
Унікальна фортифікаційна пам’ятка ХVІІІ століття – Фортеця Святої Єли-

савети. Її було зведено впродовж 1754-1757 років для оборони від турків 

і татар і саме вона дала початок місту, тоді ще Єлисаветграду, що розро-

сталося навколо неї.

До наших днів частково збереглися казарми XVIII століття. Дві старо-

винні гармати встановлені на в’їзді у пам’ять про колишню потужність 

фортечних батарей. На території фортеці розташований Меморіал Слави 

воїнів Другої світової війни.

вул. Ушакова, 3

Фортеця

Святої 

Єлисавети 
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Комплекс будівель колишнього кавалерійського училища, одного з най-

більших у країні, зведений в середині XIX століття. До його складу входять 

колишній палац, штабний і навчальний корпуси, приміщення офіцерських 

зборів, манеж, стайні. Нині комплекс займає військова частина.

Кавалерійське 

училище

вул. Кавалерійська, 2
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Ì²ÑÖß ÒÀ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ

Неповторним шедевром архітектури за проектом Якова Паученка є бу-

динок відомого єлисаветградського лікаря Сергія Мейтуса. На першо-

му поверсі розміщувалася приватна лікарня, на другому проживав сам 

лікар з родиною. Саме тут у С. Мейтуса народився син, Юлій Мейтус – 

видатний український композитор, народний артист України.  Нині у бу-

динку розміщена музична школа ім. Г. Нейгауза.

вул. Віктора Чміленка, 65 

Будинок 

Мейтуса 
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Ì²ÑÖß ÒÀ ÏÀÌ’ßÒÊÈ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ

Старовинна водолікарня у мавританському стилі побудована наприкінці XIX 

століття за проектом Якова Паученка  на кошти Ісаака Абрамовича Гольден-

берга – фахівця з лікування нервових захворювань, надзвичайно ерудова-

ної людини та спеціаліста своєї справи.

Лікарня Гольденберга була популярним медичним закладом серед замож-

них єлисаветградців і гостей міста. Тут використовувалися природні і чи не 

найпрогресивніші на той час процедури: лікувальні ванни, комплекс душів, 

ультрафіолетове опромінення, аеротерапія. Нині у будівлі розміщується 

міська лікарня № 3. 

Лікарня 

Гольденберга

вул. Архітектора

 Паученка, 45/35

29
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Ця чудова будівля, в якій нині розміщене обласне управління охорони 

здоров’я, була зведена за проектом архітектора Якова Паученка у  1898 

році. Замовник будівлі, Самуїл Абрамович Вайсенберг, був знаним в ім-

перії лікарем та антропологом. Будівля була не лише житлом для лікаря, 

але й відомою лікарнею, яка користувалася великою популярністю.

вул. Віктора Чміленка, 74

Лікарня 

Вайсенберга
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Лікарню Святої Анни, у якій зараз функціонує пологовий будинок, було спо-

руджено у 1904 році на кошти видатної меценатки грецького походження 

Ганни Дмитрян. Архітектор – Яків Паученко.

Лікарня 

Святої Анни

вул. Ганни Дмитрян, 1 
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Театр «Ілюзія» збудований за проектом 

Якова Паученка, нині школа мистецтв

Вул. Дворцова, 7

Будинок поштової контори,

 кінець XIX ст. 

Перехрестя вулиць 

Великої Перспективної та Гоголя

Оригінальна будівля початку ХХ ст.

Пізніше тут розмістився гастроном 

«Дзеркальний».  Ця назва закріпи-

лася за будівлею серед містян.

Перехрестя вулиць 

вулиць Великої Перспективної

та Віктора Чміленка

Приміщення відділення Міжнародного 

кредитного банку, нині ресторан. 

Архітектор – Яків Паученко, 

початок ХХ ст.

Вул. Дворцова, 17


