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ПЕРЕДМОВА

Успішне виконання післявоєнного плану відбудови й роз
витку промисловості та сільского господарства забезпечило 
безперервне зростання добробуту народу.

Радянський народ, натхненний і керований великою партією 
Леніна-Сталіна, з величезним ентузіазмом здійснює грандіоз
ний сталінський план будівництва. З попелу і руїн підійма
ються відбудовані міста і села.

П'ятирічний план відбудови й розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1946— 1950 рр. передбачав не лише відбуду
вати міста і села нашої країни, що зазнали руйнувань від 
німецько-фашистських загарбників, але і значно їх покращити 
шляхом реконструкції та нового будівництва.

В своїй резолюції XVI з ’їзд К П (б )У  відмітив: «Вважати 
важливим завданням партійних і радянських організацій У к
раїни якнайшвидше відбудування міст, промислових та район
них центрів України, якнайшвидшу забудову головної магі
стралі Києва — Хрещатика».

Будівництво у столиці У країнської РСР обумовлює роз
в'язання завдань величезного будівельного масштабу. Перед 
архітекторами і будівельниками поставлено велике і складне 
завдання, яке повинно бути виконано. Запорукою успіху в д о 
сягненні поставленої мети є в першу чергу піклування партії 
і уряду про благоустрій міст і сіл нашої країни, про правильне 
розв’язання відбудовчих завдань.

Як відомо, давні міста, що історично склались, мають 
багато недоліків в організації території, в функціональному її 
використанні, в забудові та благоустрою. Д о другої чверті
XVIII ст. майже всі населені місця Росії та України виникали 
і розвивались без планів. Пізніше, особливо в період розкладу 
феодально-кріпосницького ладу і зародження капіталізму, 
деякі міста почали будуватись за регулярними планами, які
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стали Істотнім досягненням в розвитку вітчизняної містобуді
вельної культури.

Але слід відмітити, що ці плани складалися без належного 
врахування перспектив дальш ого розвитку міст, і цим в значній 
мірі закріплювались і такі елементи міст, що хаотично ск л а 
лись у попередні періоди.

Київ — одне з найстародавніших міст нашої Батьківщини.
Протягом другої половини X V III і у XIX ст. у зв’язку з роз

витком торгівлі і промисловості К иїв значно розвинувся. К у
пецтво, роль якого в той час зросла, будувало промислові 
підприємства, купувало земельні володіння. Розвиток промис
ловості, зародження бурж уазії, поява на Україні робітничого 
класу спричинилися до відокремлення міста від села, привели 
до дальш ого розвитку і зростання міст. В Києві посилилось 
будівництво церков, будинків, магазинів. Було побудовано та 
кі величні для того часу споруди, як Андріївська церква, цар
ський палац (зодчий В. В. Растреллі), на Подолі появились 
значні архітектурні споруди київського архітектора І. Григо- 
ровича-Барського.

Поряд з цим багато питань архітектурно-планувального 
порядку не було і не могло бути розв’язано, бо капіталі
стична система, приватна власність на землю, інтереси наживи 
при спорудженні будинків створювали цілком несприятливі 
умови життя і розвитку міста.

Передова інтелігенція Росії, в тому числі і представники 
дворян, у відповідь на посилення царським урядом кріпосниць
кого гніту організовували таємні політичні товариства. На 
Україні було створено «Південне товариство» на чолі з Песте- 
лем. В будинку № 21-а по вул. Кірова збирались декабристи.

Відкриття в 1834 р. в Києві університету сприяло зміцненню 
зв 'язку культур братніх народів Росії та України. В першій 
половині XIX ст. в Києві бували й жили Пушкін, Грибоєдов, 
Гоголь, Шевченко.

Після так званого звільнення селян від кріпосної залеж но
сті діяльність таємних політичних організацій Києва значно 
посилилась. Це особливо відчувалось в кінці XIX ст., коли 
розвиток капіталізму в Росії і на Україні супроводжувався 
значним зростанням робітничого руху. Під впливом Петербур
зького «Союзу боротьби за визволення робітничого класу» в 
1897 р. в Києві також  була створена революційна організація, 
в якій згодом брали участь і студенти заснованого в 1899 р. 
Політехнічного інституту. В Київському «Союзі боротьби за
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визволення робітничого класу» брав активну участь один з со
ратників Великого Сталіна — Л. Кецховелі.

Промислова криза, яка охопила Росію і Україну на почат
ку XX ст. (1900— 1903 рр.), привела до безробіття. Від еконо
мічних страйків робітники перейшли до політичних страйків і 
демонстрацій.

6 травня 1901 р. на Хрещатику відбулася першотравнева 
демонстрація. В демонстрації з приводу жорстокої розправи 
царського уряду з революційною молоддю 2 лютого 1902 р. на 
Хрещатику брали участь 15 тис. чол.

В 1903— 1904 рр. в Києві жила сім’я В. І. Леніна. Ульянови 
брали активну участь в роботі К иївської революційної органі
зації. В 1904 р. М. І. і О. І. Ульянови були заареш товані і 
ув’язнені в Л ук’янівську тюрму в справі про групу Київського 
і Центрального комітетів Р С Д Р П .

18 жовтня 1905 р. під керівництвом більшовиків на Хреща
тику відбулась багатотисячна демонстрація трудящих. Біля 
колишньої Міської Думи (будинок № 18) демонстранти були 
зустрінуті залпами поліцаїв.

Революція 1905— 1907 р. була придушена, але «Передба
чення більшовиків про неминучість нового революційного під
несення справдилося». (Короткий курс історії В К П (б ), 
стор. 138).

Лише Велика Ж овтнева соціалістична революція створила 
найкращі умови для розвитку народного господарства і куль
тури.

За радянської влади, в умовах соціалістичного господар
ства, почалось бурхливе зростання промисловості Києва.

В роки сталінських п'ятирічок був складений (1936—
1940 рр.) генеральний план реконструкції та розвитку міста; 
але Хрещатик, як частина міста, що історично склалася, ще 
не дістав у ньому повного архітектурно-планувального рі
шення.

Нові економічні завдання післявоєнного відбудовного пе
ріоду зобов’язують тепер при відбудуванні кожного населено
го місця добиватися максимального усунення наявних архі
тектурно-планувальних недоліків.

