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Заслухавши доповіді щодо перейменування міста Кіровограда та 
обговоривши їх, учасники круглого столу дійшли наступних висновків:  

              -   Опираючись на Закон України № 317-VIII "Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", а саме на ст..10 
Закону України "Про географічні назви» , згідно з якою  назви географічних 
об'єктів України є складовою частиною історичної і культурної спадщини 
Українського народу - громадян України всіх національностей  і  мають 
охоронятися державою, а також у відповідності до ст. 5 вищезгаданого 
Закону,  є логічним повернути нашому місту його історичної  назви – імені 
Святої Єлисавети, матері Іоанна Хрестителя.  

– Наше Місто виникло за типовою для Європи формулою “Фортеці – 
попередники міст”. Фортеця Святої Єлисавети у середині – другій половині 
ХVІІІ століття стала містоутворюючим елементом. Її будівництво було 
спричинене  стратегічним фактором – необхідністю захисту південних 
земель в умовах постійних військових конфліктів з Оттоманською імперією, 
у ході яких в останньої поступово відвойовувалися території, загарбані нею 
під час війни 1710 – 1713 років. Фортеця стала першою сходинкою до 
заснування міста, вона займала пануючу висоту в міжріччі Сугаклеї та Інгулу 
та відіграла важливу роль у формуванні Єлисаветграда. 

– На відміну від більш давніх наше Місто має точну дату свого 
заснування – 18 червня (за тогочасним стилем) 1754 року – день, коли 
відбулося урочисте закладення фортеці. Передісторія міста розпочалася 
двома роками раніше, коли на підготовленій Правлячим Сенатом сумісно з 
Воєнною Колегією доповіді, у якій зокрема йшлося: “…въ пристойномъ 
месте, по разсмотренію Генералъ-Маіора Глебова, съ общаго съ Генералъ-
Маіоромъ Хорватомъ и Инженеръ-Офицеровъ согласія велеть, сделать 
земляную крепость, которую именовать крепость Святыя Елисаветы…”, 
імператриця Єлизавета Петрівна 4 січня 1752 року власноруч поставила 
резолюцію: “Быть по сему”. Це ж було закріплено у жалуваній грамоті 
генерал-майору І. С. Хорвату, підписаній 11 січня 1752 року. У цьому 
документі фортеця вже офіційно отримала назву  (“… сделать въ нынешнемъ 
году земляную крепость, которую именовать Святыя Елисаветы…”).    

– Деталі щодо організації будівництва фортеці були регламентовані в 
Інструкції генерал-майору І. Ф. Глєбову від 3 лютого 1752 року. Проект 
фортеці, направлений генерал-майором І. Ф. Глєбовим до Воєнної Колегії, 2 



вересня 1752 року був переданий Правлячому Сенату для сумісного з нею 
розгляду. Пропоноване для будівництва фортеці місце було обговорене на 
спільних засіданнях Сенату, Воєнної Колегії та  Колегії Іноземних справ 31 
березня та 1 квітня 1753 року й затверджене Сенатом 8 квітня 1753 року. 
Укріплення мало з’явитися на правому березі річки Великого Інгулу, між 
гирлом річок Тури (Грузької) і Кам’янистої Сугаклеї, за 4 версти від 
південного кордону Нової Сербії, у степу. Стратегічна доцільність такого 
вибору була обумовлена приблизно рівною віддаленістю майбутньої фортеці 
до вже існуючих значних у Задніпров’ ї козацьких земляних укріплень – 
Архангелогорода (нині – Новоархангельськ) і Мішуриного Рогу. Проміжки 
між ними заповнювались новосербськими шанцями та козацькими 
форпостами,  що утворювали єдину оборонну лінію між Синюхою та 
Дніпром та були своєрідним продовженням знаменитої Української лінії. 
Будівництво фортеці регламентувалося Сенатським указом від 31 березня 
1754 року, але 1753 року вже велися підготовчі роботи із заготівлі 
необхідного лісу і каменю. 

Перший ярмарок, який зібрався біля фортеці 29 червня 1754 року, 
тобто майже одночасно з початком її будівництва, був потрібен не тільки для 
задоволення потреб військовиків і будівельників, а й для приваблювання 
сюди цивільного населення. 30 вересня 1754 року був виданий сенатський 
указ про дозвіл приїжджати на ярмарки навіть підданим Оттоманської 
імперії. 

