітек ту ри
м. Києва та інших ус та но вах.

Вів вик ла даць ку ро бо ту в Київсь ко му інже нер но%будівель но му
інсти туті (1945%1947 рр.), Київсь ко му залізнич но му технікумі,

технікумі жит ло во%цивіль-
но го будівницт ва, заліз-
ничній профш колі, на
різних кур сах по підви -
щен ню кваліфікації буді-
вельників. Учні С. Бар зи -
ло ви ча : Жер нов В. К.,
Анісімов О. О.
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Київ. Про ект планування гїдро пар ку на Тру ха но -
во му ост рові. Арх. А. Вла сов, С. Бар зи ло вич та



Безс ме рт ний
Во ло ди мир Адріано вич

21.12.1861 – 06.08.1940

Архітек тор, ху дож ник, цивіль ний інже нер, пе да гог,
член Спілки архітек торів СРСР (1935 р.).

На ро див ся в Києві в ро дині чи нов ни ка. Се ред ню освіту от ри мав
у Віленсь ко му ре аль но му учи лищі, яке закінчив у 1880 р. Ць о го ж
ро ку всту пив до С.%Петербурзь ко го інсти ту ту цивіль них інже нерів.
Закінчив нав чан ня у 1885 р. по 1%му роз ря ду і рік відбу вав війсь ко ву
по винність. Йо го бать ко Адріан Ва силь о вич слу жив у кан це лярії
Київсь ко го гу бер на то ра, в Ка зенній па латі та в ак циз но му
відомстві, а дід Ва силь Безс ме рт ний, відо мий як майс тер зо ло тих та
срібних справ, був го ло вою ремісни чих цехів місь кої уп ра ви.

У 1886 р. В.Безс ме рт ний був відряд же ний в Ук раїну, де був
приз на че ний на по са ду мо лод шо го інже не ра при Во линсь ко му
гу бе рнсь ко му будівель но му відділі. Прой шов послідов но всі
нижчі технічні по са ди, у 1890 р. був помічни ком і зас туп ни ком
завіду ю чо го відділом, а у 1893%1919 рр. вже обіймав по са ду завіду -
ю чо го Київсь ким гу бе рнсь ким будівель ним відділом. 12 років був
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го ло вою Київсь ко го відділен ня То ва -
ри ст ва цивіль них інже нерів від ви ник -
нен ня і до зак рит тя. Був од ним із зас -
нов ників Київсь кої шко ли де сят ників з
до рожньої й будівель ної спра ви, вхо див
до попе чи тельсь кої ра ди.

В.А. Безс ме рт ний вик ла дав у Одесь ко му
будівель но му технікумі (1919%1921 рр.),
Київсь ко му політехнічно му інсти туті,
очо лю вав технічну секцію Київсь ко го
губ ко мунвідділу (1922 р.), був технічним
інспек то ром (1925 р.) та київсь ким місь -
ким інже не ром (1926 р.), ви ко ну вав
обов'яз ки го лов но го архітек то ра
(1922%1931 рр.).

За період служ би на Во лині В. Безс -
ме рт ним бу ли зве дені різні спо ру ди:
мос ти че рез річки Го ринь і Стир, церк ва
в с. Еміль чи но му, сільські лікарні, шко -
ли, будівля Жи то мирсь ко го ок руж но го
су ду (1893 р.), відре мон то ва на Жи то -
мирсь ка чо ловіча гімназія, то що.

Ав торські ро бо ти в Київській гу бернії:
винні рек тифікаційні скла ди в

Умані, Зве ни го родці, Та ращі, Бер ди -
чеві, Сте пан це во;

сільські лікарні;
ареш тантські ро ти в Бер ди чеві,

Ва силь кові, Ра до мишлі, Ли пов цях.

Ав торські ро бо ти в Києві:
при бут кові бу дин ки на вул. Го го-

лівській, №17 Кра совсь ко го та №23 Яги -
мовсь ко го (1909 р.) "Дім з кішка ми";

особ няк%бу ди нок для го ло ви
Київсь ко го су ду Гра ба ра на вул. Мель -

ни ко ва, 8 (1910 р.);
при бут ко вий бу ди нок Я. Мак си мо вої на вул. Са гай дач но го

10/5 (1899 р.);
при бут ко вий бу ди нок по то м стве нної по чес ної гро ма дян ки
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Київ. Вул. Гоголівська, 23,
"Дім з кішками", 1909 р.



Є.Томіліної на вул. Ар те ма, 42;
жит ло вий бу ди нок на вул. Ар те ма 40/1 і в Бех терівсь ко му

про вул ку (при бут ко вий бу ди нок О.Анд ре, 1913 р.);
бу ди нок на розі Ар те ма і Куд рявсь кої;
бу ди нок Пу ши ної на вул. До ро го жицькій, 8;
бу ди нок Д.Мар голіна на вул. Олек сандрівській, 36 (1899 р.);
жит ло вий бу ди нок на вул. Олек сандрівській, 34;
бу ди нок Київсь ко го то ва ри ст ва взаємно го кре ди ту на вул. Хре -

ща тик, 16;
мас лобійний за вод братів Лур'є на По долі;
бу ди нок го лов них майс те рень при Київсь ко му ареш та нтсь -

ко му відділенні на бульв. Шев чен ка, 27;
ка зен ний вин ний рек тифікаційний склад №1 на 600 000 відер

(пло щею 1,7 га), що скла дав ся з го лов но го кор пу су на 8 роз лив них
столів, очис но го відділен ня, спир тос хо ви ща, ко че гар ки, спир то-
прий маль но го відділен ня, ого рожі (1896 р.). Склад був зак ри тий в
1914 р., з 1931 р. – ліке ро%горілча ний за вод, вул. Куд рявсь ка,16;

залізний віадук над Петрівсь кою ву ли цею (1896%1897 рр.);
хірургічний та гіне ко логічний кор пус Ки рилівсь кої лікарні

на 180 ліжок (1897 р.);
ба рак Чер во но го Хрес та Київсь ко го бла годійно го то ва ри ст ва;
шко ла%при ту лок для глу хонімих хлоп чиків Київсь ко го

відділу піклу ван ня про глу хонімих (1902 р.) кош том цук ро за вод -
чи ка Те ре щен ка, на вул. Ма карівській, 3 (те пер Пу га чо ва);

бу ди нок Ка зен ної па ла ти і каз на чей ства на Львівській площі
(про ект О.Ко белєва, 1913%1914 рр.);

де рев'яна шат ро ва кап ли ця на цег ля но му цо колі, ку ди
вміщу ва ли по топ ле них То ва ри ст ва ря ту ван ня на во дах;

пе ре бу до ва ге не рал%гу бер на торсь ко го бу дин ку;
над бу до ва чет вер то го по вер ху буд. №15 на вул. Во ло ди мирській,

ко лишніх гу бе рнсь ких При су т ствен них місць (1908%1909 рр.);
га раж для пош то вих ав то мобілів;
цент раль на си ло ва станція місь ко го елект рич но го трам ваю

на Олек сандрівсь кий ву лиці (1902%1904 рр.);
еле ва тор на млині Бродсь ко го на По долі (1907 р.);
цент раль на елект ро освітлю валь на станція біля підніжжя Во -

ло ди мирсь ко го уз во зу (1897 р.);
бу ди нок ко му наль но го бан ку;
бу ди нок ко лишніх дру ка рень Держ політви да ву УРСР на вул.

Во ровсь ко го;
павільйон на Все російській сільсь ко гос по дарській та про -
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мис ловій вис тавці в Києві (1897 р.);
укріплен ня схилів та ство рен ня ес та ка ди фуніку ле ра.

Крім то го, як кон суль тант та член будівель ної комісії, брав
участь в будівницт вах:

Во ло ди мирсь ко го со бо ру;
Київсь ко го політехнічно го інсти ту ту;
хімічної ла бо ра торії Універ си те ту св. Во ло ди ми ра;
дер жав но го бан ку;
се лянсь ко го бан ку;
пош там ту;
технічно го то ва ри ст ва;
То ва ри ст ва швид кої ме дич ної до по мо ги;
по спо руд жен ню й роз ши рен ню київсь кої ка налізації та ар -

тезіансь ко го во до за без пе чен ня в Києві та ба гать ох інших об'єктів.
Був чле ном гро мадсь ко го ак ти ву ху дожньо%про мис ло во го і на -

у ко во го му зею (те пер Національ ний му зей ук раїнсь ко го об ра зо -
твор чо го мис те цт ва).

Жив у бу дин ку №40/1 по вул.. Ар те ма, кв. №3, на дру го му по -
версі, та по над 40 років по вул. Ярос лавів Вал, 28.
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Бен зарь В.І.
1870 – 1933

Скульп тор.
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Вер биць кий
Олек сандр Матвійо вич

27.09.1875 – 09.11.1958

Архітек тор, інже нер і пе да гог, ви дат ний зод чий Ук раїни,
про фе сор (1937), дійсний член Ака демії архітек ту ри (1945),

по чес ний член Ака демії будівницт ва й архітек ту ри УРСР (1958).

На ро див ся в м. Се вас то полі в сім'ї техніка%будівель ни ка місь -
кої Уп ра ви. Після закінчен ня ре -
аль но го учи ли ща всту пив до Пе -
тер бурзь ко го Інсти ту ту цивіль них
інже нерів (1892 р.), за час нав чан -
ня в яко му був на го род же ний дво -
ма зо ло ти ми й од ною срібною ме -
да ля ми, йо го прізви ще бу ло за не -
се но на по чес ну дош ку кра щих
ви пу ск ників (1898 р.).
По закінченні інсти ту ту був зап -
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ро ше ний про фе со ром І.Кітне ром
%ав то ром і будівни чим Київсь ко го
політехнічно го інсти ту ту на по са -
ду мо лод шо го помічни ка і пе -
реїхав до Києва.

Че рез рік, для кра що го оз -
найом лен ня з будівни чо го спра -
вою, О.Вер биць кий пе рей шов
пра цю ва ти де сят ни ком на спо -
руд жен ня Київсь ко го місь ко го те -
ат ру (1899 р.), а зго дом став

помічни ком архітек то ра В.Ніко лаєва на ць о му будівництві.
1901%1933 рр. – пра цю вав в Уп равлінні Півден но%Західної залізни ці.
По чи нав із по са ди інже не ра технічно го відділу (1902 р.), потім

був приз на че ний стар шим архітек то ром, на чаль ни ком архітек -
тур но го відділу (1922 р.).

Більш ніж за 30 років ро бо ти в уп равлінні ним бу ло скла де но
ба га то про ектів різної те ма ти ки: то варні кон то ри, міські станції,
па ро возні де по, уч бові зак ла ди, лікарні, клу би, то що. Творчість
О.Вер биць ко го відігра ла ве ли ку роль у ста нов ленні й роз вит ку ук -
раїнсь кої архітек ту ри.

Ви ко рис то ву вав фор ми ук раїнсь ко го ба ро ко, як і
М.Дамілов%сь кий, зріло го, раціоналістич но го мо дер ну.

Ав тор найбільш відо мих робіт для Києва :
кон ку рс ний про ект київсь ко го вок за лу (1927%1932 рр.);
ро бо чий про ект ць о го ж вок за лу, який вклю чає біля 1500

аркушів архітек тур них крес лень;
про ект внутрішнь о го оформ лен ня па са жирсь ко го за лу, го -

лов но го вес ти бю ля, пе ре ходів че рез колії;
про ект архітек тур но го рішен ня пе ред вок заль ної площі;
про ект Цент раль но го па са жирсь ко го бу дин ку;
про ект адміністра тив но го бу дин ку Півден но%Західної

залізниці (вул. Пушкінсь ка, 14, (1910%1912 рр.);
про ект бу дин ку то вар ної кон то ри Півден но%Західної

залізниці (1907 р.);
про ект бу дин ку з пак га уз ним комп лек сом на ст.Київ%То вар -

ний (1905%1907 рр.);
про ект фа са ду Київсь ко го дер жав но го бан ку (до над бу до ви),

спіль но з архітек то ром О.В.Ко белєвим (1902%1905 рр.);
один із кор пусів мли на Бродсь ко го (1912%1914 рр.);
про ект внутрішнь о го об лаш ту ван ня па рад них приміщень
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О.М.Вербицький (у віці 5#ти років)
з матір’ю і сестрою.



го лов но го кор пу су КПІ;
роз ра хун ки опор них залізо бе -

тон них склепінь для Ми ко лаївсь ко го
со бо ру Пок ровсь ко го жіно чо го мо -
нас ти ря (1902 р.).

Про ек ти декіль кох ба га то по вер хо -
вих жит ло вих бу динків:

Рей тарсь ка, 20/24 (1912 рр.) –
при бут ко вий бу ди нок Г.Шленз ке ви ча;

Б.Хмель ниць ко го, 52 (1904 р.);
Б.Хмель ниць ко го, 32 – при бут -

ко вий бу ди нок О.Те ре щен ко (1904 р.);
Мерінгівсь ка, 7 – при бут ко вий

бу ди нок (1904 р.) Банківсь ка, 12;
брав участь у спо руд женні при -

бут ко во го бу дин ку по вул. Во ло ди -
мирській, 22 (1903%1904 рр.), ав тор
про ек ту – архітек тор Є.Єрма ков;

кон суль ту вав спо руд жен ня бу дин -
ку №4%6 по вул. Горь ко го (1930%і рр.),
арх. Ф.Лєско ва;

Лю те рансь ка, 15 (цей бу ди нок –
од на з не ба гать ох пам'яток, що зберіг
на фа саді мо ну мен таль ний жи во пис –
коль о ро ве майоліко ве пан но із зоб ра -
жен ням Па на, що грає на сопілці та
двох німф на тлі пей за жу);

ку то вий бу ди нок на розі Рей -
тарсь кої та Стрілець кої (1904%1913 рр.);

Ан ненківсь ка, 15 (1908 р.);
Лю те рансь ка, 21/12 на 24 квар ти -

ри (поч. 30%х рр.) – це був один із пер ших
жит ло вих бу динків для спеціалістів;

про ект бу динків уря до во го цент ру й го те лю на 500 но мерів;
про ект па ро воз но го де по ст. "Дар ни ця";
про ект пер шо го в Києві пам'ят ни ка В.І.Леніну на при вок -

зальній площі (1923 р.).
В 1943 р. О.Вер биць кий вхо див до скла ду комісії для виз на чен -

ня технічно го ста ну згорілих і підірва них будівель міста, в ре зуль -
таті ро бо ти якої вда ло ся збе рег ти для по даль шої експлу а тації ба -
га то жит ло вих бу динків, гро мадсь ких будівель, ско ро ти ти вит ра -
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Київ, залізничний вокзал.

Київ, вул.
Набережно#Хреща#тицька, 10.
Елеватор, 1949#1954 рр., арх. О.

Київський вокзал, фото 1870 р.



ти на їхню відбу до ву.
Для м. Оде си О.Вер биць кий ви ко нав :

про ект капіталь но го пе ре об лад нан ня й роз ши рен ня Го лов -
но го Одесь ко го вок за лу (не здійсне ний);

про ект архітек тур но го оформ лен ня еле ва то ра в пор ту.
Для ст. Ко вель:

про ек ти бу динків: чер го вих па ро воз них бри гад, для кон дук -
торів, то вар ної кон то ри, вок зал (1907 р.), гімназія (1908%1910 рр.);

про ект архітек тур но го оформ лен ня віаду ку.
Для станцій Гло ба й Бал та:

про ект па са жирсь ких бу динків.
Для станції Жме рин ка:

про ект залізнич ної інфекційної лікарні.
Для станцій Бірзу ла і Ко рос тень:

про ек ти се редніх шкіл.
Для станції Фун дук леївка:

залізнич ний вок зал (1907 р.).
Для м. Ма ли на:

про ект капіталь но го пе ре об лад нан ня й роз ши рен ня ви роб -
ни чо го кор пу су па пе ро вої фаб ри ки (1906 р.);

про ек ти бу динків ди зель ної станції й кон то ри.
Для м. Го ме ля:

про ект бу дин ку ди зель%мо тор ної станції для па пе ро вої фаб ри ки.
Для м. Верх няч ки:

про ект бу дин ку На род но го до му з те ат ром;
про ек ти ви роб ни чо го кор пу су цук ро во го за во ду (1909%1910 рр.);
про ект їдальні з чи таль ним за лом для за во ду;
про ект бу дин ку кон то ри для за во ду та ін.

Для м. Чер кас:

про ект комп лек су будівель "Ди тя чо го па ла цу" для безп ри -
туль них дітей (1916 р.).

Для м. Ко рос те ня:

гімназія (поч. XX ст.).
Для м. Се вас то по ля:

про ект пішохідно го містка на При морсь ко му буль варі (збу -
до ва ний 1905 р. під керівницт вом О.Вей зе на);

Для м. Н.Нов го ро да:

кон ку рс ний про ект мос ту (за учас тю Є.О.Па то на).
Для м. Ту ап се:

про ект дачі на бе резі мо ря.
Київсь кий залізнич ний вок зал увічнив вне сок зод чо го у роз -
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роб ку архітек ту ри транс по рт них спо руд.
У біог рафічних за пис ках О.Вер биць кий відзна чав, що здійсне -

на бу ла приб лиз но ли ше тре ти на зап ро ек то ва но го.
Йо му до ве лось пра цю ва ти над скла дан ням декіль кох варіантів

по даль шо го роз ви ту вок за лу, над пов ною ре ко н струкцією
архітек ту ри збу до ва ної час ти ни, ви ко на ної у період конструк -
тивізму, скла да лись та кож про ек ти внутрішнь о го оформ лен ня за -
лу че кан ня, го лов но го вес ти бю лю, але всі ці про ек ти не бу ли
здійснені че рез нес та чу коштів.