Відбудований Хрещатик повинен своєю архітектурою відо
бражати велич Сталінської епохи.

Своєчасно поставлене партією і урядом питання про пере
гляд і коректировку довоєнних генеральних планів міст, зруй
нованих під час війни, з метою встановлення і усунення всіх 
недоліків, обумовлює проведення необхідних реконструктивних
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заходів в забудові населених місць І досягнення найефектив
ніших результатів в їх будівництві.

Практика радянського містобудівництва довела, що пов
ноцінні результати в цій галузі можуть бути досягнуті лише на 
основі всебічного і глибокого вивчення містобудівельних зав 
чань, а тому правильне рішення планування та забудови 
центрального району Києва і його головної магістралі — 
Хрещатика може бути досягнуто лише виконуючи ці умови.

Незважаю чи на те, що Хрещатик з другої половини XIX ст. 
став центром міста, про нього є дуже мало відомостей навіть 
загального описового характеру, і зовсім відсутні дані по 
вивченню архітектурно-планувальних питань як про зародж ен
ня цього важливого елементу міста, так і про його дальш е 
формування та розвиток. Саме це примусило звернутись без
посередньо до планів міста, їх аналізу і узагальненню питань, 
що характеризують Хрещатик в зв ’язку з архітектурно-плану
вальною організацією Києва.

В цій роботі автор висвітлив і проаналізував зібрані ним 
матеріали з історії формування розвитку Хрещатика в плані 
міста.

Робота, треба сподіватись, дасть користь при плануванні 
та забудові Хрещатика.

Дійсний член Академії архітектури СРСР, проф.
М. П. СЄВЄРОВ



ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ м. КИЄВА

Київ — столиця Української РС Р  — існував задовго до л і
тописних часів. З кінця IX ст. він був столицею Київської 
Русі — колиски трьох братніх народів: руського, українського* 
і білоруського.

З історичних описів Києва, а також  з старих планів міста 
відомо, що протягом тривалого часу Київ складався з трьох 
окремих частин або міст: Старого Києва («Верхній град») 
в районі колишньої Десятинної церкви і Андріївського собору; 
Берестова (княжий двір) на Печерську і Подолу, який зай 
мав місце біля підніжжя височин, на яких розташ овувався 
Старий Київ.

У такому своєрідному розміщенні окремих, роз'єднаних в 
плані міста частин, Київ існував протягом ряду віків аж  до 
XIX ст. Порівнюючи плани різних періодів, можна встановити, 
що розвиток міста йшов шляхом розширення кожної його ча
стини зокрема, що привело до злиття всіх трьох частин: спо
чатку об’єднались Старий Київ і Поділ, і лише в кінці X V III ст. 
Печерськ почав зливатись з Старим Києвом. Д ля ілюстрації хо
ду розвитку Києва з ранніх чіасів до 1800 року можуть служи
ти чотири плани міста, складені М. Закревським1, старі плани 
м. Києва, що належ ать до 1745 і 1780 рр., а також  і інші, які 
показують, як Печерськ і Старий К иїв розвивались назустріч 
один одному, і вільний простір між ними поступово забудову
вався. Виникла нова Слобода на Печерську з Нікольською

1 План м. Києва в епоху язичеських часів.
План м. Києва в епоху християнських часів.
План м. Києва в епоху до зруйнування його Батиєм.
План м. Києва в епоху іноземного панування.

Ці плани не можуть бути визнані достовірними, бо всі вони складені, 
треба гадати, на основі планів XVIII століття (1745 і 1780 рр.) Більш ран
ніх планів міста не виявлено, а тому плани, складені М. Закревським, 
приведені як правдоподібні.
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і М осковською вулицями. Біля валів Старого Києва виникали 
нові квартали. Забудова наближалась в бік майбутнього Хре
щ атика. Поступово звуж увався розрив між Старим Києвом 
і ГІечерськом.

З плану Києва 1745 р. видно, що місто, як і раніше, скла
дається з тих же трьох частин. Але Печерськ, який став на по
чатку XVIII ст. кріпостю, і Старий Київ об’єднані вже ретран
шементами, тобто додатковою  лінією укріплень; значно роз
ширився Печерськ в бік Кловської долини, а Старий Київ —

1. Район Хрещатої долини за планом Києва 1745 року.
В центрі, в контурі земляних валів старокиївських укріплень, 
верхнє місто — Старий К иїв. Л іворуч контура — Хрещ ата 
долина. Праворуч контура в нижньому куту— нижнє місто—

Поділ.

в бік Хрещатої долини. На плані 1780 р. також  видно знач
ний розвиток шляхової сітки, що вкривала простір між 
трьома частинами міста. Ці шляхи згодом лягли в основу ор
ганізації вуличної сітки центральної частини міста.

Приблизно по трасі нинішнього Хрещатика за давніх часів 
пролягав шлях, який мав важливе значення для Києва у всі 
періоди його існування, і особливо в період розквіту столиці 
Київської Русі (IX—XI ст.). Проте цей шлях був зовнішнім 
щодо міста аж  до початку XVIII ст. Лише з цього часу, при 
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2. Район Хрещ атої та Кловської долин за планом міста Києва 1780 р.
В центрі плану — плато Липок, що відокремлено від С тарого Києва 
Хрещатою долиною  (праворуч) та від П ечерська — К ло^ською  долиною  
(ліворуч). В нижньому лівому куту — контури земляних валів П ечорських

укріплень.



об'єднанні Печерської і С тарокиївської кр-іпосгей загальною 
лінією укріплень, ділянка цього шляху включається в терито
рію міста і стає елементом його плану — внутрішнім шляхом.

З 1797 р. ця ділянка шляху починає забудовуватись, з неї 
почалось формування вулиці. Таким чином Хрещатик, як ву
лиця, налічує трохи більше 150 років.

У 80-х роках XVIII ст. був складений перший регулярний 
план розвитку Києва, який не був здійснений.

3. Основна частина Києва, яка побудована за архітектурно- 
планувальною основою регулярного плану міста 1837 р.

