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Пам’ятник
Олександру
Пашутіну

Скульптор –
Любомир Яремчук,
архітектор –
Віталій Кривенко.
2009 р.
вул. Велика Перспективна, 41

Олександр Миколайович Пашутін –
найвідоміший міський голова Єлисаветграда, почесний громадянин
міста, великий меценат. За час його перебування на посаді міського голови у місті з’явився один із перших в Україні трамвай і перший
професійний український театр, було запущено водогін, обладнано
кілька ринків, побудовано багато адміністративних будівель.
Пам’ятник являє собою статую Олександра Пашутіна, який тримається
за стілець, що символізує передачу правління наступникам.
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Скульптор –
Едвард Кунцевич,
архітектор –
Юрій Кисличенко.
1968 р.
вул. Дворцова, 4

Пам’ятник
Марку
Кропивницькому

Марко Лукич Кропивницький –
засновник українського професійного театру, драматург, актор, режисер
і композитор. Він створив національну трупу, якій судилося стати славою
та гордістю України. Драми і комедії Марка Лукича і сьогодні не сходять
зі сцен України й світу, а наше місто стало колискою Театру корифеїв.
Висота скульптурного портрета – 1,3 метра,
гранітного постаменту – 1,2 метра.
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Тарас Григорович Шевченко –
український поет, письменник, художник, громадський та політичний
діяч. Безперечно, це одна з найвидатніших постатей нашого народу,
котра займає виняткове місце у світовій літературі, мистецтві та культурі.
Пам’ятник розташований перед будівлею обласної бібліотеки для дітей,
яка теж носить ім’я видатного українця.
Висота бронзової скульптури – 2,8 метра,
гранітного постаменту – 2,4 метра.

Пам’ятник
Тарасу
Шевченку
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Скульптори –
Макар Вронський,
Анатолій Гончар,
архітектор –
Анатолій Губенко.
1982 р.
вул. Шевченка, 5/22
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Скульптор –
Володимир Цісарик,
архітектор –
Віталій Кривенко.
2010 р.
вул. Шевченка, 1

Пам’ятник
Володимиру
Винниченку

Володимир Кирилович Винниченко –
наш земляк, відомий політичний діяч, письменник та художник. Був першим головою Директорії Української Народної Республіки і автором майже всіх декларацій та законодавчих актів УНР.
Саме Володимир Кирилович проголосив І Універсал. А після проголошення IV Універсалу став першим в історії прем’єром України.
Перший в Україні пам’ятник було встановлено у дворі Кіровоградського
Державного Педагогічного Університету, що носить його ім’я.
Висота бронзового монументу – 3,65 метра.
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Богдан Хмельницький
увійшов в історію як видатний полководець, визначний політичний і
державний діяч, гетьман України, засновник Української козацької
держави. У січні 1648 року він очолив козацьке повстання, яке незабаром переросло у Національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. Гетьман намагався звільнити й об’єднати
українські землі, розбудувати незалежну українську державу.
Висота бронзової скульптури – 5 метрів,
висота гранітного постаменту – 2 метра.

Пам’ятник
Богдану
Хмельницькому
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Скульптори –
Макар Вронський,
Анатолій Гончар,
архітектори –
Анатолій Губенко,
Віталій Кривенко.
1995 р.
площа Богдана
Хмельницького
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Скульптор –
Микола Олійник,
архітектор –
Віталій Кривенко.
2004 р.
вул. Ельворті, 1

Пам’ятник
Роберту і Томасу
Ельворті

Брати Ельворті –
англійські підприємці, були успішними бізнесменами і меценатами.
У 1874 році відкрили у нашому місті всесвітньо відомий завод із виробництва сільськогосподарських машин (згодом – «Червона зірка», нині –
знову «Ельворті»). Родина Ельворті зробила значний внесок у розвиток
міста: завдяки їм тут з’явився електричний трамвай, а також забудоване
передмістя Новомиколаївка.
Бронзова скульптура прикрашає майданчик біля старовинного будинку
Томаса і Роберта, в якому нині облаштовано музей родини Ельворті.
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Ігор Євгенович Тамм –
видатний вчений, один з найвизначніших фізиків ХХ століття, Лауреат
Нобелівської премії (1958).
Батьки Ігоря Тамма жили в Єлисаветграді, де майбутній вчений блискуче закінчив Єлисаветградську чоловічу гімназію, де встановлено меморіальну дошку.
Пам’ятник Ігорю Таму встановлено біля головного корпусу ПВП «Радій».