У лис тах до рідних він вис лов лю вав нев до во лен ня будівель ни ми
ро бо та ми : "Для че го вьіра батьіва ли де та ли, де ла ли шаб лоны? Ес ли
в на ту ре все ис ко ре не но и обе зоб ра же но до не уз на ва е мос ти".

О.Вер биць кий на ма гав ся спрос ти ти ба ро кові еле мен ти й на да -
ти спо руді вок за лу су час них форм сти лю конструк тивізму.

У фор мах спо ру ди вок за лу бу ли най дені ви я ви ук раїнсь ко го
націоналізму, що ніби то на га ду ють три зуб, за що О.Вер биць ко го
бу ло тим ча со во ареш то ва но.

Півстоліття віддав О.М.Вер биць кий пе да гогічній діяль ності,
справі підго тов ки архітек тур но%будівель них кадрів.

1909%1910 рр. – вик ла дач гро ма дянсь кої архітек ту ри на Ви щих
Технічних кур сах про фе со ра Перміно ва в Києві.

Пе да гог Київсь ко го архітек тур но го, Київсь ко го ху дожнь о го та
Київсь ко го інже нер но%будівель но го інсти тутів (1919%1958), був
од ним із фун да торів Ака демії архітек ту ри УРСР.

Се ред йо го учнів архітек то ри: М.Г. Гре чи на, А.В. Доб ро вольсь кий,
В.Г. За бо лот ний, Й.Ю. Ка ракіс, І.Г. Ма ло зе мов, М.В. Хо лос тен ко.

Пра цю вав та кож у га лузі пей заж но го жи во пи су та графіки. Ав -
тор ря ду ста тей з пи тань архітек ту ри.

Був кон суль тан том з архітек тур них пи тань в інсти ту тах: "Гіпроміст",
"Гіпро дор", "Гідрош ля хт рест", "Цивільп ро ект" та пла ну валь но му уп -
равлінні (АПУ), "Нар ко мп ро ект" та інших ус та но вах Києва.

Жив у бу дин ках №21/12 по вул. Во ло ди мирській, №15, 22 по
вул. Лю те ранській.

На Харківсь ко му ма сиві у Києві од на з ву лиць но сить йо го ім'я.
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Гек кер
Адольф�Фридріх Кар ло вич

1851 – I.VIII.1896

Архітек тор.

На ро див ся в Кронш тадті, в сім'ї куп ця, який де я кий час був
віце%кон су лом, фінсь кий підда ний. Закінчив С.%Петербурзь ку
Імпе ра торсь ку Ака демію Мис тецтв (1865%1871 рр.) зі зван ням
нек лас но го Ху дож ни ка 3%го сту пе ня.

На го род же ний срібною ме дал лю дру го го сту пе ня (1868 р.).
Зай мав по са ду помічни ка архітек то ра в уп равлінні маєтка ми
Імпе ра торсь ко го до му "Лівадія" (Крим); у червні 1873 р. був
відряд же ний до Києва в уділь ну кон то ру для про ек ту ван ня та
будівницт ва бу дин ку кон то ри й церк ви в Бо гус лаві, а в 1877 р. за -

ли шив служ бу в Де пар та менті і по -
се лив ся в Києві.

Зай няв по са ду місь ко го архітек то -
ра, після Ніко лаєва В.М., з 7 квіт ня
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На мо гилі родинний склеп�усипальниця. Текст на пи су:
"Гек кер Адольф Кар ло вич. 1851�1896. Ки евс кий го ро дс кой ар хи тек тор".
На ць о му ж кла до вищі по хо ва ний і йо го син Олек сандр Адоль фо вич Гек кер
(5.09.1884�10.01.1920) – лікар�те ра певт, з 1916 р. пра цю вав у війсь ко во му
госпіталі Києва.

Факсиміле підпису архітектора.



1877 р. по 28 трав ня 1892 р.
У своїй твор чості ви ко рис то ву вав

фор ми не о ре не сан су, не о ро маніки,
не о російсь ко го і "цег ля но го" стиль о -
вих нап рямків.

За йо го про ек та ми в Києві здійсне но:
ре ко н струкцію бу дин ку капіта на

Іва но ва на На бе реж но му шо се, 4 для
працівників во до пос та чан ня міста
(1878 р.);

ре ко н струкцію ко лишнь о го бу -
дин ку Ме ленсь ко го на розі ву лиць Хо ре -
вої та Кос тян тинівсь кої 13/11 (1882 р.).

Зве дені жит лові бу дин ки:
свя ще ни ка М.Лінчевсь ко го по

вул. Рей тарській, 7 (1881 р.);
жит ло вий кор пус в са дибі, на

розі ву лиць Кос тян тинівсь кої 21/12 і
Ярос лавсь кої (1881 р., первісний бу -
ди нок за про ек том М.Са мо но ва);

де рев'яний особ няк на вул.
Шов ко вичній, 17 (1881%1883 рр., не
збе ріг ся);

Таль бер га по вул. Ярос лавів Вал,
22 (1883 р.), над бу до ва ний пізні ше;

Т.Бу лишкіна по вул. Верхній
Вал, 18 (1883%1884 рр.);

В.Гнєву ши ної по вул. Ярос -
лавській, 22 (1886 р.);

жит ло вий кор пус з крам ни ця -
ми куп ця І.Блінде ра на вул. Нижній
Вал 21, (1889 р.);

жит ло вий бу ди нок А.Си -
роткіна на вул. П.Са гай дач но го, 19
(1891 р.), співав тор С.Кри виш;

бу ди нок в са дибі Жу ковсь ко го
на вул. П.Са гай дач но го (кін.
XIX%поч. XX ст.);

бу ди нок по вул. П.Са гай дач но -
го, 29 (кін. XIX – поч. XX ст.);

го тель Дуд ма на по вул. Нижній
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Вул. Верхній вал.

Вул. Рей тарсь ка, 7 та 7#б # жит -
ло вий бу ди нок (1881 р.) # са ди ба
Лінчевсь ких. Фо то 1900 р.

Вул. Верхній вал, 18. Житловий
будинок 1883 р.

Вул. Нижній вал, 39, житловий
будинок.



Вал, 39 (1892 р.);
ди тя че відділен ня Олек сандрівсь кої лікарні (1889%1891 рр.),

нині дер ма то логічне відділен ня місь кої лікарні;
по ло го ве відділен ня Олек сандрівсь кої лікарні (1892 р., зве -

де но 1893%1896 рр. під керівницт вом І.В.Ніко лаєва, пізніше над -
бу до ва но, те пер уро логічний центр);

будівля чо ловічо го ре аль но го учи ли ща св. Ка те ри ни лю те -
рансь кої гро ма ди на вул. Лю те ранській, 20 (1895 р.);

іко нос тас для церк ви свя тої Ка те ри ни на Лук'янівсь ко му
цивіль но му кла до вищі (1889);

бу ди нок М.Бу товсь ко го на вул. Возд ви женській, 10%В (1880 р.).
Спіль но з архітек то ром В.Ніко лаєвим, В.Си чу го вим брав

участь в за бу дові бу дин ка ми не ве ли кої по вер хо вості вул. Круг ло -
універ си тетсь кої (кін. 1870 р.).

Київсь ка ад ре са: Ки рилівсь ка вул., бу ди нок Бильсь кої.

24

Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю.



Грідін
Ва силь Іва но вич

28.04.1884 – 09.11.1953

Архітек тор�ху дож ник, кан ди дат архітек ту ри (1948 р.), стар ший
вик ла дач ка федр мис те цт воз на в ства та архітек тур но го про ек ту -
ван ня Київсь ко го ху дожнь о го інсти ту ту. Ав тор те о ре тич них праць
з історії архітек ту ри, посібників для про ек ту валь ників. Се ред них:
"Об зор су ще ст ву ю щих ме то дов гра фи чес ко го ана ли за ар хи тек тур -
ных со ору же ний" (1947%1948 рр.), "Фа сон ный кир пич в рус ской
ар хи тек ту ре ХVІ%ХVІІ вв. и его зна че ние для на ше го вре ме ни."
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На мо гилі – мо заїчний пам'ят ник тра пецієвид ної фор ми з мармуровою встав кою.
Текст на пи су:
"Ва си лий Ива но вич Гри дин. 28.ІV.1884�9.ХІ.1953. ар хи тек тор�ху дож ник."



Гуржій В.М.
(1924 – 1960)

Скульп тор.
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На мо гилі ма сив ний надг ро бок із сіро го граніту.
Сте ла з го рельєфом на пос та менті (кам'яна бри ла). Текст на пи су:
"Гур жий В. М. Скульп тор".
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Даміловсь кий
Ми ко ла Олек са нд ро вич

18.12.1880 – 21.03.1942

Ви дат ний архітек тор ук раїнсь ко го сти лю, майс тер жит ла та інже -
нер них спо руд, зна вець тон кощів ви ко рис тан ня конструкцій та

ма теріалів, пе да гог, один із зас нов ників вітчиз ня ної архітек тур ної
шко ли.

На ро див ся в с.Ко заць ко му Чернігівсь кої губ. у сім'ї сільсь ко го
па ла ма ря. Прой шов курс нав чан ня в сільській земській школі,
Ніжинській кла сичній гімназії, із відзна кою закінчив С.%Пе тер -
бурзь кий Інсти тут цивіль них інже нерів (1909 р.).

Під час пе рер ви у нав чанні (че рез ре во люційні за во ру шен ня в
1905 р. інсти тут був зак ри тий), пра цю вав у відділі “Путей и строений”
Київсь ко го трам ваю, спо чат ку сту ден том%прак ти кан том, а зго дом
помічни ком на чаль ни ка. За час нав чан ня при лу чав ся як прак ти кант
до будівницт ва Пол тавсь ко го земства В.Г.Кри чевсь ко го.

1909%1915 рр. – інже нер технічно го відділу в Уп равлінні по
будівницт ву залізниць Оде са%Бах мач,

На мо гилі, на пос та менті стела з чор но го граніту, хрест із мар му ру,
три ке рамічних фо то, на пис:

"Про фес сор Ни ко лай Алек са нд ро вич Да ми ло вс кий, ск. 21.ІІІ.1942
Нинуса Дамиловская. Ск. 15.VIII.1952.
Дамиловская Надежда Алексеевна. Ск. 21.III.1991.
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1915%1918 рр. – го лов ний архітек -
тор Уп равління по будівницт ву
залізниці Гри ши но%Ров но (Харків).

1918%1929 рр. – го лов ний архітек -
тор де пар та мен ту но вих спо руд
Міністер ства шляхів спо лу чень Ук -
раїни, стар ший архітек тор залізнич -
но го відділу комітетів дер жав них
спо руд.

Па ра лель но із служ бою зай мав ся
пе да гогічною ро бо тою – вик ла дав у
КПІ (з 1911 р.).

В кінці 1918 р. брав участь у ство -
ренні пер шо го в Ук раїні Архітек тур -
но го інсти ту ту, де пра цю вав на по саді
про фе со ра (1919%1921 рр.) спо чат ку
ге о дезії, а потім будівель но го мис те цт -

ва й час тин будівель, був зас туп ни ком йо го пер шо го керівни ка
Д.Дя чен ка, потім вик ла дав у Київсь ко му ху дожнь о му інституті
(1921%1938 рр.), Київсь ко му інже нер но%будівель но му (1930%1937
рр.), де завіду вав ка фед рою будівель ної спра ви, про фе сор (1939 р.).

Був реп ре со ва ний у зв'яз ку із зви ну ва чен ням за участь в ор -
ганізації "СВУ" Єфре мо ва з ве рес ня 1929 р. до бе рез ня 1930 р.

1931 р. – стар ший на у ко вий співробітник Київсь кої філії Інсти -
ту ту будівель, де роз ро бив те му "Збірно%розбірні жит лові бу дин ки".

Зай мав ся будівель ною прак ти кою, пра цю вав спо чат ку у про -
фе со ра Обе ремсь ко го, потім, з 1909 р. по 1911 р., у Вер биць ко го.
А з 1911 р. по чав са мостійну при ват ну прак ти ку, по бу ду вав декіль -
ка бу динків у Києві: 20%квар тир ний при бут ко вий бу ди нок
М.Міхель со на по вул. Пушкінській, 23 (1913%1914 рр.) та 30%квар -
тир ний Київсь ко го доб ро чин но го то ва ри ст ва в са дибі Су лимівсь -
ких зак ладів на вул. Круг ло універ си тетській, 6 (1914%1915 рр.), у
стилі кла си циз му.

1913 р. – ке ру вав будівницт вом Все російсь кої вис тав ки в Москві.
1914 р. – будівницт во Київсь кої місь кої очис ної ка наліза цій -

ної станції.
Йо му на ле жить та кож роз роб ка про ек ту бу дин ку ти пог рафії по

вул. Ми хайлівській, 22, про ект будівель ної час ти ни ка бель но го
за во ду, про ект і керівницт во ро бо та ми по ре ко н струкції те ат ру
"Російсь кої дра ми" у м. Києві (но ва сце на зі всіма конструк -
ціями), про ект і ор ганізація віднов лю валь них робіт по Києву

М. Даміловський з дружиною.



після гро ма дянсь кої війни: ан га ри, зал "Інтим но го те ат ру", га раж
Дар ниць ко го мо тот рам ваю, клу бу з%ду "Біль шо вик", на
Банківській вул. Па ла цу праці (по про ек ту акад. Щу ко) і біля 30
по руй но ва них і напівзруй но ва них жит ло вих бу динків.

Ужи вав стиль ові фор ми ук раїнсь ко го мо дер ну. Пе ред ба чив
"не ми нучість" зас то су ван ня у київсь ко му будівництві ви со ко -
якісної об ли цю валь ної цег ли, профіль о ва ної ке рамічно%гла зу ро -
ва ної плит ки, коль о ро вої майоліки – ор на мен таль ної встав ки,
пан но, рельєфів, – са ме це М.О.Даміловсь кий вва жав за со ба ми
ви яв лен ня національ но го ук раїнсь ко го ха рак те ру в оформ ленні
будівлі, спрог но зу вав впро вад жен ня в будівель не ви роб ни цт во
збірних залізо бе тон них конструкцій.

За про ек та ми М.О.Даміловсь ко го зве де но ба га то залізнич них спо руд:
про ект і по бу до ва всіх гро мадсь ких спо руд залізнич но го вуз ла

"Оде са%Пе ре сип" та служ би тя ги залізнич ної лінії "Оде са%Бах мач";
про ект теп ло е ле кт ро це нт ралі для ст. "Про ся на";
про ек ти всіх гро мадсь ких спо руд: вок залів, то вар них, па ро -

воз них де по, майс те рень, жит ло вих бу динків та ін. по лінії "Гри -
ши но%Рівне".

Се ред інших – про ект і по бу до ва во доп ро во ду (всі інже нерні,
гідро технічні і гро мадські спо ру ди) для м. Кри во го Ро гу (1927 р.) та
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Білої Церк ви (1928 р.), про ект фаб ри ки для м. Кри во го Ро гу.
Ос танні ро ки жит тя пра цю вав у га лузі ко му наль но го

будівницт ва над те мою "Санітар ний сміттєспуск".
М.Даміловсь кий – ав тор робіт: "Аль бом про ектів будівель у кол -

гос пах" (1929 р.) у співав торстві з Д.М.Дя чен ко, "Архітек ту ра і
будівельні ма теріали" (1936 р.), "Про ма теріли і конструкції жит ло -
вих бу динків" (1938 р.), роз ро бив свій спосіб по бу до ви архітек тур -
них перс пек тив за до по мо гою особ ли во го при ла ду, який ввійшов в
історію як "Лінійка Даміловсь ко го". Вхо див до скла ду То ва ри ст ва
ук раїнсь ких архітек торів (ТУА, з 1918 р.), чле ном яко го бу ли
О.М.Вер биць кий, В.І.Кри чевсь кий, І.В.Моргилевсь кий та ін.

Жив у Києві по вул. Ар те ма, 40/1, кв. 3.
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Діндо
Жо зефіна Кос тян тинівна

11.12.1902 – 18.05.1953

Скульп тор ка�мо ну мен талістка, пе да гог, про фе сор.

На ро ди лась у м. Вар шаві, ще ди ти ною за ли ши ла ся си ро тою. В
ро ки І%ї Світо вої війни пе реїха ла до м. Ри ги, потім до м. Хар ко ва.

Закінчи ла Харківсь кий ху дожній інсти тут (1920%1926 рр.).
Пра цю ва ла вик ла да чем Одесь ко го ху дожнь о го інсти ту ту
(1930%1933 рр.), зго дом – на по саді до цен та скульп тур но го фа -
куль те ту Київсь ко го ху дожнь о го інсти ту ту (1934%1944 рр.). Бу ла
чле ном асоціації ре во люційних митців Ук раїни (1927%1932 рр.).

Реп ре со ва на в 1938%1941 рр., відбу ва ла по ка ран ня в Ка ра ган -
динській об ласті.

Жо зефіна Діндо – ав тор стан ко вих творів: "Се лян ка" (1920 р.),
"Ма ти", "Пас туш ка" (1926 р.), "Мо лоч ни ця" (1929 р.), "Безп ри -
туль ний", "Крик" та ін. Се ред її мо ну мен таль них робіт: пам'ят ник
Р.Люк сем бург для м. Хар ко ва (бе тон, 1921 р.), про ек ти пам'ят ни -
ка Т.Г.Шев чен ку для м. Хар ко ва та М.Го го лю в Москві, скульп тур -
не оз доб лен ня Піонерсь ко го са ду в Києві (1935 р.). Пра цю ючи на
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Біографічний довідник.