Другий проект такого плану був затверджений в 1837 р1. 
Цей план був в основному здійснений в натурі, але не за 

безпечив потреб дальш ого розвитку міста, чого і не могло 
бути у феодально-кріпосницьких і капіталістичних умовах 
царської Росії. Київ продовжував розвиватись окремими роз

1 Оригінал цього плану зберігається тепер в планосховищі Управління 
в справах архітектури м. Києва при Міській Раді. План склав київський 
міський інженер Шмигельський.
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різненими ділянками, про що свідчать плани більш пізніх ро
ків (1883 і 1888 рр.). Київ зростав без необхідного будівель
ного регулювання, за рахунок нарощування до основного ма
сиву міста таких районів як Солом'янка, Ш улявка, Л ук’янів- 
ка, Куренівка, Пріорка, Деміївка, Звіринець та ін., що існували 
окремими хуторами та селищами навколо Києва.

У центральних; частинах Києва споруджувались будинки, 
прокладались нові вулиці. Часто це відбувалось за рахунок 
розчленування великих кварталів на більш дрібні, щоб розши
рити фронт забудови вздовж  вулиць. Це було вигідно приват
ним власникам, які наживались на продажі й перепродажі зе
мельних ділянок. Така «містобудівельна» політика провадилась 
аж  до 1917 р.

Організація території Києва за радянський період характе
ризується тим, що поряд з багатьма заходами, спрямованими 
на впорядкування і розвиток міста, вперше був складений 
генеральний план реконструкції Києва в існувавших тоді кон
турах і в напрямі доцільного розвитку міста на перспектив
ний період на нових територіях, на цілком нових, соціалістич
них принципах радянського містобудівництва.

Генеральний план був розроблений під керівництвом 
проф. П. П. Хаустова колективом спеціалістів Архітектурно- 
планувального управління Київської Міськради на найточні
шій крупномасштабній основі топогеодезичних планів, з ’йомка 
яких була проведена уперше на Україні у Києві в 1924— 
1928 рр.

В основу рішення генерального плану, поряд з принципами 
стрункої побудови міста, був покладений і принцип ліквіда
ції різниці між центром і Околицями.

Розкидані і занедбані в минулому околиці об’єднані з мі
стом в єдиний цілісний організм. Невпорядковані в минулому 
окраїни перетворились у крупні благоустроєні райони міста: 
Л ук’янівський (тепер Молотовський), Сталінський (тепер Ка- 
гановицький), Залізничний, Петровсько-Куренівський (тепер 
Подільський),1 Кіровський (тепер Печерський), Звіринецький, 
Жовтнево-Святошинський і Лівобережний (тепер Д арниць
кий). Благоустроєним став і Центральний район (тепер 
Ленінський і Сталінський райони).

За генеральним планом було запроектовано і збудовано 
нові крупні індустріальні райони.
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Поряд з будівництвом фабрик, заводів і промислових ком
бінатів будувались нові жилі, впорядковані райони міста та 
значно розширювались існуючі: Соцгородок у Дарниці, Пе-
черськ, Залізничний, Кагановицький і інші.

В усіх районах влаштовані адміністративно-культурні цент
ри зі своїми парадними площами і магістралями; районні пар
ки культури і відпочинку з палацами культури і клубами; 
лікувальні комплекси з амбулаторіями, поліклініками і л ікар
нями.

В багатьох районах були споруджені учбові комплекси з ін
ститутами, технікумами і жилі городки для студентів і профе
сорсько-викладацького складу.

У всіх районах міста була створена густа, рівномірно роз
поділена сітка шкіл, дитячих ясел і садків, театрів, м агази
нів і т. д.

Райони зв’язались сіткою магістралей і транспортними з а 
собами між собою і центром міста; збудований Вишгородський 
водопровід забезпечив райони водою; світло дали споруджені 
ЦЕС і ТЄЦ,

Вулиці віддалених околиць міста були прикрашені зеле
ними насадженнями, асфальтованими тротуарами та іншими 
елементами зовнішнього благоустрою.

Війна не тільки припинила здійснення генерального плану 
реконструкції столиці, але майже все зроблене в цій галузі 
було зруйновано. В зв'язку з цим після перемоги у Великій 
Вітчизняній війні виникла потреба переглянути до початку від
будовчих робіт і значно скоректувати генеральний план, опра
цьований у довоєнні роки.

В 1945— 1946 рр. було складено нову схему середміського 
транспорту К иєва1.

1 Схему склав Державний інститут проектування міст «Діпроміст».



ВИНИКНЕННЯ 1 ПЛАНУВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК  
ХРЕЩАТИКА

Район нинішнього Хрещатика ^вляв собою в далекі часи 
глибоку долину, порізану поперечники балками і вкриту гу
стою рослинністю. У північно-східному напрямі долина виходи
ла до Дніпра, а в південно-західному — в басейн р. Либідь. 
По дну долини протікав струмок, тяглись заболочені місця, 
вкриті чагарником, очеретом і травою. Початком струмка, оче
видно, був ставок у районі теперішньої площі ім. Калініна, що 
називався «Козьим болотом»1.

Ця долина за літописом називалась Перевесищем, тобто 
місцем розвішування сіток для ловлі птахів і звірів під час 
полювання.

Значно пізніше ця місцевість іменується на планах «Хре
щатою долиною», звідки, очевидно, пішла нинішня назва 
вулиці Хрещатик.

На плані м. Києва 1780 р. значиться забудова на
ріжної ділянки на роздоріжжі з Подолу в район Хрещ атої д о 
лини і на Печерськ, тобто приблизно на початку теперішньо
го Хрещатика. Д ілянка цієї забудови, значна по площі, обве
дена контуром і має чотири габарити будов.

Друга група будов значиться трохи в бік від шляху 
Хрещатої долини, приблизно на ділянці, де тепер знаходиться 
площа ім. Франка (перед українським драматичним театром 
ім. Франка).

Повз цю групу будов пролягала дорога, що з ’єднувала 
Старе місто від Печерських воріт (тепер площа ім. К алін іна)2 
з Печерською частиною міста, приблизно по трасі теперішньої

1 Хрещатицький провулок, прокладений згодом в цьому місці, зберігав 
до 90-х років XIX ст. назву Козьє-Болотної вулиці.

2 Ворота в валах укріплення Старого Києва, які стояли на площі при 
в’їзді на Софіївську вулицю.
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вулиці Карла М аркса з прямим виходом ліворуч теперішнього 
місця театру імені Франка через плато Липок, повз урочище, 
що звалось в старовину Кловом. Ця дорога пролягала по 
межі урочища Кловського саду — виноградника і шовкович- 
ника, в якому в>^е стояв Кловський палац, що зберігся до на
ших днів (значно раніше на цьому місці був Кловський 
монастир)1.