Пам’ятник
Ігорю
Тамму

Ïàì’ÿòíèêè

Скульптор –
Володимир Цісарик,
архітектор –
Віталій Кривенко.
2012 р.
вул. Академіка
Тамма, 17
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Скульптори –
О. Ребман,
І. Банін,
архітектори –
О. Смуріков,
А. Оболенський.
1995 р.
Сквер «Молодіжний»

Пам’ятник
воїнам –
інтернаціоналістам

Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь Кіровоградщини, які
брали участь у бойових діях та військових кампаніях, що відбувалися
протягом ХХ століття на Євразійському, Американському та Африканському континентах.
Висота скульптури – 6 метрів,
висота постаменту – 1,5 метра.
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Пам’ятник жертвам Чорнобиля присвячений усім, хто постраждав внаслідок найбільшої екологічної катастрофи сучасності – аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка трапилася 26 квітня 1986 року.
Внаслідок Чорнобильської катастрофи постраждало понад 8 мільйонів
людей, найбільшого радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч ліквідаторів.
Висота бронзової скульптури – 2,8 метра.

Пам’ятник
жертвам
Чорнобиля
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Скульптор –
Аркадій Мацієвський,
архітектор –
Олександр Кривко.
1996 р.
вул. Велика
Перспективна, 53
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Скульптори –
Аркадій Мацієвський,
Віктор Френчко.
1997 р.
вул. Дворцова, 13

Пам’ятник
трамваю міста
Єлисаветграда

Вулицями Єлисаветграда у 1897 році розпочав рух один із перших у тогочасній Російській імперії трамвай. Це істотно вплинуло на вирішення
транспортних проблем міста, що бурхливо розвивалося у той час. Під час
Другої світової війни трамвайна мережа дуже постраждала і відновити
трамвай, на жаль, не вдалося.
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Пам’ятник-фонтан присвячений головній героїні всесвітньо відомої п’єси
Івана Котляревського «Наталка Полтавка», що стала типовим образом
гарної і щиросердної української дівчини, якій притаманні розум, працьовитість, відчуття власної гідності, чесність та доброта.
Висота скульптури – 1,9 метра.

Скульптор –
Григорій Савченко.
2013 р.
вул. Дворцова, 6

Пам’ятник-фонтан
«Наталка
Полтавка»

Ïàì’ÿòíèêè

Ïàì’ÿòíèêè

Ідея –
Василь Мухін,
скульптор –
Анатолій Гончар,
архітектор –
Віталій Кривенко.
2004 р.
площа Соборна

Монумент
«Ангелухранителю»

Монумент «Ангел-хранитель» було встановлено до 2000-ї річниці Різдва
Христового та з нагоди 250-річчя міста.
Пам’ятний монумент являє собою 3-метрову бронзову фігуру янгола на
9-метровій гранітній колоні. Основа колони відзначена написом «Бережи,
Боже, Україну». Янгол охоплює простір міста і оберігає його духовність.
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Скульптурну композицію студентської молоді встановлено перед Кіровоградським національним технічним університетом. В основі скульптурної композиції – цікаво оформлена лава, що виконана у формі так
званої стрічки Мебіуса – поверхні, яка має лише одну сторону. На цьому
унікальному об’єкті, який студенти називають «шпаргалкою», викарбувані математичні формули та назви, які носив університет у різні часи.

Скульптурна
композиція
«Студентству
всіх часів»
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Скульптор –
Володимир Цісарик,
архітектор –
Віталій Кривенко.
2012 р.
пр. Університетський, 8.
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Автор проекту –
Вадим Мездрін.
2009 р.
вул. Гоголя, 78

Скульптурна
композиція
«Стріла Амура»

«Стріла амура» – це символ романтичних побачень, любові та єдності
двох сердець. Недарма пам’ятник став улюбленим місцем для фотосесій та припав до душі молодятам і закоханим парам нашого міста,
які, за давньою традицією, рясно прикрасили його замкáми з викарбуваними іменами.
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Скульптурна композиція «ДворникЪ», за словами автора, – це подарунок усім двірникам та працівникам комунальних служб, які щодня роблять чистим наше місто.
Висота металевої скульптури становить близько 180 см,
а вага – близько 150 кг.

Автор проекту:
Сергій Слінкін.
вул. Дворцова, 21

Скульптурна
композиція
«ДворникЪ»
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Автор проекту:
Євгеній Василевський.
вул. Шевченка, 17

Скульптурна
композиція
«Птах щастя»

Незвичайну металеву скульптуру з романтичною назвою «Птах щастя»
мешканці міста називають «Бабкою» («Стрекозою»). Робота виконана
в стилі техно-арт. Для її створення автору знадобилися 10 бензобаків,
автомобільні дверцята, деталі від тракторів, старі чайники, праски та
інший металевий брухт. Про скульптуру навіть придумали загадку:
Хто мову рідну знає, той бабку відшукає.
Що у бабки замість вій – відповідь знайти зумій!
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