На мо гилі – брон зо ве пог руд дя Б.Крат ка ро бо ти Ж.Діндо. Текст на пи су:
"Скульп то ры Жо зе фи на Дин до, 1902�1953, Бер нард Ми хай ло вич Крат ко, 1884�1960".



Го род ниць ко му фар фо ро во му за воді, Діндо вда ло вис ту па ла в
жанрі по бу то вої скульп ту ри ма лих форм, ви ко на ної у фар форі.

Скульп тор ка не од но ра зо во вис тав ля ла свої тво ри на чис лен -
них вис тав ках. За про ект пам'ят ни ка під девізом "Вічність" їй бу -
ла при суд же на за о хо чу валь на премія.
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Ба рельєф "Інтер націонал" у фрес ко -
вих роз пи сах Харківсь ко го Чер во но за -
водсь ко го те ат ру. Авт. Ж. Діндо та Б.



Дин ник
Олек сандр Ми ко лайо вич

19.01.1876 – 22.09.1950

Вче ний в га лузі будівель ної ме ханіки, про фе сор (1911 р.),
ака демік АН УРСР (1929 р.), АН СРСР (1946 р.), зас лу же ний
діяч на у ки Ук раїни (1944 р.), ла у ре ат премії ім. М.І. Пи ро го ва.

На ро див ся в м. Став ро полі в
сім'ї вчи те ля жіно чої гімназії.

По чат ко ву освіту здо був у
місцевій кла сичній гімназії, ви щу
– спо чат ку на ма те ма ти чо му фа -
куль теті Но во російсь ко го універ -
си те ту (пров чив ся тіль ки 1 рік),
та Універ си те ту св. Во ло ди ми ра,
фізи ко%ма те ма тич ний фа куль тет

яко го закінчив у 1899 р. із зо ло тою ме дал лю та премією ім. Пи ро го -
ва за ро бо ту "На рис вчен ня про на магнічен ня."

1899%1910 рр. – пра цю вав у Київсь ко му політехнічно му інсти -
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На мо гилі гранітна сте ла. На пис:
"Ака де мик Алек сандр Ни ко ла е вич Дин ник,
ро дил ся 19/3 ян ва ря 1876 г. Скон чал ся 22 сен тяб ря 1950 г."
Ав то ри: скульп тор М. Ко рот ке вич, архітек тор Р.Юх товсь кий.

Меморіальна дошка (бронза,
барельєф, ск. М. П. Короткевич) на
фасаді будинку по вул. М.
Коцюбинського, 9, де жив у 1944#1950



туті, прой шов шлях від мо лод шо го ла бо ран та ка фед ри фізи ки до
про фе со ра ка фед ри опо ру ма теріалів і ме ханіки.

1909 р. – от ри мав вче ний ступінь магістра ме ханіки.
1910%1914 рр. – вик ла дач Донсь ко го політехнічно го інсти ту ту

(Но во чер каськ).
1913%1941 рр. – завіду вач ка фед ри те о ре тич ної ме ханіки Дніпро -

пет ровсь ко го гірни чо го інсти ту ту, од но час но в 1923%1925 рр. чи тав
лекції в гірни чо му технікумі м. До нець ка.

З 1941 по 1944 рр. пра цю вав в Інсти туті гірни чої ме ханіки АН
Ук раїни, в Уфі і Москві.

1944%1950 рр. – про фе сор Київсь ко го універ си те ту.
1944%1947 рр. – завіду вач відділу те орії пруж ності Інсти ту ту

гірни чої ме ханіки АН УРСР.
З 1948 р. – завіду вач відділу те орії пруж ності Інсти ту ту

будівель ної ме ханіки АН УРСР.
1901 р. – от ри мав чин ти ту ляр но го рад ни ка, 1903 р. – ко лезь -

ко го асе со ра, 1906 р. – надвірно го рад ни ка, 1909 р. – ко лезь ко го
рад ни ка зі стар ши н ством.

На го род же ний ор де ном св. Станісла ва 3ст. (1906 р.).
На у кові праці прис вя че ні те орії пруж ності, опо ру ма теріалів, те орії

стійкості, прик ладній ма те ма тиці. Пра цю вав у га лузі досліджен ня гірни -
чо го тис ку арок, шахт них підйом них ка натів, стійкості стрижнів плас -
тин, обо ло нок, стриж не вих сис тем та інших еле ментів спо руд, те орії ко -
ли вань, те орії пруж ності анізот роп но го се ре до ви ща. Роз ро бив наб ли -
жені ме то ди розв'язан ня за дач із те орії пруж ності. Ство рив на у ко ву шко -
лу в га лузі те орії пруж ності і був її керівни ком про тя гом 25 років.

Ство рив ба га то екс пе ри мен таль них баз і на у ко вих ла бо ра торій.
Ав тор по над 200 на у ко вих праць, в то му числі "Курс те о ре тич -

ної ме ханіки" в 3%х час ти нах(1938%1950 рр.),"Кру чен ня: те орія і
зас то су ван ня"(1938 р.).

Підго ту вав по над 40 док торів на ук.
Зат ве рд же на премія йо го імені.
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Дмитрієв
Ми ко ла Ми хай ло вич

(26.04.1892 – 23.10.1928)

Інже нер�будівель ник.

Пра цю вав у Києві на по саді го лов но го інже не ра на будівництві
мос ту Є. Бош. Трагічно за ги нув у поїзді "Моск ва%Київ".
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На мо гилі надг ро бок�обеліск із сіро го граніту.  Текст на пи су:
"Ин же нер Ни ко лай Ми хай ло вич Дмит ри ев 26. 04. 1892�23.10.1928.
Шумс кий Все во лод Вла ди ми ро вич 6.04.1886�5.04.1957.
Спи спокойно, дорогой, любяший сын и муж".



Днест ро вая Лідія
(23.03.1903�28.12.1952)

Архітек тор.
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На мо гилі надг ро бок на пос та менті із сіро го граніту.  Текст на пи су:
"Днест ро вая Ли дия. Ар хи тек тор 23.03.1903�28.12.1952" (далі не розбірли во на пи са но).



Ен гель Курт Юлійо вич
(1883 – 1933)

Будівель ник. Про фе сор.

Німець за по ход жен ням. Був ве ли ким фахівцем в га лузі  сан -
техніки.
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На мо гилі ве ли кий хрест з біло го мар му ру. Текст на пи су:
"Про фес сор Курт Юль е вич Эн гель, 1883�1933".



Зна ю щев Г. С.
(1911 – 1930)

Архітек тор.
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На мо гилі надг ро бок – обеліск із сіро го граніту, ме дальйон.  Текст на пи су:
"Ар хи тек тор Зна ю щев Г. С. 1911�1930".



Кіль чинсь кий
Олек сандр Олексійо вич

08.07.1894 – 22.09.1942

Відо мий спеціаліст в га лузі мос то будівницт ва, інже нер,
дослідник�екс пе ри мен та тор, учень Є.О.Па то на.

На ро див ся в с. Петрівсь ко му Дніпро пет ровсь кої обл. Се ред ню
освіту здо був у Пав лог радській гімназії, яку закінчив із зо ло тою
ме дал лю в 1912 р. і склав кон курсні іспи ти до інже нер -
но%будівель но го відділу (зго дом пе рей ме но ва но го на інже нер ний
фа куль тет) Київсь ко го політехнічно го інсти ту ту.

Під час нав чан ня пра цю вав на різних по са дах: підряд ним ніве -
лю валь ни ком за во ду " Ар се нал " (1915%1916 рр.), техніком по бо -
ротьбі з пе ре ка та ми на р.Дніпро та Верхній Сож від ок ру гу шляхів
спо лу чень в м. Го мелі (1917 р.), піке та жис том та ніве лю валь ни ком
на будівництві шляхів спо лу чень " Київ%Поділ " та " Київ%Га вань "
(1918%1919 рр.), стар шим робітни ком та де сят ни ком при ре монті
місь ко го во до напірно ка налізаційно го об лад нан ня (1920 р.), де -
сят ни ком при відбу дові На вод ниць ко го мос ту в Києві (1920 р.).
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На мо гилі – ме та ле вий хрест, на нь о му дві ме та леві таб лич ки. Текст на пи су:
"Киль чи нс кий Алек сандр Алек се евич 7.VІІ.1894�22.ІX.1942"
"Киль чи нс кая Ан на Ге ор ги ев на род. 4.VІІІ.1908 ум. 18.V.2000 г.".
Гранітна сте ла з порт ре та ми йо го і дру жи ни та на пи сом:
"Под руж жя Кіль чинські: інже нер�мос то будівник, мікробіолог. 
Діти. З лю бов'ю і по ша ною".



По закінченні Київсь ко го політехнічно го інсти ту ту (1920 р.) за
спеціальністю "мос ти", пра цю вав на по саді інже не ра, ст. інже не ра,
завіду ю чо го, на чаль ни ка та зас туп ни ка на чаль ни ка (1936%1941 рр.)
мос то вип ро бу валь ної станції Цент раль но го Уп равління шляхів
при На род но му Комісаріаті шляхів спо лу чен ня. Пра цю вав під
керівницт вом Є.О.Па то на.

Ав тор ря ду те о ре тич них праць: " Наг ляд і ут ри ман ня де -
рев'яних мостів" (1935 р. м. Харків), "Наг ляд и ут ри ман ня залізо -
бе тон них мостів" (1938 р.) Ос тан ня не бу ла опубліко ва на че рез
реп ре со ва ну сім'ю йо го сест ри Марії Олексіївни. Він зібрав відо -
мості про ха рак те рис ти ки мостів, до пус тимі наг руз ки та роз ра -
хун кові на ван та жен ня при протіканні во ди при зли вах та вес ня -
них по ве нях, ви ко нав роз ра хун ки от ворів та ви со ти підпор, де ук -
ла дені ви мо ги для вузлів з'єднань, ха рак те рис ти ки та ре ко мен -
дації що до ут ри ман ня підпор та по ло тен пішохідних та залізнич -
них мостів.

Спеціалісти ко рис ту ють ся йо го нор ма ти ва ми та фор му ла ми й
те пер. У 30%ті ро ки ним бу ло от ри ма но фор му лу для роз ра хун ку
про гинів проль отів мостів, яка но сить йо го ім'я.

По руч по хо ван ня йо го дру жи ни Кіль чинсь кої Ган ни Ге -
оргіївни (дів.Гав риш) 04.08.1908 р.%15.05.2000 р.

1932%1938  рр. нав ча лась в Інсти туті лег кої про мис ло вості.
Пра цю ва ла мікробіоло гом на Київсь ких хлібза во дах.
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Ки ри чен ко І. С.
(1883 – 1948)

Архітек тор.
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На мо гилі зе мля ний па гор бок, ме та ле вий хрест із напівстер тою таб лич кою.
Текст на пи су: 
"Ар хи тек тор І.С. Ки ри чен ко. 1883�1948".



Ки ри чен ко
Олег Ілліч

(1.07.1927 – 11.05.2000)

Інже нер – про ек ту валь ник, фахівець з во до пос та чан ня та ка -
налізації, дійсний член Ака демії будівницт ва Ук раїни (1994 р.).

На ро див ся в місті Луб ни Пол тавсь кої обл. Освіта ви ща.
Закінчив Київсь кий інже нер но%будівель ний інсти тут в 1949 р.

У 1949%1950 рр. пра цю вав ви кон ро бом "Дон бас – водт рес ту",
1950%1956 рр. – слу жив в МВФ. В 1956%1957 рр. – інсти тут
"Київпро ект", 1957%1961 рр.%Інсти тут за галь ної та не ор ганічної

хімії АН УРСР, 1961%1962 рр. – служ бо -
ве відряд жен ня до В'єтна му, де зай мав ся
пи тан ням во до пос та чан ня.

З 1962 р. – го лов ний спеціаліст, го -
лов ний інже нер відділу, на чаль ник
інже нер но го відділу інсти ту ту
"Київпро ект" (нині ВАТ "Київпро ект").
За час ро бо ти в "Київпро екті" брав осо -
бис ту участь та ке ру вав про е кт ни ми ро -
бо та ми по ба гать ох об'єктах во до пос та -
чан ня і ка налізації м. Києва. Це:
Дніпровсь ка во доп ровідна станція,
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По хо ва ний по руч з бать ком Ки ри чен ком І.М. Дош ка на ого рожі. Текст на пи су:
"Зас лу же нный стро и тель Ук ра и ны, действи тель ный член Со ю за ар хи тек то ров 
Ук ра и ны Олег Иль ич Ки ри чен ко. Пом ним, лю бим, скор бим".



Дес нянсь ка во доп ровідна станція (дру га чер га), ар тезіансь ке во -
до пос та чан ня, озо на тор на станція Дніпровсь ко го во до го ну, проб -
лем Чор но би ля та ба га то інших. По чес не зван ня "Зас лу же ний
будівель ник УРСР" (1986.).

Ав тор ря ду на у ко вих праць та ста тей в на у ко вих жур на лах, се -
ред них:

"Стан ция озо ни ро ва ния во ды в Киеве",  журнал "Во дос наб же -
ние и са ни тар ная тех ни ка" №11, 1976;

"Прок лад ка во доп ро водів ве ли ких діаметрів в щи то вих ко лек -
тор них то не лях";

"Місь ке гос по да р ство Ук раїни". №3, 1995; та інструкції " Ос -
нов ные пра ви ла поль зо ва ния во доп ро вод ной и ка на ли за ци он ной
сетью". 1954 р. 
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Кобелєв
Олек сандр Ва силь о вич

(28.07.1860 – 10.09.1942)

Кобелєв Олек сандр Ва силь о вич – архітек тор і пе да гог, про фе сор
(1916 р.), один з провідних зод чих Києва кінця 19 – по чат ку 20 ст.,

гро ма дянсь кий інже нер.

На ро див ся у Царсь ко му Селі в сім'ї дво ря ни на, війсь ко во го.
Згідно з ле ген дою, йо му да ли ім'я на честь імпе ра то ра Олек са нд -
ра ІІ, який був йо го хре ще ним бать ком. Нав чав ся у війсь ковій
гімназії та Інсти туті цивіль них інже нерів м. Санкт%Пе тер бур га
(1880%1887 рр.). Ще сту ден том прак ти ку вав у Києві, пра цю вав на
будівництві Київсь ко го залізнич но го учи ли ща (1883 р.), Мос -
ковсь ко%Брестській (1884 р.) і Бен де ро%Га лацькій (1885%1886 рр.)
залізни цях, а по дип лом но му про ек ту О.Кобелєва збу до ва ний
залізнич ний вок зал у Ко зя тині, що у тодішній Росії вва жав ся од -
ним із кра щих (1887 р.). Крім го лов но го вок за лу тут бу ли збу до -

44

Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю.

На мо гилі до 10.09.02 р. бу ла таб лич ка на ого рожі. Кош том Го лов но го уп равління
архітек ту ри вста нов ле но пам'ят ник у виг ляді пря мо кут ної сте ли, на якій виг равійо -
ва но ба рельєфний порт рет архітек то ра, хрест. Текст на пи су:
"Ко белєв Олек сандр Ва силь о вич. Ви дат ний архітек тор, пе да гог 1860�1942"
Ав тор: архітек тор В.А. При ходь ко. Ви го тов ле ний на ви роб ни чо му об'єднанні "Ху дож ник".

По руч по хо ван ня дру жи ни О.Л.Ко белєвої урожд. Бу юклі (1865�1922 рр.), ону ки
Сте цен ко О.Ф. (1917�1959 рр.). Доч ка Ко белєва М.О. (1888�1970 рр.) по хо ва на на
Місь ко му кла до вищі.



вані па ро воз не де по, шко ла, ряд жит -
ло вих бу динків та інші спо ру ди.
О.Кобелєв, як ви ко на вець робіт,
про тя гом двох років пра цю вав над
втілен ням сво го про ек ту в на турі. По
закінченні інсти ту ту все жит тя пра -
цю вав в Ук раїні, в Києві, ку ди от ри -
мав зап ро шен ня на по са ду "інже не ра
для технічних за нять" в Уп равління
Півден но%Західних залізниць, де зго -
дом був стар шим архітек то ром, на -
чаль ни ком відділу цивіль них
будівель, інже не ром VIII кла су, по за -
ш тат ним архітек то ром по роз ши рен -
ню станції Київ – ви ко нав цем цих
робіт (1890%1891 рр.).

В своїй твор чості архітек тор
постійно шу кав но вих шляхів, ви ко -
рис то ву ю чи фор ми не о ре не сан су, не -
о  ба ро ко, так званого цег ля но го сти лю.
Архітек тур не об лич чя міста поч.ХХ ст.
не роз рив но пов'яза не з йо го іме нем.
За про ек та ми О.В.Кобе лєва збу до ва -
но цілий ряд бу динків у Києві, які те -
пер по пра ву вва жа ють ся прик ра сою
міста. За про ект бу дин ку Дер жав но го
бан ку в Києві він от ри мав пер шу
премію (1902 р.). Бу дівницт во дво по -
вер хо во го бу дин ку%па ла цу в стилі
ран нь о го італійсь ко го відрод жен ня
ве ло ся в 1902%1905 рр. під керівницт -
вом ав то ра. Про ект Го лов но го фа са ду
– О.Вер биць ко го. Го тичні і ро манські
впли ви сти лю ХV ст. спос теріга ють ся
в ку то вих баш тах, ба га то му кар низі,
який пов то рює мо тив кар ни зу відо мої
лоджії Леї%Ланці у Фло ренції (1376 р.),
ма лю нок вікон 2%го по вер ху має го -
тичні ри си італійсь ких со борів.