Третьою ділянкою є місце Печерських воріт, куди наблизи. 
лось будівництво Старого Києва, яке дало згодом початок ут
воренню Хрещатицької площі.

Четвертою ділянкою було місце воріт в лінії ретраншемен- 
та при в’їзді в місто по Васильківській дорозі.

Забудова описаних ділянок, звичайно, не визначала конту
рів майбутнього Хрещатика. Якщо забудова в районі теперіш
ньої площі ім. Сталіна в деякій мірі і ф іксувала початок Хре
щатика, то забудова ділянки так званих Торгових бань2, роз
ташовуючись в стороні, зовсім не впливала на формування 
цієї вулиці. Таким чином, на плані Києва 1780 р. Хрещатика, 
як вулиці, ще нема, але район Хрещатої долини був де- 
не-де забудований.

В цей період К иїв складався з тих же трьох частин, які 
значно розширилися. Забудувався Печерськ, наблизившись до 
тальвега, по якому протікав Кловський струмок; забудовував
ся район теперішніх Липок — високе плато, яке знаходиться 
між долиною Кловського струмка з боку Печерська і Хрещ а
тої долини з боку Старого Києва.

Аналізуючи плани древнього Києва, можна виявити, що 
Київ розвизався не від центра до периферії, а навпаки,—ш ля
хом злиття окремих його частин, в основному, Старого Києва з 
Печерськом, причому це відбувалося, в першу чергу, за раху
нок поступового освоєння території, розташованої між Хреща
тою долиною і долиною Кловського струмка.

Ц я особливість розвитку Києва заздалегідь визначила фор
мування і організацію дорожної сітки на цій неосвоєній забу
довою території.^

На плані Києва X ст. (М. Закревського) по дну Хрещатої 
долини веде дорога «в землю печенігів». Вона починалась 
від Старого Києва в районі Печерських воріт, пролягала,

1 На планах попередніх років згадана дорога ще не значилась, але на 
цих ж е планах відсутні також і Кловський палац, і «Торговые бани», що 
викликали, треба гадати, до життя цю трасу дороги.

2 В районі теперішньої площі ім. Франка.
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приблизно, по трасі теперішнього Хрещатика і далі — в на
прямі Червоноармійської вулиці.

Ц я дорога була зовнішнім зв’язком Старого Києва з пери
ферією. Будучи єдиною дорогою, що виходить у південно-за- 
хідному напрямі, вона була дуже важливою транспортною 
транзитною магістраллю,'починаючи з найстародавніших часів. 
Незважаючи на важливе значення цієї дороги, вона була по
заміською аж  до початку X VIII ст. Лише після об’єднання 
Старого Києва з Печерськом лінією ретраншементів незначна 
ділянка цієї дороги стала середміською, тобто елементом пла
ну міста.

Приблизно по трасі теперішньої вулиці Ж овтневої Револю 
ції1 значиться друга дорога з найменуванням «Древня дорога 
з Берестового в Град». Вона була сч’язком двох нагірних 
частин міста.

Обидві вказані дороги збереглись і в пізніший час, зміню
ються тільки їх назви. «Дорога в землю печенігів» називаєть
ся «дорога в Васильєв град», а «Древня дорога з Берестового 
в Град» дістає назву «Древня дорога з Печерська в Град».

На плані 1780 р. зображені траси цих доріг і заф іксова
ні нові, що появилися в більш пізній час. Д о останніх належить 
дорога, що раніше згадувалася, від Печорських воріт по трасі 
теперішньої вулиці К. М аркса і далі через Липки до Кловсь- 
кої долини. Крім того, від Печерських воріт значаться дорога 
по Хрещатій долині до виходу на П оділ — на з ’єднання з 
«М ихайловской Стежкой» в районі теперішньої площі ім. С та
ліна. Д орога, що зв ’язу вал а  раніше тільки Старий Київ з пе
риферією, тепер дає безпосередній зовнішній вихід і для тор
гової частини міста — Подолу. Таким чином, первісна «доро
га в землю печенігів», що називалася пізніше «Дорогою у 
Васильків», формується в єдину магістраль на всій відстані 
Хрещатої долини і зв ’язується з районом Подолу. По суті, вона 
набирає значення потужної комунікаційної траси, що зв’язувала 
місто з зовнішнім світом. Крім того, в цю дорогу, як основну, 
вливаються ще два нових поперечних напрями. Один пролягав, 
приблизно, по трасі вулиці Леніна, а другий — по трасі тепе
рішньої Басейної вулиці з боку Печерська. Таким чином доро
га в межах самої Хрещатої долини на ділянці довжиною 
трохи більше 1 км до 1780 р. приймала вісім напрямів тран
спортних потоків і зв ’язувала між собою розрізнені в той час 
частини міста і місто з периферією.

Раніше Інститутська, а ще раніше — Іванівська.
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На ділянці від теперішньої вулиці Свердлова до площі ім. 
Сталіна дорога зображується двома трасами; це свідчить, 
що на цій ділянці транспортний рух був у той час напружений.

Таким чином дорога по дну Хрещатої долини, не будучи 
ще вулицею міського типу як за своїм місцевим становищем, 
гак і за функціональним призначенням, протягом кількох сто-

5. Схема доріг Хрещатої долини за планом 1780 року.
1 — 1 — дорога у Васильків; 2— 2 — дорога на П ечерськ;
1—6 — дорога до Золотих воріт; 3—3 — дорога від Печер- 
ських воріт через К лов на П ечерськ; 3— 4 — дорога від Пе- 
черських воріт через Липки на П ечерськ (Іванівська дорога);
5—5 — дорога з П ечерська на П оділ; ЗВ  — Золоті ворота;
ПВ — П ечерські ворота; Ф — Вали С тарокиївської кріпості;

Р — лінія укріплень між Старим Києвом і Печерськом 
(ретраншемент); Б — Бастіон; С — Софійський собор.

літь набирала, зберігала і поступово збільшувала значення 
майбутньої головної комунікаційної артерії в організації вели
кого міста, якою є тепер Хрещатик.