– Будівництво фортеці здійснювалося силами майстрів і робітників 
(біля 5 тисяч) з восьми козацьких полків (Гадяцького, Київського, 
Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, 
Полтавського, Прилуцького), охорону спочатку забезпечували 200 
запорозьких козаків, потім – вояки регулярного Пермського карабінерного 
полку та Козловського полку Українського ландміліційного корпусу. 
Головним будівничим фортеці Святої Єлисавети був інженер-майор, згодом 
полковник Людвіг Йоган Менцеліус. Очолювана ним інженерна команда 
складалася з чотирьох інженерів і дев’яти кондукторів. 

Фортецю планувалося побудувати за 120 днів, але людей і грошей було 
виділено майже вполовину менше від розрахованої суми і тому будівництво 
дещо затягнулося, хоча основні роботи (зведення фортечних валів висотою 
2 сажні по внутрішньому фронту) були зроблені 1754 року. З політичних 
обставин (протести турецького уряду, початок Семилітньої війни 1756 року) 
добудова її та озброєння по штату були призупинені до 1763 року, а після 
того різні роботи тривали ще кілька років. 

– 1754 року фортеця стала адміністративним центром Слобідського 
козацького поселення, створеного за указом від 18 серпня 1753 року, а 
указом від 14 травня 1754 року організованого у Слобідський козацький 
полк, що 1764 року став Єлисаветградським пікінерним, а пізніше – 
Єлисаветградським гусарським полком. 

У довідникових виданнях роком набуття Єлисаветградом статусу міста 
зазначається 1775 рік. Але, вже 1755 року Єлисаветградський форштадт мав 



свій магістрат, який управляв Міщанською слободою. У тому ж році за 
дорученням Сенату в Герольдмейстерській конторі був складений герб для 
канцелярських потреб фортеці Святої Єлисавети, який разом з описом і 
тлумаченням був представлений на затвердження у Сенат. Цим гербом у 
вигляді печатки користувалися для затвердження ділових паперів. 

Отже, на середину 50-х років ХVІІІ століття фортеця Святої Єлисавети 
з форштадтом мали власний магістрат, герб, високий адміністративний 
статус – спочатку центр Слобідського козацького полку, який складався з 28 
сотень, поселених у 38 селах, потім (з 1764 року) – центр Єлисаветградської 
провінції, яка складалась з 70 округів, а з 1776 року – з трьох повітів. Що ще 
треба, щоб називатися містом? Очевидно, не вистачало відповідної назви. 

Передмістя, або форштадт, називалося Биковим (від капітана Микити 
Бикова, який займався розміщенням Слобідського козацького полку) або 
Приградською слободою. Воно включало Грецьку та Артилерійську (інакше 
– Пулківську) слобідки. Ще одне передмістя називалося Пермським від назви 
карабінерного полку, табір якого там розміщувався. Між Пермським 
передмістям і фортецею знаходилася Солдатська слобода. На лівому березі 
Інгулу розкинулась Міщанська слобода, яка за ландшафтною прикметою 
називалася Подолом. Отакою була первинна топоніміка території, яка згодом 
стала утворюючою основою міста Єлисаветграда. Ця і лише ця первинна 
топоніміка підтверджується подорожніми записками знаменитого німецького 
вченого Антона-Йоганна Гільденштедта. 

З адміністративно-територіальною реформою, здійсненою за указом від 
22 березня 1764 року, була утворена Єлисаветградська провінція (увійшла у 
штатний розпис 1765 року), але місто ще певний час ховалося під маскою 
фортеці, бо цей об’єкт швидко локалізувався у просторі як дуже відомий.  

– Назва Єлисаветград виникла природнім шляхом безпосередньо від 
назви фортеці, а не на честь вже померлої на той час імператриці Єлизавети 
Петрівни, як часто потім проголошували спочатку вірнопіддані монархісти, а 
пізніше їхні антагоністи – більшовики. Жодного указу чи іншого  правового 
документу про найменування таким чином міста (маємо на увазі на честь 
імператриці Єлизавети Романової) не знайдено. У XVIII столітті слова град і 
кріпость (фортеця) були синонімами, тому й назва склалася природно і не 
мала у свій час ніякого політичного забарвлення. Цей сенс їй надали пізніші 
тлумачі. Вже у географічному словнику 1773 року зафіксоване місто 
Єлисаветград, тобто ще до того, як воно, на підставі закону від 7 листопада 
1775 року «Учрежденія для управленія Губерній Всероссійскія Имперіи» 
стало повітовим центром. 
             - Перші документальні згадки цієї назви в рік появи магістрату 
підтверджують те, що авторство назви Єлисавет належить козацтву. Назва 
Єлисавет утворилася відповідно до козацьких традицій називати місто в 
прив’язці до місцевості. У козацьких рапортах згадується місто Єлисавет 
паралельно з  Єлисаветинською фортецею (Фортецею св. Єлисавети). Так 
само перше нанесення назви Єлисавет на карти було паралельним із 
нанесенням Єлисаветинської фортеці. На карті француза Роберта де Вагонді 



«Південна частина європейської Росії... 1754» назва міста пишеться двома 
словами — Єлисавет Город. 