Усі оз доб лю вальні ро бо ти ви ко нав
італійсь кий скульп тор Еліо Са ля. Йо -
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Київ, будинок по вул. О.Гончара
(Чкалова), 44, жилий дім, поч. XX

Константинівка, Будинок філіалу
Державного банку.

Київ, будинок по вул. Мельникова,
81. Арх. Кобелєв, поч. XX ст. 

Київ, будинок по вул. О. Гончара
(Чкалова), 55#б, Вищі жіночі курси,
загальний вигляд (1911#1913 рр.),
нині адміністративний будинок.



го ав тог раф зберігся на ко лоні го лов -
но го вхо ду. Меблі для будівницт ва ви -
го то ви ла австрійсь ка фірма Й.Ки -
майєра. У 1935 р. бу ди нок був над бу -
до ва ний за про ек том О.Кобелєва і
О.Ри ко ва. Після пе ре хо ду сто лиці з
Хар ко ва до Києва будівля в її по пе -
реднь о му виг ляді пе рес та ла за до воль -
ня ти зрослі пот ре би міста.

У співав торстві з В.Обе ремсь ким
спо руд же на будівля Ко мерційно го
інсти ту ту (1900 р.), те пер тут роз та -
шо ва но Національ ний пе да гогічний
універ си тет ім. М.Дра го ма но ва.

Він ав тор про ек ту од но го із пер -
ших в Ук раїні банківсь ких бу динків
(1910%1911 рр.) – Київсь ко го
від%ділен ня Се лянсь ко го по зе мель -
но го та Дво рянсь ко го зе мель но го
банків (Во ло ди мирсь ка, 10) – бу -
динків ко лишніх Ви щих жіно чих
курсів і Київсь ко го відділен ня
Російсь ко го технічно го то ва ри ст ва,
які ство ри ли своєрідний ан самбль
(1910%1914 рр.). Йо го бу ди нок 6%ої
Київсь кої гімназії (1912%1913 рр.) був
премійо ва ний на Все російській вис -
тавці, що про хо ди ла в Києві в 1913 р.

У 1897 р. брав участь у зак ри то му
кон курсі на про ект Київсь ко го полі -
технічно го інсти ту ту (дру га премія),
який зго дом і по бу ду вав.

О.Кобелєвим бу ло скла де но 6 про -
ектів цент раль но го вок за лу до ре во люції
і один кон ку рс ний про ект у 1927 р.

Найбільш цікаві варіан ти бу ли
роз роб лені для по бу до ви од но го на

Га лиць ко му ба зарі, дру го го на Брест%Ли товсь ко му шо се та на
місці те перішнь о го вок за лу ра зом з О.Вер биць ким.

Всь о го на Ук раїні за про ек та ми ви дат но го зод чо го бу ло збу до ва но
біль ше 250 різних спо руд. Се ред них:
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Політехнічний інсти тут, ото че ний
царсь ки ми війсь ка ми,
гру день 1905 р.

Залізничний вокзал в Сарнах,
1897 р.

Київ, Національний банк, 1905 р.,
автори проекту О.В. Кобелєв і
О.М. Вербицький. Реконструкція
1934#1935 рр, автори проекту
В.Н. Риков і О.В. Кобелєв.

Київ, бул. Шев чен ка, 22#24, Ко -
мерційний інсти тут, арх. О.В.
Кобелєв ра зом із  В.А. Об ремсь -
ким, 1906 р.



залізнич ний вок зал у Сар нах
(1897 р.);

залізнич ний вок зал у Бен де рах
(1899 р.);

залізнич ний вок зал у Ко рос тені;
па ро во зозбірня на 42 па ро во зи

та ме ханічна праль ня в Одесі;
еле ва тор на ст. Вінни ця;
лікар ня для залізниці в Києві

(1891 р.) і Жме ринці;
при ту лок для дітей%сиріт в Заліз-

ничній ко лонії (те пер Фур ма но ва 1/5)
1897%1901 рр.;

київські залізоп ро катні майс -
терні го лов них залізнич них майс те -

рень (Пол зу но ва, 2);
хіміко%тех но логічна ла бо ра торія Залізнич ної ко лонії ра зом з

архітектором В. Жу равсь ким, інженером О. Бо родіним (1879%1890 рр.);
павільйон російсь ко го залізнич но го відділу на вис тавці в

Па рижі (1889 р.);
павільйон бло ку ван ня на Нижнь о го родській вис тавці (1897 р.);
6 павільйонів і кон це рт ний зал на Все російській вис тавці в

Києві (1913 р.). На цій вис тавці Кобелєв був на го род же ний зо ло -
тою ме дал лю за роз роб ки по сан техніці;

бу ди нок гімназії О. Плетнь о вої по вул. Різницькій 2/34 (1903 р.);
уч бо вий кор пус, ве ли ка ве те ри нар на клініка сільсь ко гос по -

дарсь ко го інсти ту ту в Білій Церкві;
ба сейн в Кос тян тинівці;
па ро турбінна станція для м. Вінниці (1926 р.);
жит ло вий бу ди нок № 44 по вул. Гон ча ра у са дибі Де%Мет ца

(1911%1912 рр.).
За про ек том О.Кобелєва заг либ ле ний і роз ши ре ний цо коль ний

по верх з бу то во го ка ме ню бу дин ку Уп равління Півден но%Західної
залізниці по вул. Ли сен ка, 6 (1889 р.), ви ко нані ро бо ти по прис то -
су ван ню під во долікар ню при бут ко во го бу дин ку по вул. Комінтер -
на, 12, над бу до ва ний третій по верх бу дин ку М. Ман дельш та ма по
вул. Гру шевсь ко го, 8/16 (1895%1896 рр.), спо руд же на кап ли ця з
мор гом Ки рилівсь кої лікарні для бо жевіль них (1902 р.) та ін.

Окрім будівни чої діяль ності О, Кобелєв ба га то зро бив як пе да -
гог. З 1899 р. – чи тає лекції та ке рує архітек тур ним про ек ту ван ням
у Київсь ко му політехнічно му інсти туті, а з 1916 р. оби раєть ся
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Нереалізований проект мечеті на
вул. Гоголівській  Арх. О.В.
Кобелєв і



про фе со ром по ка федрі будівно го мис те цт ва і архітек ту ри ць о го ж
ву зу. В 1912%1919 рр. – ор ганіза тор і де кан інже нер но%будівель но -
го фа куль те ту Київсь ких політехнічних курсів.

З 1916 р. – ди рек тор се редньої будівельної шко ли в Києві, пе -
рет во ре ної зго дом в будівельний технікум, де був завіду ва чем, а
потім про фе со ром, до ліквідації технікумів у 1930 році. Був по чес -
ним по пе чи те лем Київсь кої шко ли де сят ників з до рожньої та
будівель ної спра ви. Вик ла дав на архітек тур них фа куль те тах інже -
нер но%будівель но го й ху дожнь о го інсти тутів у Києві. У 1920 р.
завіду вав будівель ни ми ро бо та ми в Київсь ко му окр ком госпі.
О.Кобелєв – ав тор шес ти том ної праці "Об щая граж да нс кая ар хи -
тек ту ра". Ма ловідо мий О.Кобелєв як ху дож ник. Йо го ак ва релі з
спо руд Півден но%Західних залізниць екс по ну ва лись на всесвітній
вис тавці в Чіка го, а оригіна ли робіт зберіга лись в му зеї шляхів спо -
лу чень (С.%Пе тер бург). На сь о годнішній день їх до ля невідо ма.

Жив у Києві на вул.Ярос лавів Вал, 31 (бу ди нок не зберігся) та
в дер жавній квар тирі вик ла дачів Київсь ко го політехнічно го
інсти ту ту.
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Крат ко
Бер нард (Арон�Бер Ши мон) Ми хай ло вич

17.01.1884 – 01.08.1960

Скульп тор�імпресіоніст, про фе сор скульп ту ри Ака демії Мис тецтв
(1919 р.), Київсь ко го та Харківсь ко го ху дожніх інсти тутів.

На ро див ся у Вар шаві. В ди тинстві за хоп лю вав ся ма лю ван ням.
Пра цю ючи уч нем в ти пог рафії, нав чав ся у вечірній школі мис -
тецтв при про мис ло во му му зеї у майс терні К.Дуніковсь ко го. В
1901%1906 рр. – нав чан ня у Вар шавсь ко му ху дожнь о му інсти туті
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На мо гилі – брон зо ве пог руд дя Б.Крат ка ро бо ти Ж.Діндо. Текст на пи су:
"Скульп то ры Жо зе фи на Дин до, 1902�1953, Бер нард Ми хай ло вич Крат ко, 1884�1960".

Відкриття пам'ятника Т. Шевченку в Києві, 1920
р.

Вул. Чер во но армійсь ка, 53. Ме -
моріаль на дош ка на буд. Київсь -
ко го держ. те ат ру опе ре ти, 1947
р. (зам. 1978 р.).



(спо чат ку жи во пис ний фа куль тет,
потім скульп тур не відділен ня).

По закінченні інсти ту ту був
премійо ва ний поїздкою до Німеч чи -
ни, Єгип ту, Італії. По вер нув шись, пра -
цю вав у ти пог рафії, де зай мав ся
графікою на скульп тур но му за воді. В
1916 р. Б.Крат ко пе реїхав до Пе тер бур -
гу, в 1918 р. – на Ук раїну, до Києва, а в
1920 р. до Хар ко ва (1920%1925 рр.)

В 20%х ро ках, бе ру чи участь у
здійсненні ленінсь ко го пла ну "Мо ну -
мен таль ної про па ган ди", Крат ко ство -
рив для Києва пам'ят ник Т.Шев чен ку
(1920 р.), на місці пам'ят ни ка Олек са н -

д  рові ІІ, біля ко лишнь о го Ку пець ко го са ду (те пер філар монія), пог -
руд дя К.Марк са (1920 р.). Кращі тво ри Крат ка: пог руд дя Г.Ско во ро -
ди (1923 р.), "Чер во но армієць" (1924 р.), порт рет М.Зань ко вець кої
(1928 р.), "Шах тарі" (1946 р.), пам'ят ни ки Я.Сверд ло ву (1951 р.,
м.Єнакієве), В.І.Леніну (1953 р., шах та Че люскінців на Дон басі),
М.Бой чу ку, В.Дранішніко ву та ін.

В 1937 р. був реп ре со ва ний, зас ла ний в Се ред ню Азію. В 1945
р. по вер нув ся до Києва, 1948 р. – Дон бас.

Б.Крат ко – ав тор го рельєфів та ба рельєфів для Па ла цу Куль ту -
ри в м. Щер бинівці (1932%1935 рр.), пам'ят ни ка М.Щор су в Жи то -
мирі, ме моріаль ної дош ки з ба рельєфа ми стра че них де каб ристів
(Київ, вул.Гру шевсь ко го,14).

Ра зом з дру жи ною Жо зефіною Діндо прик ра сив пор тал бу дин -
ку се лянсь ко го са на торію в Одесі. У Вар шаві ви ко нав де ко ра тив -
ну скульп ту ру, фон тан "Чо ти ри по ри ро ку" (1913 р.).

Де які тво ри Б.Крат ка зберіга ють ся в Дер жав но му му зеї ук -
раїнсь ко го об ра зот вор чо го мис те цт ва.
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Меморіальна дошка
декабристам в Києві по вул. Ме -
жигірсь кій, 10 (Гру шевсь ко го,



Кюн цель
Ер нест�Федір Кар ло вич

15.01.1874 – 02.06.1942

Вче ний�будівель ник, вик ла дач, про фе сор.

Ро дом із Пол тав щи ни. Закінчив Інсти тут інже нерів шляхів у
Петер бурзі (1900 р.) за спеціальністю – розвідка бу ду ван ня
залізниць, мостів.

З 1920 р. вик ла дав (ге о метрію) в КПІ і КІНГу. Про во див
розвідки сто сов но будівництва шля ху із Моск ви на Брянськ.
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Біографічний довідник.

На мо гилі – ма сив ний ме та ле вий хрест, ме та ле ва таб лич ка. Текст на пи су:
"Кюн цель Е.К. 1877�1942".



Ма деєва
Ала Ге оргіївна

(24.12.1914 – 1.04.1989)

Архітек тор.
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На мо гилі ме та ле ва ого ро жа, квітник, мар му ро ва дош ка на ого рожі. Текст на пи су:
"Ма де ева Ал ла Ге ор ги ев на 24.12.1914�1.06.1989".
По руч ще два по хо ван ня: Ма деєв Ге оргій Андрійо вич 1880�1961,
Ма деєва Юлія Ми хайлівна 1876�1947.



Ма ло зе мов
Іван Іва но вич

26.09.1899 – 19.12.1954

Архітек тор і пе да гог, роз роб ник генп ланів ба гать ох міст
ко лишнь о го СРСР, про фе сор.

Ро дом із с. Лу го вець Мглинсь ко го повіту на Чернігівщині. Се ред -
ню освіту от римав у Ста ро дубській
гімназії, яку закінчив у 1917 р. Слу жив
на чаль ни ком Ча у совсь кої во лос ної
міліції до кінця 1917 р., а в 1918 р. всту -
пив до Київсь ко го архітек тур но го інсти -
ту ту, який закінчив у 1927 р. зі зван ням
архітек то ра%ху дож ни ка. Йо го вчи те ля ми
бу ли ху дож ни ки: В.Касіян, О.Му раш ко,
Ф.Кри чевсь кий, архітек тори П.Аль о -
шин, О.Вер биць кий, І.Мор ги левсь кий
та ін. В сту дентські ро ки пра цю вав у
різних зак ла дах і ус та но вах, зок ре ма про -
ек ту вав Київсь ку кіно фаб ри ку у про фе -
со ра В.Ри ко ва (1926%1927 рр.).

1927%1929 рр. – стар ший архітек -
тор на будівниці Бу дин ку Держпро -
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Біографічний довідник.

На мо гилі пря мо кут на сте ла з лаб ра до ри ту. На пис:
"Ар хи тек тор Иван Ива но вич Ма ло зе мов, 1899�1954".

І.І. Малоземов. Фото із
сімейного архіву.



мис ло вості у Хар кові.
1929%1936 рр. – ро бо та в інсти туті

"Діпроміст”
1936%1941 рр. – го лов ний архітек -

тор м. Ленінгра да. 1941%1943 рр. –
пол ко вий інже нер на Ленінградсь -
ко му фронті.

Брав участь у бо ях під Ліго во,
Колпіно та ін. Був важ ко по ра не ний і
з 1943 по 1945 р. пра цю вав у "Ленп ро -
екті", де склав схе му віднов лен ня і ге -
не раль ний пла н Колпіно на по саді
керівни ка майс терні. В 1945%1954 рр.
– спо чат ку в.о., а зго дом зас туп ник
на чаль ни ка Уп равління у спра вах
архітек ту ри при Раді Міністрів УРСР.

1928%1936 рр.–вик ла дач Харківсь -
ких ху дожнь о го інсти ту ту, інсти ту ту
будівель но го та ко му наль но го гос по -
да р ства. 1945%1954  рр. – вик ла дач КХІ.

Ма ло зе мов І.І. – ав тор ге не раль них
про ектів пла ну ван ня чо тирь ох сто лиць
со юз них рес публік – Києва (1948 р.),
Тбілісі (1934 р.), Єре ва ну (1938 р.),
Якутсь ка (1939 р.), Пет ро за водсь ка
(1940 р.), гігантів про мис ло вості – За -
поріжжя (1932 р., 1949 р.), Маріупо ля,
(1935 р.), Кри во го Ро гу (1936 р.), Твері
(1937 р.), Пітка ран та (1940 р.), Колпіно

(1944 р.). Співав тор генп ла ну м. Києва 1946%1947 рр. з перс пек ти вою на
15%20 років (О.Вла сов, Б.Прий мак, Б.Поліщук, інже нер І.Коз лов). Ав -
тор по над 30 про ектів різних будівель в га лузі цивіль ної архітек ту ри:

інтер'єрів бу дин ку Держпро мис ло вості у Хар кові (1927%1928 рр.);
про ек ту бу дин ку клу бу будівель ників у Хар кові (1927 рр.);
про ект їдальні для "Дон бас вугілля";
жит ло во го ма си ву "Промінь" у Хар кові (1928 рр.);
про ект бу дин ку "Тех ви дав" на вул. Сумській у Хар кові (1929 рр.);
про ект жит ло во го бу дин ку на вул. Дарвіна в Хар кові та вис -

тав ко во го павільйо ну (1930 р.);
про ект вис тав ко во го павільйо ну в універ си тетсь ко му са ду в

Хар кові;
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Про ект за во ду в ди тячій ко лонії
О.С. Ма ка рен ка (1933 р.). 
Арх.: І.І. Малоземов, Н.Д. Ма ну ча -
ров, Б.І. Прий мак.

Клуб будівельників у Харкові
(1927#1930 рр.). Арх.: Я. Штейнберг,
І.І. малоземов, І.Ф. Милініс.



про ект фаб ри ки фо топлівко вої
апа ра ту ри ім. Дзер жинсь ко го в
м.Хар кові. У співпраці з архітек то -
ром Ма ну ча ро вою, Прий ма ком та
Яковлєвим (1931 р.);

про ект на бе реж ної ріки Ку ри в
Тбілісі (1934 р.) та ря ду інших.

Ав тор ря ду на у ко вих праць з роз -
вит ку місто бу ду ван ня.