Всі дороги, що підводили до Хрещатої долини, зайняли 
найкращі в топографічному відношенні траси і згодом перетво
рились на вулиці, що служать основними поперечними зв’язка
ми двох нагірних частин міста.
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ХРЕЩАТИК — ВУЛИЦЯ

В кінці XVIII ст. (1797 р.) ділянка дороги Хрещатицької 
(Хрещатої) долини на відстані від нинішньої площі \й . С талі
на до нинішньої вулиці Свердлова починає перетворюватись 
у вулицю з однобічною забудовою в основному правої сто
рони. Південно-східні схили Хрещатицької долини від валів 
укріплення Старого Києва до самої дороги забудовуються, 
розвиваючи, таким чином, Старий Київ у південно-східному 
напрямі. Ця ділянка вулиці за планом 1800 р. має назву 
Хрещатик.

6. Вулиця Хрещатик за планом Києва 1803 р.
1 — 1 — дорога у Васильків; 2— 2 — дорога на Печерськ; 

З—3 — дорога з Печерська на Поділ; ПВ — Печерські ворота; 
Ф — вали Старокнївської кріпості; Р — лінія укріплень між 
Старим Києвом і Печерськом (ретраншемент); Б — бастіон; 

С — Софійський собор.



У 1803 р. забудовується на тому ж відрізку і лівий бік д о 
роги, причому на всій ділянці Хрещатика споруджувались ви
нятково жилі будинки, крім однієї садиби — першого в Києві 
театру (тепер Хрещатик № 2).

З моменту спорудження театру Хрещатик називався Теат
ральною вулицею. За планом, складеним у 1806 р., вулиця Те
атральна була доведена до лінії ретраншементу, до пункту 
розташування бастіону.1 На цій ділянці вона була прямоліній
ною. З плану Києва 1830 року видно, що правий бік Театраль
ної вулиці вийшов за межі цієї лінії аж  до теперішнього 
бульвару Тараса Шевченка.

1— 1 — дорога у Васильків; 2— 2 — дорога на Печерськ;
3—3 — дорога з Печерська на Поділ; ПВ — Печерські ворота;
Ф — вали Старокиївської кріпості; Р — лінія укріплень між 
Старим Києвом і Печерськом (ретраншемент); Б — бастіон;

С — Софійський собор; Т — Перший київський театр.

На цьому плані вулиця Хрещатик показана зігнутої кон
фігурації, що нагадує трохи нинішню, але пролягала вона по 
іншій трасі значно вище по південно-східному схилу долини.

Н езважаю чи на спроби складання проектних планів для д е 
яких районів Києва (Липки, Поділ) в 1803 і 1806 рр., вулиці 
в основному утворювались стихійно, без будь-якого регулю

1 Укріплення за лінією ретраншементу. Рештки земляного валу— 
укріплення збереглись до цього часу в садибі № З п о  Пушкінській вулиці.
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вання. Забудовувались вони виключно в інтересах особистих 
вигід окремих забудовників і освоювались в міру відводу с а 
дибних ділянок. В результаті вони набирали свавільного на
пряму і неправильної конфігурації в загальному плані міста.

Остаточні контури вулиця в Хрещатицькій долині набирає 
в проекті плану Києва 1837 року, на якому вона називається 
вже Хрещатицькою вулицею. За цим планом залиш ається ли
ше траса ділянки колишньої Театральної вулиці, від площі

8. Вулиця Хрещатик за планом Києва 1830 р.
ПВ — П ечерські ворота; Ф — вали С тарокиївської кріпості;
Р — лінія укріплень між Старим Києвом та Печерськом (ре
транш емент); Б — бастіон; С — Софійський собор; К — ко 

стьол; Т — театр; КП — К ловський палац.

ім. Сталіна до площі ім. Калініна, а решта — до площі Беса- 
рабки набирає нового напряму, який трохи відрізняється від 
напрямів, показаних у планах попередніх років, що видно з 
схем об'єднаних трас Хрещатика за період його формування.

Перепланування Хрещатицької вулиці, показане н а,план і 
Києва 1837 р., було більш правильним рішенням, бо воно ви
пливало, по-перше, з загального планувального рішення міста 
того часу, і, по-друге, тому що траса Хрещатицької вулиці 
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була краще пов'язана з топографією місцевості. Вона прокла-
дена майже на всій своїй відстані по пологому дну тальвега. 
Відступ зроблено лише на невеликій ділянці. Не доходячи 
200 м до бульвару Тараса Шевченка, нова траса Хрещатицької 
вулиці в силу прямолінійного свого напряму була виведена з 
дна долини і спрямована по південно-східному її схилу. Таким 
чином, в зазначеному пункті був створений перелом подовж
нього профілю Хрещатика (сідловина). Поворот тальвега від 
цього місця, в напрямі до Басейної вулиці, не був врахований 
в планувальному рішенні плану 1837 р.

9. Вулиця Хрещатик за планом Києва 1837 року.
П К  — Хрещ атицька площ а; П Б  — площ а Бесарабка; Ф — вали 
С тарокиївської кріпості; Б — бастіон; С — Софійський собор;

К — костьол; Т — театр; К П  — Кловський палац.
Пунктиром показана існувавша ситуація за планом 1830 р.

Закривши стару дорогу на Печерськ, тут не передбачили 
нової траси вулиці по тальвегу. В дальш ому виникли труднощі 
з відведенням зливових вод з Хрещатицької вулиці.

Хрещатицька вулиця за проектом 1837 р. починалась від 
теперішньої площі ім. С таліна1 і закінчувалась біля площі Бе- 
сарабки.

1 В хоонологічному порядку площ а мала назву Ц арсько ї, потім— Р ев о 
лю ції, а згодом —3-го Інтернаціоналу.
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На місці колишніх Печерських воріт запроектована І зго
дом здійснена теперішня площа ім. К алініна1.

Всі площі правильно розміщені в плані району Хрещатиць- 
кої вулиці, але вони не набрали належного архітектурно-пла
нувального рішення. Питання виведення транспортних попереч
них зв’язків двох нагірних частин міста через ці вузлові 
пункти вулиці також залишились нерозв’язаними. Особливо 
це стосується площі ім. Сталіна і Бесарабки.