– Історична назва нічого не важила для більшовиків, які закріпилися у 
місті зі січня 1920 року. 1924 року вони перейменували Єлисаветград на 
честь одного зі своїх лідерів – Григорія Євсейовича Радомисльського, 
партійним псевдонімом якого було прізвище Зінов’єв. То був період, коли 
після смерті В. І. Леніна певна група партійців ілюзорно вбачала 
Г. Є. Зінов’єва його наступником. Постанова про перейменування була 
затверджена Президією ВУЦВК 8 липня 1924 року. 

Григорій Євсейович Зінов’єв “не виправдав довір’я” розпропагованих 
земляків (він народився в Єлисаветграді 1883 року) і через 10 років місто 
знову прийшлося перейменовувати. Цього разу випадок обрав ім’я Сергія 
Мироновича Кострікова, відомого під партійним псевдонімом Кіров, якого 
було нагло вбито 1 грудня 1934 року. Вже 2 грудня ВУЦВК ухвалив 
політично інспіроване клопотання партійних радянських, профспілкових 
організацій і трудящих міста перейменувати Зінов’євськ на Кірове.  

27 грудня 1934 року в пам’ять загиблого 1-го секретаря 
Ленінградського обкому ВКП(б) обов’язковою постановою № 36 Президії 
міської кради Зінов’євськ був перейменований на Кірове, про що у січні 1935 
року ВУЦВК і ВЦВК прийняли відповідні постанови. 

Усі установи, підприємства та організації міста у 5-денний термін під 
загрозою покарання зобов’язувалися змінити свої печатки, штампи, бланки 
та вивіски. Назва Зінов’євськ була силоміць забута, і навіть у найсерйозніших 
радянських енциклопедіях її не існує.  

На відміну від Г. Є. Радомисльського С. М. Костріков ніякого 
відношення до Єлисаветграда не мав, але його псевдо прижилося надовго. 
Тільки коли місто стало обласним центром (згідно Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 10 січня 1939 року була створена Кіровоградська область) 
назву змінили на більш солідну – Кіровоград, оскільки дві Кіровські області 
(друга у РРФСР з обласним центром у місті Кіров) на території однієї 
держави (СРСР) не могло бути.  

Відтоді Єлисаветград існує під псевдонімом псевдоніма і ніяк не може 
скинути цю машкару. 

 
МИ ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З 

ПРОХАННЯМ ПОВЕРНУТИ МІСТУ КІРОВОГРАДУ ЙОГО СЛАВНЕ 
РОДОВЕ ІМ’Я! 

 
• Наше Місто як історико-культурний феномен Центральної 

України сформувалося саме в єлисаветградський період.  
• Коріння досягнень і визнання Міста у різних галузях економіки і 

культури (промисловості, транспорті, театральному мистецтві, науці, освіті, 
літературі, музиці, живопису, спорті) росте з Єлисаветграда. 

• Саме з Єлисаветградом пов’язана слава корифеїв першого 
українського професійного театру Марка Кропивницького і братів 



Тобілевичів; в Єлисаветграді народився голова Генерального Секретаріату 
Української Народної Республіки, а пізніше Голова Директорії УНР 
Володимир Винниченко; єлисаветградська земля дала світу видатного 
українського літератора Євгена Маланюка, неперевершеного пейзажиста 
світового значення Івана Похитонова, нобелівського лауреата Ігоря Тамма; 
продовжувати можна нескінченно – список знаменитих і знаних 
єлисаветградців займає чільне місце і у вітчизняній, і світовій історії.  

  
ВІДРОДЖЕННЯ ПЕРВИННОЇ НАЗВИ МІСТА ОБ’ЄДНУЄ 

БІЛЬШІСТЬ ЙОГО ЖИТЕЛІВ, ЯК КОРІННИХ, ТАК І ТИХ, ХТО ВЖЕ 
ВІДЧУВАЄ СЕБЕ МІСТЯНИНОМ. 

 
  
   
 

 


