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вул. Велика Перспективна, 74

Кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці
У 1812 році на місці дерев’яної церкви, заснованої греками-переселенцями, був побудований кам’яний храм у класичному стилі. У ньому
донині зберігаються мощі святих та ікони ХVІІ століття, а також старовинні
розписи на стінах.
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вул. Преображенська, 22

Спасо-Преображенський кафедральний собор
Історія створення Спасо-Преображенського собору доволі насичена і
бере свій початок з 50-60-х років XVIII століття. Проте офіційною датою
створення собору (а, фактично, перебудови) вважається 1813 рік. Храм
володіє безцінними реліквіями – тут зберігаються частки мощей святих
і головна святиня кіровоградців – ікона Божої Матері «Єлисаветградська», яка є покровителькою та заступницею міста, а також старовинний
дерев’яний хрест, встановлений у перші дні відкриття собору. Територія
храму прикрашена квітковими клумбами, фонтанами, скульптурами. Також
тут відкрито пам’ятний монумент на честь 2000-річчя Різдва Христового.
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Церква Покрови Пресвятої Богородиці
Церква Покрови Пресвятої Богородиці збудована на місці дерев’яної
церкви у 1849 році за проектом відомого архітектора Костянтина Тона.
В інтер’єрі храму збереглися фрагменти розпису другої половини
XIX століття, виконані художником Ф.С. Козачинським.

вул. Юрія Олефіренка, 14
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Велика хоральна синагога
Велика хоральна синагога – велична історична пам’ятка, видатний зразок еклектичної
архітектури і один із найяскравіших
іудейських
храмів України. Синагога
сьогодні є культурним
та благодійним осередком міста. Тут зберігаються старовинні метричні
синагогальні книги, діє «Народний єврейський театр» та
музей «Євреї Єлисаветграда»
(перший серед подібних в Україні),
в якому відвідувачі можуть познайомитися з багатою історією євреїв міста, починаючи з XVIII століття і до
наших днів. Архітектор – Олександр Лишневський. 1897 рік.
вул. Віктора Чміленка, 90/40

Римо-католицька церква Святого Духа

З 1992 у місті діє римо-католицька парафія Святого Духа.
Будівництво храму розпочалося 1997 року, а встановлення дзвону для храму
знаменувало офіційне
відкриття собору.
Богослужіння у храмі можуть відвідати усі бажаючі.
вул. Віктора Чміленка, 90/40
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площа Соборна

Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці
Справжньою окрасою центральної частини міста став відкритий у 2014
році собор Благовіщення Пресвятої Богородиці, у спорудженні якого використаний стиль українського бароко. Поряд із собором розташований
пам’ятник Янголу-хранителю і ошатний зелений сквер із затишними алеями.