Найбільш характерним прикладом цього є вулиця Ж ертв 
Революції2, яка повинна служити зв’язком площі ім. Сталіна 
з Старокиївською нагірною частиною.

Ц я вулиця, намічена планом 1837 р. і здійснена згодом по 
крутому підйому (14-15% ), не могла скільки-небудь задовільно 
розв’язати поперечний зв’язок двох нагірних частин міста в 
такому важливому і єдиному місці переходу. Ця хиба позначи
лась через кілька років після прокладання і забудови цієї ву
лиці. Архівні матеріали свідчать, що в 1853 р. була створена 
спеціальна комісія, яка займалась питанням проведення вулиць 
від М ихайлівської площі, мимо огорожі Михайлівського мона
стиря, на Хрещатик; проектом передбачалося влаштування ко
лишньої Театральної — пізніше Трьохсвятительської вулиці в 
одну пряму лінію від її початку до Хрещатика, з зменшенням 
подовжнього схилу і, крім того, введенням навколо огорожі 
М ихайлівського монастиря бульвару і окремої для проїзду 
дороги.

Так само нерозв’язаним залишилось питання зв’язку двох 
нагірних частин в такому важливому планувальному вузлі, як 
район площі Бесарабки (колишня Богдана Хмельницького).

Кругло-Університетська вулиця, як своїм крутим підйо
мом, так і незначною шириною, була і тепер є трасою дуж е 
поганого зв ’язку з районом Липок.

Вихід на Печерськ в проекті плану 1837 р. зовсім відсут- 
ніц. Намічена в плані Басейна вулиця закінчувалась виходом 
на вулицю К. Лібкнехта (раніше — Леваш овська). З в ’язок з 
Печерськом здійснювався, в основному, по вулиці Олексан- 
дрівській, нині — вулиці ім. Кірова.

Через ці обставини всі транспортні потоки, раніше ніж по
трапити на вул. Кірова, повинні були пройти по Хрещатицькій 
магістралі.

1 Раніше — Хрещатицька, Думська і Радянська.
2 Театральна, а пізніше Трьохсвятительська. Назва — «Театральна» 

була дана цій вулиці в проекті Києва 1837 р., де  колишня Театральна 
названа Хрещатицькою вулицею.



За проектом 1837 р. появились нові напрями, які підводять 
до Хрещатицької вулиці: вулиця Леніна (кол. Кадетська, п із
н іш е— Ф ундукліївська) і Енгельса (колишня Анненківська, а 
ще раніше — Лютеранська).

Значно пізніше на Хрещатицьку вулицю було виведено ще 
дві нові вулиці: Свердлова (раніше — Прорізна і трохи пізні
ш е — Васильчиківська), прокладена в 70-х рр. XIX ст., і 
К. М аркса (раніше — М иколаївська), прокладена в 90-х рр. 
XIX ст. Ці дві вулиці в плані 1837 р. не були запроектовані. 
Вони появились в зв ’язку з знищенням валів Старого Києва 
і пізнішою реконструкцією прилеглих до Хрещатицької вули
ці кварталів.

10. Район Хрещатика за планом Києва 1846 р.

Проект 1837 року був здійснений з незначними змінами в 
окремих місцях.

З аналізу проекту 1837 р. видно, що Хрещатицькій вулиці 
було відведено місце, як одній з важливих магістралей міста, 
але далеко не перше.

Основа архітектурно-планувальної композиції проекту до
сить ясно виражена двома магістралями, що перпендикулярно
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пересікаються, — бульваром Тараса Ш евченка1 і Володи- 
мирською вулицею2, які були осями планувальної композиції 
всього плану. їх  пересіченням визначався архітектурно-плану 
вальний центр міста.

Це становище випливає як з чіткості і прямолінійності са 
мих магістралей, так і з намічених ш ирин'та їх профілів. На 
всій відстані бульвар Тараса Шевченка має 54 м завширшки, 
а Володимирська вулиця — близько 40 м.

Розташовані на високому Старо-Київському плато ці магі
стралі займаю ть домінуюче становище в топографії міста. 
Значення цих вулиць підкреслюють великі архітектурні об’є к 
ти, які є і досі зразками архітектурної забудови.

Володимирська вулиця насичена значною кількістю серед- 
квартальних зелених насаджень, садами, скверами і вулични
ми посадками і забудована архітектурними комплексами різ
них часів (будинок Університету, А кадемії наук У країнсь
кої РСР, музей Леніна, Оперний театр, колишня Міська 
Земська Управа — тепер адміністративний будинок, Софій
ський заповідник і Андріївський собор), була і є гордістю 
Києва.

Трактовка Володимирської вулиці і бульвару Тараса Ш ев
ченка як центральних магістралей міста і була, очевидно, при
чиною того, що Хрещатицькій вулиці за проектом 1837 р. від
ведено порівняно скромне місце в загальній композиційній 
структурі плану міста.

Хрещатицька вулиця показана в плані 1837 року завуже- 
ною, у випадкових кривих і ламаних контурах. Вона дістала 
на всій своїй відстані перемінну ширину в межах від 34 до 
44 м. Найбільш завужені ділянки утворились проти вулиці 
Свердлова (колишньої Прорізної) і далі — на згибі траси.

Таким чином в проекті 1837 р. Хрещатицька вулиця не на
брала такого значення, яке згодом вона мала. Так само непро- 
роблені були і площі, які раніше згадувались.

Вулиці і площі, що примикають до Хрещатицької вулиці, 
забудовувались за весь час свого існування, зберігаючи в ос
новному конфігурацію проектних ліній плану 1837 р. В цих л і
ніях була закріплена забудовою і вулиця Хрещатицька, яка 
пізніше була названа Хрещатиком.

У зв 'язку  з поступовим ущільненням забудови на самому 
Хрещатику і в прилеглому районі, зростанням транспортного й

1 Раніше — Бібіковський бульвар.
2 Раніше — Університетська
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пішохідного руху, почала відчуватись вузькість всієї вулиці, 
а о с о б л и в о  — завуженість її  у примиканні Прорізної. Особли
во сильно це відчувалось в період бурхливого будівництва на 
самому Хрещатику і в його районі з 1906 по 1914 рік.