В 1932 р. Ма ло зе мов – го ло ва орг -
коміте ту по ство рен ню Спілки архітек -
торів України, 1934%1936 рр. – зас туп -
ник го ло ви Спілки. 1945%1954 рр. –
член архітек тур ної Рад и правління в
спра вах архітек ту ри при Раді
Міністрів УРСР, член Вче ної Ра ди
істи ту ту місто будівницт ва Ака демії
архітек ту ри УРСР.
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Схема одного із кварталів у
Великому Запоріжжі, 1930 р.

Тбілісі. Схема реконструкції міста і
розселення (1936 р.).
Арх.: І.І. Малоземов, 3. Курдіані,
Г. Гогава.

Схема ген. плану Великого
Запоріжжя (1929#1932 рр.).



Мор ги левсь кий
Іпо лит Вла дис ла во вич

12.09.1889 – 7.12.1942

Інже нер�тех но лог, істо рик�архітек ту ри, мис те цт воз на вець,
пе да гог, про фе сор (1930), член�ко рес пон дент 

Ака демії архітек ту ри СРСР (1941), член ТУА (1918).

На ро див ся в с. Ра до вець Са марсь кої губ. У 1909 р. закінчив
Тифлісь ку ре аль ну шко лу, в 1918 р. Київсь кий політехнічний
інсти тут. Ще сту ден том де я кий час пра цю вав асис тен том про фе -
со ра Б. Лисіна в Київській будівельній школі по темі "Тех но логії
будівель них ма теріалів".

З лип ня 1918 р. до січня 1919 р. – фахівець з обміру й
досліджен ня пам'яток ста рої архітек ту ри відділу охо ро ни пам'яток
ста ро ви ни й мис тецтв Го лов но го уп равління мис тецтв та
національ ної куль ту ри Міністер ства освіти під керівницт вом ака -
деміка М. Біляшівсь ко го.

З бе рез ня 1919 р. до серп ня 1919 р. – помічник зав. секцією
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На могилі стела з барельефом І. Моргилевського, та надгробна плита з чорного
граніту. Текст напису:
"Моргилевський Іполит Владиславович 12.09.1889� 7.12. 1942.
Архітектор, дослідник, педагог".
Надгробок встановлений у грудні 2007 р. коштом Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури. Барельеф вченого � робота студентів�скульпторів
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
До цього на могилі був металевий хрест, табличка на огорожі.



архітек ту ри "підвідділу по ліквідації
май на релігійних ус та нов".

В 1920%1926 рр. – пра цю вав у му -
зей но%вис тав ковій секції Губ ко му на -
росвіти, був чле ном коміте ту охо ро ни
пам'яток ста ро ви ни й мис тецтв при
Ака демії на ук, неш тат ним постійним
співробітни ком секції мис тецтв, зав.
секцією архітек ту ри ВЧ Коп ми су, був
ор ганіза то ром й завіду ю чим му зеєм
архітек ту ри у Все ук раїнсь ко му му зей -
но му містеч ку.

І. В. Мор ги левсь кий про во див ве -
ли ку на у ко во%дослідну ро бо ту по
вив чен ню пам'яток архітек ту ри Ук -
раїни Х – ХІ ст.

Архітек тур не об лич чя древнь о го
Києва не роз рив но пов'яза не з йо го
іме нем. Про тя гом 20%30%х років вче -
ний дослідив та опи сав 11 пам'яток.
Се ред них: Ми хайлівсь кий Зо ло то -
вер хий, Ус пенсь кий, Софійсь кий со -
бо ри, брав участь у збе ре женні фре -
сок зруй но ва но го Ми хайлівсь ко го
Зо ло вер хо го в Києві. Софійсь ка
комісія, в якій крім І. Мор ги левсь ко -
го пра цю ва ли Ф. Ернст, Ф. Кра сиць -

кий, М. Ма ка рен ко, Ю. Ми хай лов, до по мог ла взя ти ше дев ри со -
бо ру під охо ро ну дер жа ви.

І. Мор ги левсь кий був уче ним сек ре та рем цієї комісії в 1921 р.,
її чле ном до черв ня 1922 р. Вив чав та кож Спа со – Пре об ра женсь -
кий та Ус пенсь кий со бо ри Єлець ко го мо нас ти ря в Чернігові,
пам'ят ки ан тич но го Хер со не су та Ольвії, пам'ят ки Росії, Вірменії,
Грузії, Се редньої Азії, Ту реч чи ни.

Гли бо ка про фесійна інже нер на підго тов ка в га лузі будівель них
ма теріалів доз во ли ла вче но му зап ро ва ди ти но ву ме то до логію
досліджень пам'яток. Ним впер ше бу ли ви ко рис тані хімічні та
тех но логічні аналізи клад ки та роз чинів, ста тис тичні роз ра хун ки
конструкцій.

Роз ро бив дос ко на лу ме то ди ку обмірів – "ме тод засічок".
І. В. Мор ги левсь кий вик ла дав у Київсь ко му ар хе о логічно му інсти туті
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Бул. Шев чен ка, 7/29, де роз та шо -
ву вав ся Все ук раїнсь кий комітет
по охо роні пам'яток і пра цю вав
Морги левсь кий у квітні#червні
1919.
Те пер го тель "Прем'єр#па лац" .

Бу дино к по вул. Смірно ва#Лас -
точкіна, 13 з меморільною



(1921%1922 рр.), архітек тур но му (був
од ним з ініціаторів йо го ство рен ня) –
(1922%1923 рр.), ху дожнь о му –
(1923%1927 рр.), був де ка ном архітек -
тур но го фа куль те ту, про фе сор (1930
р.), полі технічно му (1924%1930 рр.),
буді вель но му (зав. ка фед рою "тех но -
логії буді вель них ма теріалів", чи тав
спец курс "Історія місто будівницт ва").
Знав ба га то іно зем них мов, був еру ди -

том. Блис ку чий вик ла дач, під час лекції вда вав ся до екс курсів філо -
ло го%літе ра тур них, на во дя чи па ра лелі з історії світо вої літе ра ту ри.

Се ред учнів І. Мор ги левсь ко го відомі вчені, архітек то ри В. Г. За бо -
лот ний, Ю. С. Асєєв, М. В. Хо лос тен ко, П. Г. Юр чен ко, Я. А. Штейн -
берг та ба га то інших.

Він був од ним із найу люб леніших вик ла дачів. В 1978 р. архітек тор
Б. Дзба новсь кий, так пи сав про сво го вчи те ля: І. Моргилевсь ко го:

"Он был боль шой зна ток ар хи тек ту ры,
И на ших дней и глу би ны ве ков.
Чи тал он нам ис то рию куль ту ры
И мно го знал вос точ ных язы ков.
Ког да он о Егип те с при ды хань ем
Нам го во рил от дав шись весь сло вам,
Си де ли все мы за та ив ды ханье,
Так, слов но са ми по би ва ли там".

І. Мор ги левсь кий ав тор дру ко ва них праць:
"Со бор Софії в світлі но вих спос те ре жень";
"Київ та йо го око ли ця", 1926 р.;
"Со бор Спа са в Чернігові". Збірник, Ч. 1928 р.;
"Ус пенсь ка церк ва Єлець ко го мо нас ти ря" та ін.

І. Мор ги левсь ко го бу ло об ра но:
1921 р. – вче ним сек ре та рем Все ук раїнсь ко го ар хе о логічно го

коміте ту при ВУ АН, го ло вою був М. Ма ка рен ко;
1925 р. – дійсним чле ном Все ук раїнсь кої асоціації схо доз на в ства;
1931 р. – дійсним чле ном Комісії для вив чен ня Близь ко го

Схо ду при ВУ АН;
1938 р. – чле ном рес тав раційних комісій Коміте ту в спра вах

мис те цт ва при РНК СРСР;
1940 р. – чле ном на у ко вої ра ди Ака демії архітек ту ри СРСР.
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Вул. Смірнова#Ласточкіна, 20.
Духовна семінарія. Нині Академія
мистецтв.



Брав участь у ро боті технічних рад кон ку рс них комісій із за бу до -
ви Києва. Ук раїнсь ке то ва ри ст во охо ро ни пам'яток історії та куль -
ту ри вста но ви ло щорічну премію імені І. В. Моргилевсь ко го (1991
р.), її ла у ре а та ми ста ли: До рофієнко І. П., Ве черсь кий В. В., Асєєв
Ю. С, Ти ма но вич Є. В., та ін.

На бу дин ку, де архітек тор жив 17 років і по мер, за ли шив шись
під час Ве ли кої Вітчиз ня ної війни в оку по ва но му Києві (вул.
Смир но ва%Лас точкіна, 13), вста нов ле но ме моріаль ну дош ку (1993
р.). Ск. М. Шутілов, арх. Д. Ан то нюк.
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Нек ра сов
Сергій Фе до ро вич
08.09.1886 – 02.08.1958

Інже нер по будівницт ву залізнич них ліній, мостів, пе да гог, зав. ка -
фед рою ос нов і фун да ментів Київсь ко го інже нер но�будівель но го

інсти ту ту, до цент (1939 р.), кан ди дат технічних на ук (1940 р.)

На ро див ся в с.Ашит ко ве Ви ног радсь ко го району, Мос ковсь -
кої обл. в ро дині сільсь ко го свя щен ни ка.
Закінчив фізи ко%ма те ма тич ний фа куль тет Мос ковсь ко го універ -
си те ту (1911 р.) та Мос ковсь кий інсти тут інже нерів шляхів спо лу -
чень (1914 р.).

1915%1927 рр. – пра цю вав інже не ром на західних залізни цях на
різних по са дах від помічни ка на чаль ни ка діль ниці до на чаль ни ка
технічно го відділу і помічни ка на чаль ни ка служ би шля ху.

1927%1929 рр. – на чаль ник Са ра товсь кої мос то вип ро бу валь ної
станції Цент раль но го Уп равління залізнич но го транс пор ту.

1929%1939 рр. – пра ця на будівництві но вих залізнич них ліній:
Са ра тов%Мілле ро во, Ту ла%Су ха ничі, Уральск%Іжецьк та ін., та на
будівництві мос ту че рез р.Вол гу в м. Са ра тові.

Пе да гогічною діяльністю по чав зай ма тись спо чат ку за
сумісницт вом (1918%1931 рр.) в залізнич них і шля хо вих техніку мах.

60

Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю.

На мо гилі зем ля ний гор бок, ме та ле вий хрест, таб лич ка. Текст на пи су:
"Нек ра сов С.Ф. 1886�1958 "



1931%1938 рр. – вик ла дач Са ра товсь ко го гідро меліора тив но го
(сільсь ко го гос по да р ства) інсти ту ту;

1934%1938 рр. – завіду вач ка фед ри інже нер них конструкцій цьо -
го зак ла ду;

1944%1948 рр. – завіду вач ка фед ри ос нов і фун да ментів Київсь -
ко го інже нер но%будівель но го інсти ту ту.

Ав тор 24 на у ко вих праць і 20 на у ко во%по пу ляр них ста тей з пи -
тань ль о доз на в ства, мос то вої гідро логії, інже нер них конструкцій,
ав тор підруч ників для будівель них технікумів.
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Не ро вець кий
Олек сандр Іва но вич

17.03.1884 – 31.12.1950

Вче ний у га лузі тех но логії і ор ганізації швидкісних ме тодів будівницт ва,
про фе сор (1939 р.), член�ко рес пон дент Ака демії архітек ту ри (1941 р.),

дійсний член Ака демії архітек ту ри УРСР (1945 р.).

На ро див ся в м. Чер ка сах Київсь кої губернії в сім'ї сільсь ко го ліка ря.
В 1901 р. закінчив Чер кась ку гімна-

зію з зо ло тою ме дал лю і в то му ж році
всту пив до Київсь ко го універ си те ту на
ма те ма тич ний фа куль тет, звідки вес -
ною 1902 р. був вик лю че ний за участь у
сту де нтсь ких хви лю ван нях. Во се ни
ць о го ж ро ку вит ри мав кон ку рс ний ек -
за мен до Київсь ко го політехнічно го
інсти ту ту на інже нер но%будівель не
відділен ня, яке закінчив у 1907 р. з
дип ло мом 1%го сту пе ня і зван ням інже -
не ра%будівель ни ка.

По чи нав свою тру до ву діяльність
(1907%1911 рр.) по службі шля ху і
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На мо гилі пря мо кут на сте ла, ба рельєф із біло го мар му ру, на пис:
"Алек сандр Ин но кенть е вич Не ро вец кий, ви це�пре зи дент Ака де мии ар хи тек ту ры
Ук ра и нс кой ССР, про фес сор, 1884�1950."  Скульп тор В.Маш ка ра.

О.Неровецький. 1907 р.



будівель Мос ковсь ко%Києво%Во -
ронізь кої залізниці помічни ком і на -
чаль ни ком діль ниці шля ху, зго дом
пра цю вав на будівництві но вих ліній
залізниць Мос ковсь ко%Києво%Во -
ронізь кої і Вла ди кав казь кої на чаль -
ни ком діль ниці, на чаль ни ком
будівницт ва ке сон них мостів.

В ро ки пер ших п'ятирічок з 1922 р.
зай мав ся будівницт вом про мис ло вих,
шахт них і цивіль них будівель і спо руд
в про мис ло вих райо нах Дон ба су і
Придністров'я. Пра цю вав на керівних
по са дах у ряді ве ли ких будівель них
ор ганізацій Ук раїни ("Інду буд", "Укр -
де рж буд", "Півден но мон таж буд",
"Укр бу доб'єднан ня" та ін.).

Брав участь у будівництві і ре ко н -
струкції ве ли ких про мис ло вих об'єк-
тів Ук раїни:

ре ко н струкція Дніпро пет ровсь -
ко го, Дніпрод зер жинсь ко го,
Єнакієв%сь ко го, Во ро ши ловсь ко го і
Макієвсь ко го ме та лургійних за водів
Одесь кої і Но во%Ба варсь кої текс тиль -
них фаб рик;

будівницт во Дніпро пет ровсь ко -
го, Дніпрод зер жинсь ко го, Макієвсь -
ко го, Во ро ши ловсь ко го кок -
со%хімічних за водів, Ніко польсь ко го
труб но%про кат но го, турбіно%ге не ра -
тор но го, стан ко%будівель но го, Кра ма -
торсь ко го ма ши но будівель но го, Київ-
сь кої кіно фаб ри ки, Во ро ши ло вог -
радсь ко го па ро во зо будівель но го,
Пан те лей монівсь ко го вог нет рив ких
за водів, Ве се ло%Подільсь ко го цук ро -

во го за во ду, швей ної фаб ри ки в Києві, взуттєвої в Києві і Одесі,
біль ше 15 поліклінік і ліка рень, Цент раль ний пош тамп, трак тор -
ний, турбінний і стан ко будівель ний за во ди, клуб будівель ників у
Хар кові, ве ли ка кількість жит ло вих бу динків, в то му числі круп ноб -
лоч них.
Під керівницт вом Не ро вець ко го О.І. ви ко нані нас тупні бу до ви:
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Міст через Десну. Один з багатьох,
побудованих О.І. Неровецьким.

Будинок зв'язку у Харкові.

Третя зразкова лікарня у Харкові.

Будинок Держпрому у Харкові.



будівницт во Ль говсь ко го вуз ла Мос ковсь ко%Во ронізь кої і
Північно%До нець кої залізниці вартістю 4 млн.крб. (1911%1912 рр.) з
вок за лом, де по, майс тер ня ми, ря дом жит ло вих бу динків, 2 мос та -
ми, шля хоп ро во дом че рез ряд станційних шляхів, во доп ровідним
пе ре хо дом під річкою, ук лад кою колій сор ти ру валь ної станції;

будівницт во 5 ве ли ких ке сон них і на опуск них ко ло дя зях мостів
че рез р. Дес ну в Чернігові та біля с.Вітем ля, че рез р. П.До нець, че рез
р. Ку ма і Підку мок, а та кож 20 се редніх і ма лих залізнич них мостів і
труб, 5 де рев'яних мостів, всь о го 30 різних мостів;

по бу до ва но біль ше 100 км залізнич них колій, 5 вок залів і станцій;
збу до ва ний про до воль чий війсь ко вий пункт (Ро мо дан),

елект рос танція (Луб ни), 5 клубів і до 50 жит ло вих бу динків (Дон -
бас).

Після виз во лен ня Києва в лис то паді 1943 р. ра дянсь ки ми війсь -
ка ми, брав участь в ро боті ком пе те нт ної комісії по виз на чен ню пер -
шо чер го вих робіт з відбу до ви міста. Да вав конк ретні ре ко мен дації
для зміцнен ня будівель них конструкцій, в ре зуль таті чо го вда ло ся
збе рег ти для по даль шої експлу а тації ба га то жит ло вих бу динків.

О.І.Не ро вець кий поєдну вав ро бо ту будівель ни ка, вче но го, пе -
да го га і гро мадсь ко го діяча.

Праці в га лузі будівницт ва і ме то ди ки на у ко во го досліджен ня
підтвер ди ли йо го ши ро кий інже нер ний, на у ко вий та за галь но куль -
тур ний кру гозір, здатність пов'язу ва ти на у ку з прак ти кою і еко -
номікою країни, пе ред ба ча ти перс пек ти ви роз вит ку технічно го прог -
ре су. Він був пер шим го ло вою Ук раїнсь ко го рес публікансь ко го на у -
ко во го інже нер но%технічно го то ва ри ст ва (1935 р.)