Проте в умовах приватної властності на землю про розішь 
рення Хрещатика або про будь-які інші реконструктивні захо
ди не могло бути й мови, бо майже всі садиби центральної 
магістралі належали крупним чиновникам і купцям. Через де
який час, в міру зростання міста, недоліки Хрещатика збільш у
вались в прямій пропорціональній залежності від ростучих 
міських потреб.

Становище, яке створилося на Хрещатику, все більше по
гіршувалось. Тільки після Великої Ж овтневої Соціалістич
ної революції було поставлено питання про реконструкцію 
міста Києва, в тому числі Хрещатика ?з прилеглими до нього 
вулицями і площами.

Забудова Хрещатика

Забудова Хрещатицької долини до 1780 р. не мала ще ор
ганізованого характеру. Це були окремо забудовані ділянки 
на широкому лісовому просторі.

Формування вулиці в Хрещ атицьк:й долині починається ли
ше з 1797 р., чому сприяло переведення з Дубно в Київ Кон
трактового ярмарку.

11. Загальний вигляд забудови схилу Хрещатицької долини 
з боку Старого Києва. 1861 рік.



12. Садиба й забудова Першого київського театру на плані ситуації 
пл. ім. Сталіна 1950 року.

Т — театр; Д — допоміж на забудова.



В цей період виділялись і забудовувались ділянки схи
лів Хрещатицької долини від валів укріплення Старо
го Києва до дороги, на відстані від нинішньої площі ім. С та
ліна до вулиці Свердлова. Д о  1805— 1806 pp. були роздані під 
забудову ділянки на цьому відрізку і з протилежної сторони. 
Вулиця, що утворилася таким чином, забудовувалась, в основ
ному, одноповерховими жилими дерев’яними будинками — як 
звичайна околиця міста.

У всьому Києві до кінця XVIII ст. з загальної кількості 
4000 будинків налічувалось 49 кам ’яних. Первісна забудова 
Хрещатика була виключно жилого призначення. Лише на по-

13. Вид з площі від будинка Першого київського театру 
на забудову Олександрівської вул. В центрі фонтан Іван.

(Фоторепродукція з малюнку. Початок другої половини XIX ст.).

чатку вулиці на правому боці (тепер садиба № 2) була споруд
жена велика дерев’яна будова Першого київського театру за 
проектом архітектора А. М еленського (1802— 1805 рр.).

Забудова вулиці проходила спочатку досить слабими тем
пами. Лише пож еж а Подолу в 1811 р. мала деякий вплив на 
дальший хід її  розвитку. Багато погорільців оселялись в різ
них частинах міста, в тому числі — і на новій тоді Театраль
ній вулиці, на якій появились дрібні кустарні підприємства, 
крамниці, шинки і за їж д ж і двори.

Значно інтенсивніше йшла забудова вулиці в 30-х роках
XIX ст. На цьому позначилось розширення Печерської кріпості 
і зв ’язане з ним виселення жителів з смуги еспланади, де була 
знесена велика кількість будинків Печерська. Дехто з тих, хто 
виселявся з ц ієї частини міста, одержали ділянки на Теат
ральній вулиці, яка значно інтенсивніше забудовувалась після
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14. Загальний вид на забудову початку Хрещатика, на площу перед будинком Першого київського 
театру, дворцовий сад та початок колишньої Олександрівської вулиці.

Ліворуч, під гіркою — будинок театру. (Ф оторепродукція панорам и— малюнка зб у д н и к у  колиш нього
Інституту благородних дівиць. 1850 р.)



15. Вид з Царської площі від будинку Європейського готелю (на місці Першого київського 
театру) на забудову Олександрівської вул. кінця XIX ст. П ерспективу заверш ує будинок

Історичного музею.



затвердження проекту плану 1837 р., в якому вона діста
ла назву Хрещатицької.

В дальш і роки на Хрещатицькій вулиці появлялись в різних 
її  місцях кам ’яні будинки в два і три поверхи. Д о таких бу
динків належать: 3-поверховий будинок №  12і, споруджений
в кінці 1840 р. за проектом О. В. Беретті (сина); 3-поверховий 
будинок Європейського готелю, споруджений в 1851 р. за 
проектом того ж  автора на місці колишнього дерев’яного теат
ру, знесеного перед спорудженням готелю (існуючий тепер бу
динок — Хрещатик № 2); 3-поверховий будинок, який існує

16. Вид на забудову лівої сторони Хрещатика проти 
Хрещатицької площі до  70-х років XIX ст.

На задньому плані ліворуч — будинок Інституту благородних дівиць.

тепер — Хрещатик №  16, споруджений в 1851 році (автор не
відомий); 3-поверховий будинок колишнього Інституту благо
родних дівиць, споруджений в 1838—42 рр. за проектом 
професора Петербурзької Художньої академії В. І. Беретті 
(батька). Тепер збереглись стіни цього будинку, зруйнованого 
в 1943 році німецько-фашистськими загарбниками.

Хоч будинок Інституту беспосередньо не стояв на лінії Хре
щатика, проте, його вигідне розташування в прилеглому квар
талі на висоті 25 м над вулицею впливало на архітектурно

і Будинок, що існує тепер, № 12 по Хрещатику, надбудований четвер
тим поверхом в 1939 році.



17. Загальний вигляд Хрещатицької площі до спорудження на ній будинку Міської Думи.
На задньому плані будинок «П рисутственных мест». 70-ті роки XIX ст.



просторове оформлення Хрещатика і прилеглої Хрещатиць
кої площі (тепер — ім. К алініна).

З ілюстрацій 60-х років XIX ст. видно, що вздовж Хре
щатицької та інших вулиць, що в неї вливаються, була значна 
кількість садиб, забудованих невеликими будинками. Лише на 
ділянці від театру до Хрещатицької площі і при підході до 
колишньої Лютеранської вулиці на той час вільна забудова 
змінювалась на суцільну дво- і триповерхову забудову.

18. Загальний вигляд забудови Хрещатика у районі Прорізної 
та Лютеранської вулиць. Початок другої половини XIX ст.

За лінією садиб всередині кварталів тяглись великі зелені 
масиви — рештки лісів колишньої Хрещатої долини. Процент 
забудови кварталів в цілому був низький (5—8 проц.), а в 
межах самої смуги садиб по периметру кварталів густота 
забудови була вище і доходила в той час до 15—20 проц.

В такому стані перебувала забудова Хрещатика аж  до 
70 рр. XIX ст.