Ке ру вав ка фед рою будівель но го ви роб ни цт ва в Ук раїнській
Про ма ка демії (1931%1934 рр.), Харківсь ко му інже нер но%будівель -
но му інсти туті (1934%1941 рр.), Магніто горсь ко му гірни чо%ме та -
лургійно му інсти туті (1942%1944 рр.), і в Київсь ко му інже нер -
но%будівель но му інсти туті (1944%1950 рр.).

1944%1945 рр. – зас туп ник го ло ви Ук раїнсь ко го філіалу Ака -
демії архітек ту ри СРСР, 1945%1950 рр. – ака демік – сек ре тар
відділен ня будівель них на ук Ака демії архітек ту ри.

Не ро вець кий О.І. – ав тор ря ду праць та пер ших підруч ників з
тех но логії і ор ганізації будівницт ва. Се ред них:

"Ос но ви будівель но го ви роб ни цт ва" (1934 р.);
"Швидкісне будівницт во" (1939 р.);
"Будівель не ви роб ни цт во" (1941 р.);
"Зав дан ня індустріалізації жит ло во го будівницт ва на Ук -

раїні" (1948 р.);
"Ос но ви ор ганізації та еко номіки будівницт ва" (1948 р.) та

ряд інших. Всь о го по над 300 на у ко вих праць, підруч ників, які не
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втра ти ли сво го зна чен ня й те пер.
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На мо гилі пам’ят ник із це мен ту – скульп ту ра жінки (ав торсь ка ро бо та Г.Пет ра ше -
вич). Текст на пи су :
"Пет ра ше вич Не оніла Іванівна. 1879�1955." (ма ти скульп то ра)
"Пет ра ше вич Лев Лев ко вич. 1898�1939." (брат скульп то ра)
Таб лич ка з на пи сом: "Пет ра ше вич Га ли на Львівна. 1903�1999."



Пет ра ше вич
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Бюст Т.Г. Шевченка. 1939 р.

Фрагмент скульптури
“ Нескорена” . 1957 р.

Скульптурний автопортрет.
1936 р.

Скульптура “ Буря” . 1946 р.

Скульптура “ Іспанка” . 1937 р.



Га ли на Львівна
23.03.1903 –

07.06.1999

Скульп тор, на род ний ху дож ник УРСР (1964 р.), од на із зас нов ників
Спілки ху дож ників Ук раїни, зас лу же ний діяч мис тецтв УРСР (1958 р.).

На го род же на Ор де ном Тру до во го Чер во но го пра по ра (1960 р.)
та інши ми дер жав ни ми відзна ка ми.

На ро ди лась у с. Ду бо ве, те пер Чер кась кої обл. в сім’ї пош то во -
го служ бов ця.

Після закінчен ня Умансь кої гімназії та Ху дожньої студії всту -
пає на скульп тур ний фа куль тет Інсти ту ту плас тич них мис тецтв,
як тоді на зи ва лась Ака демія мис тецтв (1923 р.). Її вчи те ля ми бу ли
К.Єле ва, С.Гіля ров, Б.Крат ко, М.Гель ман та ін.

Закінчи ла інсти тут в 1930 р. Пра цю ва ла в га лузі стан ко вої
скульп ту ри.

Пер ши ми ро бо та ми бу ли: про ект пам’ят ни ка ге ро ям ре во -
люції в Києві (1927 р.), пам'ят ни ки М.М.Ко цю бинсь ко му для
Черніго ва та ака деміку Ф.Г.Яновсь ко му (1929 р.), що от ри мав
пер ше місце на про фесійно му кон курсі.
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Бюст академіка Ф.Г. Яновського.
1928 р.



Ство ри ла ряд об разів по темі ма те ри н ства, жіно чої долі: "Іспан ка"
(1937 р.), "Бу ря" (1946 р.), "Зне до ле на", "Нес ко ре на" (1943 р.).
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На мо гилі ме та ле ва таб лич ка. Текст на пи су:
"Про коф'єв С.А. 1897�1944".



Однією з пер ших відтво ри ла об раз мо ло до го Шев чен ка.
Їй на ле жить ство рен ня об разів ря ду діячів куль ту ри: ху дож ни -

ка О.Шов ку нен ка (1944 р.), ар тистів Н.Ужвій, Г.Юри (1947 р.),
Л.Ук раїнки, О.Ко би лянсь кої (1962 р.).

Тво ри Г.Пет ра ше вич прик ра ша ють площі і пар ки міст, екс по -
ну ва лись на вис тав ках в ба гать ох країнах світу. Во на бра ла участь
у вис тав ках: 
рес публікансь ких з 1927 р., все со юз них з 1938 р., за рубіжних з
1955 р., пер со нальні – Моск ва, 1959 р., Київ, 1960 р.
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Про коф'єв
Сергій Андрійо вич
07.07.1897 – 12.01.1944

Інже нер шляхів спо лу чен ня, відо мий спеціаліст в га лузі
мос то будівницт ва, вче ний у га лузі будівель ної ме ханіки,

пе да гог, про фе сор (1930 р.).

На ро див ся в м. Мар шансь ку на Там бов щині.
Закінчив гімназію в м. Там бові (1893 р.). В ць о му році всту пив

на ма те ма тич ний фа куль тет Пет рог радсь ко го універ си те ту, а в
1894 р. до Інсти ту ту шляхів спо лу чень.

По закінченні кур су в 1899 р. пра цю вав на За кав казькій
залізниці в технічно му відділі Уп равління залізни цею, на чаль ни -
ком партії по прок ла дан ню до ро ги че рез Су рамсь кий пе ре вал.

1902%1913 рр. – на чаль ник за пас ної діль ниці служ би шля ху
Півден но%Західної залізниці.

1913%1931 рр. – завіду ю чий мос то вим відділом Правління
Київсь ко го ок ру гу шляхів спо лу чень.
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На мо гилі надг ро бок – па рус із чор но го граніту. На надг роб ку три ме дальйо ни.
Текст на пи су:
"Про то бо ве ри Конс тан тин Бро нис ла во вич, ум. 4.04.1961,
Ксе ния Гри горь ев на, ум. 3. 06.1995,
Котвицкая Юлия Константиновна,
ум. 14.X.1965".



Ще сту ден том пра цю вав на будівництві Са ма ро%Зо ло то -
устівсь кої залізниці, Тифлісь ко%Карсь кої, Мос ковсь ко%Ярос -
лавсь ко%Ар хан гельсь кої, Пер мо%Тю менсь кої залізниць від
Оранієнба у ма до с.Ка лиш.

По про ек там
С.А.Про коф'єва бу ли
збу до вані:

1899%1901 рр. –
ароч ний залізо бе -
тон ний міст дов жи -
ною 12м на Бор жо -
мо%Ба куріанській
залізниці. Це бу ла
пер ша в тодішній
Росії спо ру да та ко го
ти пу;

1901%1902 рр. –
до ро га че рез Су -
рамсь кий пе ре вал;

1913 р. – роз роб ка за ходів по укріплен ню вул. Бо ричів Тік;
про ект будівницт ва Київсь кої залізо бе тон ної баш ти; вип рав лен ня
пош код жень в 6%по вер хо во му залізо бе тон но му кор пусі за во ду
Ель ворті м. Єли са ве тг ра ду та інш;

1914 р. – брав участь в про ек ту ванні робіт по укріплен ню
Ми ко лаївсь ко го лан цю го во го мос ту в Києві;

1915 р. – очо лю вав комісію Київсь ко го ок ру гу шляхів спо лу -
чень для досліджень Лан цю го во го мос ту;

збу ду вав тим ча со ву пе реп ра ву та міст че рез р. Дніпро навп -
ро ти На во диць кої ву лиці (1915 р.) та інш.

Як екс перт здійснив технічну екс пер ти зу ціло го ря ду про ектів.
Се ред них:

1913 р. – про ек ту пак га у за Київсь кої мит ниці;
пе ревірка роз ра хунків і крес лень залізо бе тон но го мос ту

м.Бер ди че ва;
1917 р. – наг ляд за технічним ста ном мос ту че рез р.Дніпро в

м.Мо гиль ові;
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участь у рес тав раційних ро бо тах Крем ля в Москві;
1930 р. – кон суль тант по про ек ту ван ню Київсь ко го залізнич -

но го вок за лу з пи тань конструкцій пе ре ходів че рез колії та
конструкцій па са жирсь ко го ту не лю.

З жовт ня 1903 р. і до 1931 р. Про коф'єв С.А. – вик ла дач
Київсь ко го політехнічно го інсти ту ту, зок ре ма з 1905 р. чи тає
лекції по залізо бе тон них спо ру дах, впер ше в тодішній Росії, а з
1913 р. – керівник груп по мос тах про фе со ра Є.О.Па то на.

В 1909 р. відряд жав ся інсти ту том за кор дон для оз найом лен ня з ме -
то ди кою вик ла дан ня будівницт ва спо руд із залізо бе то ну і мостів в уч -
бо вих зак ла дах Західної Євро пи (Німеч чи на, Швей царія, Нор вегія).

Про коф'єв С.А. – ав тор ба гать ох те о ре тич них праць з будівель ної
ме ханіки: "Про ект ба лоч но го же ле зо бе тон но го мос та", "Ма те ри а лы
для про ек ти ро ва ния ка мер ных шлю зов" (1905 р.), у співав торстві з
інже не ром Аку ло вим К.А. "Те о рия раз ви тия сплош ных уп ру гих арок и
при ме не ния их к рас че ту арок па ра бо ли чес ких" (1912 р.).

Мав чи ни надвірно го (1910 р.) та ко лезь ко го рад ни ка (1912 р.).
Київсь ка ад ре са з 1909 р. до кінця жит тя – вул. Микільсь ко%Бо -
танічна, 29, кв.1.

Про то бо вері
Кос тян тин Бронісла во вич

(1876 – 4.04.1961)

Архітек тор, інже нер.

72

Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю.



Ру денсь кий
Олек сандр Кос тян ти но вич

22.11.1911 – 13.10.1996

Архітек тор, будівель ник.

На ро див ся в м. Жи то мирі. Нав чав ся в Київсь ко му будівель но -
му раб фа ку (1932%1934 рр.) та на архітек тур но му фа куль теті
Київсь ко го інже нер но%будівель но го інсти ту ту (1934%1940 рр.).

1940%1943 рр. – про раб будівель них трестів нар ко матів
боєприпа  сів м. Но во сибірсь ка, авіаційної про мис ло вості м. Києва
та м. Омсь ка;

1943%1944 рр. на чаль ник діль ниці будівель но го трес ту №11
нар ко ма ту авіап ро мис ло вості м. Куй би ше ва.

1944%1945 рр. – служ ба в ра дянській армії (сер жант).
1945%1947 рр. – архітек тор Ака демії архітек ту ри УРСР.
1947%1950 рр. – архітек тор інсти ту ту "Гіпросіль буд".
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1950%1956 рр. – інже нер%про ек ту валь ник "Військ мо рп ро ект"
міст Калінінгра ду, Оде си.

1956%1959 рр. – інже нер будівель но го відділу КДБ.
1959%1960 рр. – архітек тор інсти ту ту "Військпро ект" Київсь ко -

го війсь ко во го ок ру гу.
1960%1963 рр. – Го лов ний спеціаліст Уп равління Дер же кс пер -

ти зи про ектів.
1963%1973 рр. – на чаль ник відділу Міністер ства обо ро ни, го лов -

ний архітек тор архітек тур но%пла ну валь ної майс терні інсти ту ту
"Укр зе мп ро ект". За про ек та ми Ру денсь ко го О.К. бу ли збу до вані:

5%по вер хо вий жит ло вий бу ди нок на 104 квар ти ри м.Но во -
сибірсь ка (1940 р.);

елект роділь ниці, клуб%їдаль ня та інші об'єкти війсь ко вої
дивізії № 42 (1940%1945 рр.);

адмінбу дин ки, жит лові бу дин ки в м. Одесі (1955 р.);
літній кіно те атр в м. Ніко лаєві на 1200 місць (1955 р.).

О. Ру денсь кий – ав тор ря ду про ектів жит ло вих бу динків За -

74

Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю.

Москва. Хімкінський річковий порт.

Деякі з документів Рухлядєва О.М.



порізь кої об ласті (1946%1948 рр.), про ектів планування ря ду сіл
Барсь ко го, Жи то мирсь ко го, Яри шевсь ко го районів Вінниць кої
об ласті (1947 р.).

Йо му на ле жить біль ше 30 індивіду аль них про ектів об'ємних

спо руд і генп ланів спец., про мис ло вих

спо руд різних міст на Чор но му, Балтійсь ко му і Біло му мо рях.
(1950%1956 рр.), ре ко н струкція го лов но го кор пу су Київсь ко го
війсь ко во го госпіта лю (1960 р.).

Здійснив біль ше 400 про ектів планування сіл Ук раїни
(1963%1973 рр.), ви ко нав обмірні ро бо ти з ви копіров кою біль -
шості ме та ле вих бал кон них па ра пет них і східце вих решіток, які
ввійшли в кни гу "Ме тал в архітек турі Києва" Є.Ма рин чен ко
(1945%1947 рр.).

Київсь ка ад ре са: вул.Во ло ди мирсь ка, 22 кв.5.
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Рух лядєв
Олексій Ми хай ло вич

01.03.1882 – 09.05.1946

Архітек тор, пе да гог, про фе сор
(1924 р.).

На ро див ся в сло боді Коз лов ка, Че -
бок сарсь ко го повіту, Ка зансь кої гу -
бернії в сім'ї служ бов ця (по пас пор ту
місце на род жен ня – м. Моск ва).
Закінчив Ка зансь ку се ред ню ху -
дож ню шко лу (1900%1901 рр.). Ви -
щу освіту здо був у Ви що му ху -
дожнь о му учи лищі при Імпе ра -
торській Ака демії мис тецтв
Санкт%Пе тер бур гу (1901%1911
рр.), по закінченні от ри мав ши
зван ня архітек то ра%ху дож ни ка.

З 1903 по 1911 рр. був
постійним помічни ком архітек то ра
О.Щусєва. В зи мо вий період зай мав -

ся про ек ту ван ням, влітку ке ру вав будівницт вом. За дип лом ний про ект
"Бу ди нок російсь ко го по соль ства" пе ре бу вав у за рубіжній поїздці в 1912 р.
і з ць о го ча су по чав вес ти ро бо ти са мостійно.

1917 р. ви ко ну вав про ект по пе реп ла ну ван ню м. Моск ви в 2%й
про ектній майс терні Мос ковсь кої міськ ра ди. Од но час но вів про -
ектні ро бо ти в Ка зані, Стерліти маці, Ка гарлі.

1922%1939 рр. – ро бо та в 2%й майс терні Мос ковсь кої міськ ра ди
(під керівницт вом О.Щусєва).

1920%1930 рр. – вик ла дач Ви що го ху дожньо%технічно го інсти -
ту ту. За сумісницт вом вів пе да гогічну ро бо ту в Мос ковсь ко му
архітек тур но му інсти туті з 1922 р., з 1939 по 1943 рр. – завіду вав
ка фед рою, в 1938%1940 рр. – зас туп ник ди рек то ра інсти ту ту.
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Будинок відпочинку в Гаграх.

Бе ре ги ріки Ку ри до будівницт ва на бе -
реж ної. Ма лю нок арх. М.П. Севєрова.

Тбілісі, жит ло вий бу ди нок на площі Ге -
роїв Ра дянсь ко го Со ю зу. Арх. М.Г. Ка -
лаш ни ков і акад. арх. М.П. Севєров.



1943%1944 рр. – керівник
про ек ту валь ної бри га ди по відбу -
дові пер шо чер го вих спо руд
Сталінгра ду; 1944 р. – пе реїзд до
Києва, де пра цю вав в Ака демії
архітек ту ри, був керівни ком сек то ру
ре ко н струкції та пла ну ван ня, вик -
ла дав у Київсь ко му ху дожнь о му
інсти туті.

У твор чості ви ко рис то ву -
вав фор ми не о ампіру, не ок ла си циз -
му і не о російсь ко го сти лю. Од ним
із пер ших про ектів був бу ди нок
М.М.Чуп ро ва біля м.Ле бе ди на був -
шої Харківсь кої губ. (1912 р., не
зберігся). Брав участь у будівництві
Троїць ко го со бо ру По чаївсь кої
Лав ри (1906%1912 рр.). Спо руд жу -
вав: церк ву в с.На талівці на
Харківщині (1911%1913  рр.), відділ
"Ста ре й но ве се ло " на сільсь ко гос -
по дарській вис тавці в Москві (1923
р.), Хімкінсь кий річко вий вок зал,

ка нал "Моск ва%Вол га", пер шу чер гу мет ро політе ну, мо ну мент
місту%ге рою Сталінгра ду (1943 р.), па лац Рад, ге не раль ний про ект за -
бу до ви діль ниці біля Ма маєво го кур га на в Сталінграді та ін.

Був удос тоєний ви со кої уря до вої на го ро ди – ор де на Леніна, на
Всесвітній вис тавці в Па рижі відзна че ний дип ло мом "Grand Priz".
Жив у Києві в буд. № 7, кв. 6 по вул.Пушкінській.
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Тбілісі, Музей Грузії. Фасад по
просп. Руставелі.

Тбілісі, кінотеатр "Руставелі".



Севєров
Ми ко ла Пав ло вич
18.02.1887 – 21.02.1957

Архітек тор, пе да гог, відо мий
дослідник в га лузі древнь ог ру -
зинсь кої архітек ту ри, по чес -

ний член Ака демії будівницт ва і архітек ту ри СРСР (1939 р.),
дійсний член Ака демії будівницт ва і архітек ту ри УРСР (1948�1955

рр., 1952�1954 рр. – віце�пре зи дент).

На ро див ся в Тбілісі в ро дині вчи те ля німець кої мо ви ре аль но -
го учи ли ща.

По закінченні Вла ди кав казь ко го ре аль но го учи ли ща (1904 р.)
пе реїхав до С.%Пе тер бур гу.

Тут нав чав ся один рік ма лю ван ню та ак ва релі в Цент раль но му
учи лищі Штиг ли ця, а в 1905 р. вит ри мав кон ку рс ний ек за мен до
Інсти ту ту цивіль них інже нерів. Під час нав чан ня з 1907 р. до 1910 р.
пра цю вав помічни ком в майс терні архітек то ра Є.Шрет те ра, а з
1910 р. – співробітни ком ака деміка архітек ту ри О.Дмит ро ва.

Ра зом з ним брав участь в про ек ту ванні бу дин ку Уп равління
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Півден них залізнич них доріг, а в
1911%1912 рр. здійсню вав у Хар кові
наг ляд за будівницт вом цієї, ду же
важ ли вої для то го ча су, будівлі.

Тоді ж зро бив свій пер ший са -
мостійний про ект, здійсне ний в
на турі, вок зал в Фе о досії (Крим).
По закінченні інсти ту ту в 1915 р.

був мобілізо ва ний в діючу армію,
звідки по вер нув ся в Тбілісі ли ше
після ре во люції. Тут роз гор ну лась

йо го діяльність як зод чо го, вче но го і пе да го га.
1921%1932 рр. – ро бо та в Комітеті Дер жав них Спо руд.

1932%1942 рр. – на чаль ник про е кт но го відділу акціонер но го то ва -
ри ст ва "Груз ку ро рт буд".
1942%1948 рр. – зав. відділом Інсти ту ту історії гру зинсь ко го мис те -

цт ва Гру зинсь кої Ака демії на ук, а з 1948 р. – ака демік%сек ре тар Ака -
демії архітек ту ри УРСР.
Пе да гогічну ро бо ту роз по чав у 1922 р. на архітек тур но му фа куль -

теті Тбілісь кої Ака демії мис тецтв. Про фе сор (1922 р.), 1945%1948
рр. – де кан.
1935 – 1945 рр. – го ло ва Спілки архітек торів Грузії.
Севєро ву на ле жить роз роб ка біля 60 про ектів, з яких ви ко на но

біль ше 25, се ред них са на торії і бу дин ки відпо чин ку в Бор жомі, Зе -
ле но му Мисі, Гаг рах, Цхал ту бо.
Ав тор про ектів для Тбілісі :

ре ко н струкції му зею Грузії (1921 р.);
бу дин ку Дер жав но го Бан ку (1928 р.);
бу дин ку За кав казь ко го уря ду (1929 р.), потім там був ЦК

КП(б) Грузії;
сток вар тир но го жит ло во го бу дин ку;
кіно те ат ру "Рус та велі" на 1200 місць (1936%1938 рр.);
бу дин ку відпо чин ку в Бе тані (1936 р.), не по далік сто лиці Грузії.

В йо го будівлях вда ло ви ко рис то ву ва лись мо ти ви національ ної
архітек тур ної спад щи ни.
Ве ли ке зна чен ня для досліджен ня гру зинсь кої архітек ту ри ма ли

обміри і досліджен ня архітек тур них пам`ят ників, які про во ди лись
Севєро вим про тя гом ба гать ох років. Зібра ний ним ма теріал доз во -
лив зро би ти важ ливі істо ричні уза галь нен ня ("Пам`ят ни ки гру -
зинсь ко го зод че ст ва" 1947 р. та "Пу ти раз ви тия гру зи нс кой ар хи -
тек ту ры" 1936%1937 рр. у співав торстві з Г.Чубінашвілі).
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Механічна майстерня КПІ у 1901 р.
(вид з заходу).



Із обміря них М.Севєро вим пам'ят ників най важ ливіши ми є:
Храм в Ніцкормінда;
Шіо%Мгіме, Уріату бані, Урбнісі, Де велі%Га вазі, Джварі в Мцхе та,

Мартвілі, Сан цеврісі, Цромі, Ку мур до, Нікорцмінда, Баг ро та в Ку таїсі;
ба га то чис ленні жит лові бу дин ки в Тбілісі;
се лянські "дар базі" в Картлі;
різні спо ру ди в різних райо нах Грузії, різних епох.

В 1948 р. М.Севєров приїхав на Ук раїну. Брав участь у по -
воєнній за бу дові та ре ко н струкції Києва, про во див ве ли ку ро бо ту
з впро вад жен ням у за бу до ву круп но па нель них бу динків за водсь -
ко го ви роб ни цт ва.

За йо го учас тю був спро ек то ва ний та збу до ва ний пер ший на
Ук раїні круп но па нель ний бу ди нок за водсь ко го ви роб ни цт ва.

1948%1956 рр. – про фе сор Київсь ко го інже нер но%будівель но го
та Київсь ко го ху дожнь о го інсти тутів.
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Симінсь кий
Кос тян тин Кос тян ти но вич

21.02.1879 – 13.06.1932

Вче ний�будівель ник, ме ханік, ме те о ро лог, біолог, пе да гог, про фе сор
(1914 р.), ака демік АН УРСР (1926 р.), віце�пре зи дент АН УРСР

(1931�1932 рр.).

На ро див ся в м.Брест%Ли товсь ко му в сім'ї міща ни на. Се ред ню
освіту одер жав в Уманській школі зем ле ро б ства і садівницт ва, ви щу
– в Київсь ко му політехнічно му інсти туті, який закінчив у 1907 р. по
спеціаль ності мостів у про фе со ра Є.О.Па то на.

В 1907%1932 рр. – пра цю вав вик ла да чем Київсь ко го політехнічно го
інсти ту ту, де по чи нав свій шлях асис тен том і ла бо ран том (1907%1909 рр.),
нав чи те лем ге о дезії й то пог рафічно го крес лен ня, графічної ста ти ки
(1909%1910 рр.), з 1915 р. – завіду вав ме ханічною ла бо ра торією КПІ.

1920%1921 рр. – де кан інже нер но%будівель но го фа куль те ту КПІ.
1914%1932 рр. – зав. ка фед рою опо ру ма теріалів КПІ.

1924%1926 рр. – про рек тор по нав чальній час тині КПІ.
Од но час но пра цю вав у 1921%1932 рр. ди рек то ром Інсти ту ту

тех ніч ної ме ханіки АН УРСР (те пер Інсти ту ту ме ханіки НАН Ук -
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На мо гилі прос тий ме та ле вий хрест з таб лич кою, ого ро жа, квітник. Текст на пи су:
"Скар чен ков Ни ко лай За ха ро вич 1900�1942" (далі не розбірли во на пи са но).



раїни ім. С.П.Ти мо шен ка), в 1929%1932 рр. – ди рек тор Київсь кої
філії на у ко во%дослідно го інсти ту ту спо руд. Про во див пе да гогічну
і ме то дич ну ро бо ту в Київсь ко му універ си теті (1918%1919 рр.), в
Інсти туті на род но го гос по да р ства (1922%1923 рр.), в Ху дожнь о му
інсти туті (1927 р.), в Одесь ко му політехнічно му інсти туті

(1918%1919 рр.), 1919 р. – про фе сор Ук раїнсь ко го універ си те ту в
Києві, з 1918 р. – про фе сор, де кан і рек тор На род но го універ си -
те ту%політехніку му.

1919%1920 рр. – член Дер жав ної комісії у справі ре фор ми ви -
щої шко ли;

1922 р. – завіду вач нав чаль но%дослідної ка фед ри будівницт ва
Все ук раїнсь ко го на у ко во го коміте ту.

Ос новні на у кові праці прис вя чені проб лемі втом лю ва ності ме -
та лу в мос тах, де ре вині, досліджен ню но вих типів де рев'яних

конструкцій, вив чен ню ха рак те -
рис тик міцності кам'яних
будівель них ма теріалів. Досліджу -
вав три валість ае роп ланів. Пер -
шим зап ро по ну вав нові ме то ди
роз ра хун ку і ство рен ня прос то ро -
вих стриж не вих ферм мостів,
дослідив нові ти пи де рев'яних
прос то ро вих конструкцій для
про мис ло во го і цивіль но го
будівницт ва, роз ро бив те орію
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В ого рожі 2 квітни ки, 3 мар му рові таб лич ки, на пис:
"Д.Г. То ров, ум. 8.VIІI.36 г.",
"То ро ва Алек са нд ра Кар пов на. Ум.1938 г.",
"То ро ва На та лия Дмит ри ев на. 1901�1943".

Київ, вул. Володимирська, 61,
житловий будинок.



міцності гранітів, зап ро по ну вав оригіналь ний спосіб виз на чен ня
ме ханічної міцності де ре ви ни свердлінням. Зас нов ник на у ки з
вип ро бу ван ня міцності мостів та конструкцій.

Блис кучі за своєю фор мою і змістом лекції з опо ру ма теріалів
ство ри ли вче но му зас лу же ну сла ву ви дат но го пе да го га. По ряд із
пе да гогічною і на у ко вою діяльністю про во див ве ли ку ор ганіза -
торсь ку ро бо ту. Брав ак тив ну участь у ре ор ганізації ви щої шко ли,
за гальній ре формі Київсь ко го політехнічно го інсти ту ту (1920 р.),
був чле ном дер жав но го на у ко во%ме то дич но го коміте ту УРСР.

Ав тор 73 на у ко вих праць. Ос новні з них: "Зраз ки роз ра хун ку
залізних мостів із сквоз ни ми фер ма ми". Під ре дакцією проф.
Є.О.Па то на. К.1907 р.; "Прик лад роз ра хун ку пок рит тя із залізни ми
стро пи ла ми". Під ре дакцією проф. Є.О.Па то на. К.1908 р.; "Будівель -
на ме ханіка. Сис те ми із зай ви ми невідо ми ми" (1928 р.); "Не розрізні
бал ки" (1930 р.); "Технічна ме ханіка" (1931 р.); "Курс ста ти ки спо руд"
(1931 р.); "Опір ма теріалів" (1914 р.); "Де рев'яні мос ти" (у співав -
торстві з Є.О.Па то ном, 1915 р.), ря ду підруч ників, що вит ри ма ли
декіль ка ви дань. Крім то го, К.К.Симінсь кий пра цю вав над пи тан ня -
ми з бо таніки, ме те о ро логії, грун тоз на в ства, ге о дезії, архітек ту ри,
інже нер но%санітар ної техніки та сільсь ко гос по дарсь кої ме ханіки. В
цих га лу зях ли ши ли ся сліди твор чості вче но го.

Брав участь у дослідженні ба гать ох мостів (Ру санівсь кий, Дар -
ниць кий, Гнівансь кий, Ко но топсь кий, Ірпенсь кий), ке ру вав екс пе -
диціями подібних досліджень (Су ми, Слов'янськ, Ірпінь, Інгу лець
та ін.). Ав тор про ек ту (спіль но з війсь ко вим інже не ром Со лець ким)
хірургічно го відділу для Київсь ко го війсь ко во го шпи та лю;
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Київ, вул. Хрещатик, 6.
Конторська будівля.

Київ, вул. Рейтарська, 22, головний
будинок садиби товариства швидкої

медичної допомоги, поч. XX ст.



склав про ек ти і збу ду вав два жит ло вих бу дин ки в Києві;
ро бив досліджен ня до ви бо ру сис те ми й от во ру мос та че рез

р. Сум ку у м. Су -
ми.
1921 р. – завіду -

вав відділом екс -
пе ри мен таль них
д о с л і д ж е н ь
Київсь кої мос -
т о % д о с л і д ч о ї
станції про фе со ра
Є.О.Па то на.
1921 р. – член

технічної ра ди 3%ої
будівель ної ор -
ганізації у справі

відбу ду ван ня зруй но ва них мостів і завіду ва чем ме ханічної й ме та -
лог рафічної ла бо ра торії К. "Півден но – російсь ко го за во ду."

Симінсь кий К.К. ав тор ря ду ви на ходів, се ред них:
універ саль на ма ши на для досліджен ня ма теріалів (1915 р.);
при лад для вимірів нап ру жен ня в мос тах (1922 р.) та ря ду інших.

На го род же ний ор де ном св. Станісла ва ІІІ ст. (1914 р.). Жив у
Києві в са дибі КПІ, буд. №4, кв. 52.
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На мо гилі хрест із рейок, прос та ме та ле ва ого ро жа. На хресті бу ла ме та ле ва
таб лич ка з на пи сом: "Фе нен ко В. И." (втра че на). По руч по хо ван ня члена родини.
Хрест із рейок, на хресті ме та ле ва таб лич ка.  Текст на пи су:
"Фе нен ко Ка те ри на Гри горь ев на, рожд. Ра ко чи х… 1875… "
(далі не розбірли во на пи са но).



Скар чен ков
Ми ко ла За ха ро вич

(1900 – 1942)

Архітек тор.
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На мо гилі сте ла з чор но го граніту. На пис:
"Ва лен тин Ав гус то вич Фельд ман. Ху дож ник�ар хи тек тор. 28.07.1928".

Севастополь, буд. Панорами
"Оборона Севастополя 1854#1855
рр." , 1902#1905 рр. Інженер О.
Енберг,



То ров
Дмит ро Гри го ро вич
25.Х.1877 – 8.VIII.1936

Ху дож ник�архітек тор, пе да гог.

На ро див ся в ро дині куп ця.
1898 р. – всту пив до ви що го Ху дожнь о го учи ли ща при Імпе ра -

торській Ака демії мис тецтв Санкт%Пе тер бур гу, яке закінчив у
1906 р., от ри мав ши зван ня ху дож ни ка%архітек то ра за про ект ка -
фед раль но го со бо ру для гу бе рнсь ко го міста.

1906 р. – закінчив пе да гогічні кур си при цій же Ака демії мис тецтв,
де от ри мав свідоцт во І%го роз ря ду на пра во вик ла дан ня ма лю ван ня в
се редніх нав чаль них зак ла дах.

Вик ла дав ма лю ван ня, крес лен ня і чис то пи сан ня в Київсь ко му
2%ох клас но му учи лищі ім. М.Х. Бун ге (1906%1910 рр.), Київській
жіночій гімназії "Гру пи батьків", чо ловічій гімназії М.А. Стель ма -
шен ка.

Пра цю вав у Києві та Хар кові на по чат ку ХХ ст., вжи ва ю чи
фор ми мо дер ну і мо дернізо ва них істо рич них стилів.

Се ред творів у Києві:
комп лекс спо руд швид кої ме дич ної до по мо ги (1913%1914 рр.),

вул. Рей тарсь ка, 22;
при бут ко вий бу ди нок Б. Мо ро за по вул. Во ло ди мирській,

61/11 (1910 р.);
тор го вий дім фаб ри кан та І. Зак са, Хре ща тик, 6, (1911%1914  рр.).

У 1921 р. згорів, а у 1927%28 рр. віднов ле ний для Бу дин ку трестів.
В кінці 1980 р. до нь о го при лу чив ся наріжний бу ди нок аген т ства
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Се вас то поль, При морсь кий бул.,
Пам'ят ник "За топ ле ним ко раб лям",
1905 р. (в пам'ять за топ ле них біля вхо -
ду в Північну бух ту во ро жим ко раб лям
для то го, щоб вря ту ва ти місто під час
Кримсь кої війни). Ск. А. Адам сон, арх.
В. Фельд ман,



пре си "Но вості". Прик лад
раціоналістич но го мо дер ну у
співав торстві з архітек то ром
Й.Зек це ром.
Од ру же ний на Олек сандрі
Амаєвій, діти: На талія, Оль га.
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Акварелі В. Фельдмана.



Фе нен ко В. І.

Архітек тор.
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На мо гилі пли та з чор но го граніту, на пис:
"Про фес сор – гра до ст ро и тель Па вел Про ко по вич Ха ус тов, 1882�1949".



Фельд ман
Ва лен тин Іва но -
вич�Ав гус то вич

16.03.1864 –
26.07.1928

Архітек тор, ху дож ник, пе да -
гог.

На ро див ся поб ли зу
С.%Пе тер бур га, в ро дині
російсь ко го німця, аг ро но -
ма, ко лезь ко го рад ни ка.

Се ред ню освіту здо був в
учи лищі Свя тої Ан ни (1882
р.), ви щу в Пе тер бурзькій
Ака демії мис тецтв, архітек -
тур не відділен ня якої
закінчив із зван ням клас но -

го ху дож ни ка 1%го сту пе ня (1889 р.). Після Ака демії рік відбу вав
війсь ко ву по винність у Мос ковсь ко му іже нер но му Уп равлінні
(1890 р.)

1890%1891 рр. – пра цю вав поміч ни  ком ака деміка По ме ран це ва
на будівництві верхніх тор го вель них рядів у Москві.

З 1891 р. і до кінця сво го жит тя жив і пра цю вав в Ук раїні.
Спо чат ку в Се вас то полі (1891%1905 рр.), де ак тив но пра цю вав

як архітек тор і збу ду вав: бу ди нок Го лов ної Ко мен да ту ри Чор но -
морсь ко го фло ту (1893%1900 рр.), у фор мах грець кої кла си ки, Пок -
ровсь кий со бор (1890%1905 рр.), лікар ня ний храм. Найбільш відомі
спо ру ди ць о го періоду В.Фельд ма на: бу ди нок па но ра ми "Обо ро на
Се вас то по ля 1854%1855 рр." (1902%1905 рр.) інже нер О.Ен берг та
пам’ят ник "За топ ле ним ко раб лям", скульп тор О.Адам сон та інже -
нер О.Ен берг. Ос танній став невід'ємною час ти ною міста, од ним із
сим волів йо го муж ності й сла ви. Крім то го, спо ру див храм на 800
чо ловік у Фе о досії та ба га то при ват них бу динків у Кри му, зок ре ма
комп лекс будівель дачі А.Мак си мо ва з лад ша фт ним пар ком
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Варіант оформлення спуску з Володимирської
гірки в Києві.

Фельдман та Хаустов серед сусідів,
травень 1926 р.



(1900%1905 рр.).
1905%1910 рр. жив і пра цю вав у Хар кові. Тут за йо го про ек том

бу ла збу до ва на си на го га (1912 р.).
1906%1910 рр. – вик ла дач Харківсь ко го тех но логічно го інсти -

ту ту Імпе ра то ра Олек са нд ра ІІІ.
В 1907 р. був на го род же ний ор де ном Свя то го Станісла ва ІІІст.

і от ри мав зван ня надвірно го рад ни ка.
В 1910 р. пе реїзд до Києва, де В.Фельд ман відхо дить від

архітек тур ної діяль ності і прис вя чує се бе мис те цт ву жи во пи су.
1910%1912 рр. – вик ла дав у будівель но%технічно му учи лищі на

ден но му і вечірнь о му відділен нях (ди рек тор О.Кобелєв), політич -
них кур сах то ва риств роз пов сюд жен ня технічної освіти,
1912%1922 рр. – в Київсь ко му політехнічно му інсти туті. Тут
В.Фельд ман всту пив на місце по мер ло го ху дож ни ка М.Пи мо нен -
ка вик ла да чем ма лю ван ня і архітек тур но го про ек ту ван ня;

1922%1924 рр. – в Київсь ко му архітек тур но му інсти туті,
1924%1928 рр. Київсь ко му ху дожнь о му інсти туті. Вик ла дав те орію
тіні й перс пек ти ви.

Сту ден ти за хоп лю ва лись йо го своєрідною ма не рою вик ла дан -
ня і відно шен ням до мо лоді, він був улюб лен цем учнів.

1923 р. ви ко нав ве ли ку ро бо ту з виз на чен ням опор них пунктів
то пог рафічної зйом ки міста, зафіксу вав цілі архітек турні комп -
лек си, ок ремі бу дин ки то го час но го Києва.

В.Фельд ман зай мав ся жи во пи сом і вив чен ням ак ва релі.
Ав тор книг: "Світло й колір", "Курс ри со ва ния для тех ни чес ких

школ" та "Те о рия имп рес си о низ ма в жи во пи си", що ко рис ту ва -
лись ве ли ким успіхом се ред ху дож ників.

Ав тор ба гать ох ак ва ре лей, се ред них: "Вечір", "Каїр", "Та тарсь -
кий дво рик", "Ук раїнсь ке се ло", "Сірі ка мені біля Се вас то по ля" та
ін.

Йо го тво ри з успіхом екс по ну ва лись в Пе тер бурзі, Москві,
Києві, Се вас то полі, Ль вові, Сімфе ро полі, Хар кові, в містах
Західної Євро пи. Ос тан ня вис тав ка йо го робіт відбу ла ся у 1965 р.
в м. Києві в зв'яз ку із 100%річчям з дня йо го на род жен ня. На ній
екс по ну ва лось 108 ак ва ре лей, 10 кар тин, ма люн ки. Вис тав ка пра -
цю ва ла в приміщенні Му зею російсь ко го мис те цт ва 45 днів, її
відвіда ло 15 000 чо ловік.

Жив по вул. Ар те ма, 42 в кв. №14.
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Ха ус тов
Пав ло Про ко по вич

2 (14).ХІ.1882 – 26.ІХ.1949

Архітек тор, пе да гог, відо мий майс тер�місто будівник, він од ним з
пер ших в Ук раїні от ри мав зван ня про фе со ра по місто будівницт ву

(1945 р.).

Ро дом з Томсь кої гу бернії.
В 1915 р. закінчив Томсь кий тех но логічний інсти тут, в 1933 р.

– Київсь кий ху дожній інсти тут.
Ке ру вав скла дан ням генп ланів Ве ли ко го За поріжжя (ра зом з

І.Ма ло зе мо вим), Лу гансь ка, Яси ну ва тої, Білої Церк ви. Йо го
керівницт во за без пе чу ва ло ви со кий на у ко вий рівень роз роб ки
генп ланів. Роз робці генп ла ну Ве ли ко го За поріжжя керівницт вом
дер жа ви на да ва лось ве ли ке зна чен ня. В 1929 р. бу ло ство ре не
спеціаль не про е кт не бю ро, а в 1930 р. на йо го ос нові – Гіпроміст
УРСР. Генп лан міста був роз роб ле ний всь о го за 2,5 ро ки.

Найбільш знач ною ро бо тою П.П.Ха ус то ва був генп лан Києва,
роз роб ле ний у 1934%1936 рр., зат ве рд же ний у 1938 р., який рег ла -
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На мо гилі мар му ро ва дош ка на ого рожі, квітник із бе то ну.  Текст на пи су:
"Здесь по ко ит ся стар ший ин же нер�стро и тель Цы ган ков Ана то лий Гав ри ло вич
род. 29.10. 1912 г.� 5.06. 1953 г. До ро го му сы ну от ма те ри".
По руч ще од на дош ка, на пис:
"Цы ган ков Гав ри ил Ан то но вич 1874�1940, Цы ган ко ва Ан на Ива нов на 1886�1959".



мен ту вав за галь ний те ри торіаль ний роз ви ток міста, ха рак те ри зу -
вав ся зак руг лен ням йо го те ри торії і ком па кт ним її ос воєнням.
Роз ви ток Києва бу ло пе ред ба че но не ли ше на пра во му, а й на
ліво му бе резі Дніпра. Це був пер ший ра дянсь кий ге не раль ний
план, в нь о му бу ла виз на че на чітко пріори тет на робітни ча про -
ф е с і я
сто лиці
– точ не
ма ши но і
при ла до -
бу ду ван -
ня. Знач -
на ува га
приділя -
лась ре -
к о  н  -
струкції
с т а  р и х ,

ос воєних районів Києва, та роз робці но вих районів.
Вся жит ло ва те ри торія (в місті тоді про жи ва ло близь ко 750 тис.

чо ловік) діли лась на райо ни з виз на че ни ми в них цент ра ми, в яких
зо се ред жу ва лись би куль тур но%по бу тові ус та но ви (Центр, Петрівка,
Ку ренівка, Лук'янівка, Жовт нів ка, Свя то ши но, Ка ра ваїв ські дачі,
Січнівка, Сталінка, Пе черсь ко%Звіри нець кий та Ліво бе реж ний
райо ни). Но ви ми жит ло ви ми райо на ми бу ло наз ва но Пе черськ, Звіри -
нець, Лук'янівку, Си рець, Пріор ку, Бор щагівку. Про по ну ю чи нові
райо ни інтен сив ної про мис ло вої за бу до ви, фахівці пер шою наз ва ли
Ниж ню Те лич ку, де про по ну ва лось розмісти ти ви роб ни цт во, яке
пот ре бує зруч но го, без по се реднь о го зв'яз ку з вод ним, залізнич ним
транс пор том. Дру гим важ ли вим про мис ло вим май дан чи ком наз ва -
но район Свя то ши но. Тут бу ло пе ред ба че но розміщен ня шес ти за -
водів, трь ох фаб рик, дру карні та ін. За пла ном П.Ха ус то ва знач но го
роз ма ху на бу ли ро бо ти по будівницт ву дніпровсь ко го во доп ро во ду.
На той час ар тезіансь кий во доп ровід вже не міг біль ше за до воль ня -
ти пот ре би зрос та ю чо го на се лен ня і про мис ло вості міста.

Вкла да лись ве ликі асиг ну ван ня на будівницт во місь ко го ко -
лек то ра.

Знач на ува га приділя лась місь ко му транс пор тові, зок ре ма роз -
вит кові но во го для Києва транс пор ту – тро лей бус но го.

92

Пантеон зодчих Лук'янівського некрополю.

На мо гилі пам'ят ник – гранітна сте ла. Текст на пи су:
"Юровс кий Ве ни а мин Мой се евич 18.У.1910�21.ІХ.1958."



Про по зиції що до за бу до ви сто лиці зво ди лись до розміщен ня
уря до во го цент ру на Во ло ди мирській ву лиці та на май дані Ге роїв
Пе ре ко пу. У про екті не за ли ша лось місця для пам'яток архітек ту -
ри. В ре зуль таті ре алізації т.зв. "соціалістич ної ре ко н струкції" сто -

лиці Ук -
раїни бу -
ли зни -
щені по -
над 100
н а й к  р а  -
щих спо -
руд 12%20
ст. Ко -
л и ш н є
м і с т о
цер ков і
м о  н а с  -

тирів за цим пла ном ма ло пе рет во ри тись на архітек тур но за вер -
ше ний куль тур ний центр.

Од но час но з будівницт вом Уря до во го цент ру пла ном пе ред ба ча -
лось зве ден ня ря ду гро мадсь ких будівель рес публікансь ко го зна чен -
ня. Це – Вер хов на Ра да УРСР і НКВС, об лаш ту ван ня но вої на бе реж -
ної від мос та ім. Є.Бош до Пош то во го май да ну, на місці зни ще но го
кла до ви ща "Ас коль до ва мо ги ла" ство рен ня найбіль шо го в Європі зе -
ле но го те ат ру на 35000 місць та інш. У роз робці архітек тур но%пла ну -
валь ної час ти ни генп ла ну бра ли участь архітек то ри В.За бо лот ний,
М.Гре чи на, Ю.Зінчен ко, А.Ма ту ше вич, П.Юр чен ко.

Крім за галь но го керівницт ва роз роб кою ць о го ге не раль но го пла -
ну, П.Ха ус то ву на ле жить роз роб ка варіан ту оформ лен ня спус ку з Во -
ло ди мирсь кої гірки униз до Дніпра, де ма ли бу ти спо руд жені ши рокі,
мо ну мен тальні схо ди. П.П.Ха ус тов ав тор ба гать ох праць з пи тань
місто бу ду ван ня (зок ре ма "Пей заж ная ар хи тек ту ра". 1946 р.). В свій
час на цю пра цю бу ла кри тич на ре цензія О.М.Вер биць ко го. Був
прибічни ком роз вит ку міста по сис темі Го вар да, міста%са ду, де на се -
лен ня не по вин но пе ре ви щу ва ти 50 тис. чо ловік. Ав тор Тим ча со вих
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На мо гилі ма сив ний надг ро бок із пря мо кут них мо нолітних
гранітних блоків (ав тор: архітек тор Вер биць кий О.М.) Текст на пи су:
"Євген Гри го ро вич Яковлєв 1880�1935
Алек са нд ра Се ме нов на Яков ле ва скон. 5/VII 1947.
Ди рек то ру, стійко му біль шо ви ку Євге ну Гри го ро ви чу Яковлєву.
Від Київсь ко го будівель но го інсти ту ту".



пра вил, що рег ла мен ту ва ли за бу до ву Києва.
В 1923 р. вно сив конструк тивні про по зиції до Київсь кої місь -

кої Ра ди що до роз бу до ви міста по ти пу англійсь ких міст, де пе ре -
ва жа ла ко те дж на за бу до ва й жит тя в та ких містах на дум ку П.Ха -
ус то ва при
к р а  щ и х

гігієнічних, санітар них умо вах об хо ди лось би знач но де шев ше,
ніж у ве ли ких ба га ток вар тир них бу дин ках з їх хво ро ба ми та тісно -
тою.

Вик ла дав у Київсь ко му ху дожнь о му інсти туті.
Йо го уч ня ми бу ли П.Юр чен ко, С.Бар зи ло вич.
Жив на вул. Львівській, 42, кв. 17 (те пер Ар те ма).
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На мо гилі гранітна пли та на бе тон но му цо колі. Текст на пи су:
"Яни ше вс кий Ни ко лай Ни ко ла е вич 1877�1928"
По руч ще два по хо ван ня:
"Яни ше вс кая На деж да Ва силь ев на 1876�1956",
"Шкля ре вс кая Клав дия Ни ко ла ев на 1886�1956".



Ци ган ков
Ана толій

Гав ри ло вич
(29.10.1912 –

5.06.1953)

Інже нер�будівель -
ник.
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Склеп невідомого,
поч. XX ст., д №33.

Склеп учасника
Першої світової війни
штабс#капітана
О.П. Кривих, д №17.



Юровсь кий
Веніамін

Мой сейо вич
18.05.1910 –

21.09.1958

Інже нер�будівель -
ник, пе да гог. 

Спеціалізація – про -
мис ло ве будівницт -

во.

Пра цю вав у
Київсь ко му інже -
нер но%будівель но -
му інсти туті з лис -
то па да 1946 р. до
1958 р.

За хис тив ди сер -
тацію кан ди да та
технічних на ук на
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Склеп невідомого,
поч. XX ст., д №33.

Склеп невідомого,
поч. XX ст., д №12.



те му: "Досліджен ня
к о н с т р у к  т и в  н и х
рішень залізо бе тон -
них кар касів ба га то -
по вер хо вих гро -
мадсь ких будівель"%
26.09.1951 р. До цент
з 1953 р. Пра цю вав
за сумісницт вом в
інсти туті "Київпро -
ект" з 1954 р. Вик ла -
дав за сумісницт вом
у Київсь ко му тех -
но логічно му інсти -

туті хар чо вої про мис ло -
вості (1953%1955 рр.).

1958 р. – ро бо та за
сумісницт вом в НДІ
б у д і в е л ь  н и х
конструкцій. Брав
участь у роз робці про -
ек ту адміністра тив но го
бу дин ку Київсь ко го
міськ ви кон ко му.
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Ро дин ний склеп
С.М.Со льсь  ко го, док то -
ра бо гос лов’я, ко лишнь -
о го Київсь ко го місь ко го
го ло ви.
Арх. Е.Брадт ман. 1902 р.

Надг ро бок на мо гилі
В.М.Ко рець ко го,

ака деміка АН УРСР та йо го
дру жи ни Ган ни. 

Ск. С. Коненков.



Яковлєв
Євген Гри го ро -

вич
1880 – 13.01.1935

Пер ший ди рек тор
Київсь ко го інже нер -

но�будівель но го
інсти ту ту

(1930�1935 рр.), ре -
во люціонер�біль шо -

вик, член партії з
1905 р., учас ник ре -
во люційно го повс -

тан ня в Читі та
один з ор ганіза торів

Читінсь кої рес -
публіки 1905 р.
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Надг ро бок на мо гилі
О.Ю. Лур’є, ліка ря.

Ск. Ф.Ко цю бинсь кий,
К.Кузнєцов.

Надгробок на могилі
М.Д. Стражеска, лікаря.
Арх. А.Мілецький,
ск. І.Кавалерідзе.



В 1906 р. брав
участь в ре во -
люційних подіях у
Крас но ярсь ку. Був
на ка торзі в За бай -
каллі, а в 1912 р. був
зас ла ний в Якутію.

Брав участь у
вста нов ленні ра -
дянсь кої вла ди в
Іркутсь ку, в кінці
1918 р. був нап рав -
ле ний в Ук раїну в
р о з  п о  р я д  ж е н  н я
Ка те ри нос лавсь ко -
го партійно го

коміте ту, був війсь ко -
вим коміса ром.

Після гро ма дянсь кої
війни пе ре бу вав на
партійній ро боті.

1921%1933 рр. – го ло ва
однієї з комісій по чистці
партії, член Пре зидії
Київсь кої місь кої конт -
роль ної комісії. Був парт -
ти сяч ник – се ред ко -
муністів, яких згідно
рішен ня лип не во го (1928
р.) Пле ну му ЦК ВКБ (б)
бу ло пос ла но на нав чан -
ня, які пройш ли шко лу
партійної, ра дянсь кої чи
про фесійної ро бо ти.
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Надгробок на могилі
Мирович
(козацько#старшинський
рід).

Надгробок на могилі
С.І. Свєтославського,
художника.
Ск. К. Скрипуцький.



Яковлєв Є.Г. був керівни ком ВУ ЗУ в мо мент йо го ста нов лен ня і по ка -
зав се бе як блис ку чий ор ганіза тор. Не ма ю чи спеціаль ної освіти, ро -
зуміючи, що очо лює ко лек тив, в яко му пра цю ють відомі вчені, він
вчив ся у вик ла дачів, на рівні сту дентів вив чав ос но ви фізи ки, ма те ма -
ти ки, будівель ної на у ки, архітек ту ри та інш.
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Яни шевсь кий
Ми ко ла Ми ко лайо вич

1860 – 1928

Інже нер�будівель ник.

Пра цю вав у Києві на поч. XX ст. у мо дернізо ва них фор мах
істо рич них стилів.

У 1914 р. – був го ло вою Ра ди ко мерційно го учи ли ща.
За йо го про ек та ми і під наг ля дом бу ли зве дені: ди тя чий при ту -

лок%яс ла ім. Г.Гла ди ню ка поб ли зу клінічно го містеч ка на Ба тиєвій
горі на вул. Клінічній, 25 (1914%1915 рр.), гімназія А.В. Же куліної по
вул. Ар те ма, 27, ко мерційне учи ли ще гру пи вик ла дачів (пров.
Белінсь ко го). Про ект гімназії був на го род же ний зо ло тою ме дал лю
Пе да гогічної вис тав ки в Пет рог раді, а про ект учи ли ща – ве ли ко го
срібною ме дал лю на Київській об ласній вис тавці.

Жив на вул. Трь о хс вя ти тельській, 25.
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