Розвиток капіталізму в Росії і на Україні після скасуван
ня кріпацтва позначився на зростанні такого великого міста, 
як Київ.

Споруджена в 1870 році залізниця (схід—захід), потужна 
транспортна водна артерія — Дніпро (північ—південь) сприяли 
тому, що Київ став центром значного економічного району.

У зв ’язку з зростанням економ і чінюго значення стала зміню
ватись і його структура. Центр торгово-промислового й діло
вого життя міста поступово перейшов з Подолу на Хрещатик.
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Різко змінився і характер забудови міста, зокрема Хрещатика: 
жалюгідні одноповерхові будинки, вкриті деревом, що почорні
ло від часу і вкрилося мохом, зникають разом з своїми довги
ми дощатими парканами, і на їх місці височать багатоповер
хові кам 'яні будинки, в яких влаштовувались великі, розкішно 
обладнані магазини, які займали майже всі нижні поверхи.

У порівняно короткий період К иїв значно виріс. У багато 
разів збільшилась кількість торговельних закладів, агентств і 
представництв, появився ряд нових банків та інших кредитних 
установ. Вони знаходились у центрі міста, в першу чергу — 
на Хрещатику, який, у зв ’язку з цим, стаЬ центром ділового 
й торговельно-промислового життя міста.

19. Загальний вигляд Хрещатика від Бесарабки.
Початок другої половини XIX ст.

Через де збільшився попит на будівельні ділянки. Будівель
ний аж іотаж  підняв до небувалих розмірів земельну ренту. 
Хрещатик забудовувався суцільною стіною багатоповерхових 
будинків по периметру кварталів (раїнтова забудова).

Д ля одержання великого фронту забудови по вулицях в 
центрі міста існуючі тоді крупні квартали з великими внут- 
ріквартальними зеленими масивами переплановувались і роз
бивались на ряд дрібних кварталів, наприклад, замість сади
би проф. Мерінга, розм. 10 десятин, що існувала до 1897 р. в 
кварталі між Хрещатиком, Інститутською, Банковою і Л ю те
ранською вулицями появились нові квартали і вулиці: Мерін- 
говська (нині — ім. Заньковецької), М иколаївська (нині — ім. 
Карла М аркса), Ольгинська (нині — ім. М аяковського), Нова 
вулиця і площа М иколаївська (нині площа ім. Франка).
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20. Загальний вигляд Хрещатика від Бесарабки у 80-х роках XIX ст. У центрі по осі вулиці
устаткування біля зливоприймача



21. Загальний вигляд Хрещатика з булижним бруком. Кінець XIX та початок XX ст.



мостової на Хрещатику проти садиб №№ 4, 6, 8 і 10. П очаток XX ст.



23. Загальний вигляд забудови правої сторони Хрещатика
від № 6 до площі ім. Калініна. Тридцяті роки XX ст.

24. Будинок колишньої М іської Думи до надбудови третього поверху.



Рента на землю, що неймовірно швидко зростала, а також  
гонитва за шаленою наживою приводила до забудови і внутрі- 
садибних просторів, де споруджувались також  багатоповерхо
ві кам ’яні будинки.

Уявлення про земельну ренту на Хрещатику та її зростан
ня в цей період бурхливого будівництва в Києві дають такі 
приклади: якщо в 90-х роках XIX ст. згадувана вище садиба 
проф. М ерінга, площею в 10 десятин, була придбана за 300 
тис. карбованців, то садиба, що належ ала колись Ш тіфлеру 
(Хрещатик №  25), площею в 1 гектар, трохи пізніше була 
придбана колишнім страховим товариством «Россия» за 1млн. 
500 тис. карбованців. Якщ о в першому випадку квадратний 
метр земельної ділянки продавався за 7-8 карбованців, то в 
другому випадку ця вартість 1 кв. метра земельної ділянки 
доходить до 150 карбованців, тобто в 20 разів більше.

Непомірне зростання цін на землю, природно, приводило до 
прагнення використати земельну ділянку навіть на шкоду всім 
вимогам санітарно-гігієнічного і протипожежного характеру.

Забудова в центральному районі і, особливо, на Хрещатику 
провадилась з недопустимо малими розривами між окреми
ми будинками в глибині кварталів.

В результаті такої «містобудівельної» практики були зни
щені внутріквартальні зелені масиви. їх місце зайняли багато
поверхові будинки з дворами-колодязями, без провітрюван
ня, освітлення, з багатьма підсобними приміщеннями і 
складами, з дворовими вбиральнями, помийними ямами, сміт
никами. Щ ільність забудови в окремих кварталах доходила до 
70 — 75 проц. за станом на 1914 рік.

За сорокап’ятирічний період (1870— 1914 рр.) Хрещатик 
весь був забудований суцільною стіною будинків, які на
леж али приватним власникам. Колишня Хрещатицька площа, 
нині — площа ім. Калініна, була забудована в 1874—76 рр. 
будинком Міської Думи за проектом арх. Ш ілле. Цим самим 
краща площа на головній магістралі міста була ліквідована. 
Закривши площу будинком Думи, поставленим майже на з а 
гальній лінії забудови правого боку вулиці, «впорядкуваль- 
ники міста» остаточно перетворили Хрещатик на всій відстані 
в коридор суцільної рантової забудови.

Другим невдалим рішенням є постановка будинку колиш
ніх купецьких зборів1 у саду на теперішній площі ім. Сталіна.

1 Будинок споруджено в 1882 р. за проектом академіка архітектури 
В. М. Ніколаєва, який був у той час міським архітектором.

38



Непривабливий 3-поверховий будинок , займаючи дуж е відпо
відальне місце на площі, що замикає Хрещатик, не дав йому 
належного архітектурного завершення і закрив вид на сад 
і вихід на схили Дніпра.

1895— 1914 рр. були періодом бурхливого будівництва. За 
ці 20 років досить чітко сформувався вигляд передреволюцій
ного Києва в цілому і Хрещатика зокрема. Цей вигляд у 
достатній мірі відбивав усю безпринципність і випадковість 
архітектурно-планувальних рішень в умовах капіталістичної 
містобудівельної політики.

25. Будинок колишніх купецьких зборів. (Фото кінця XIX ст.)

Використавши весь фронт забудови Хрещатика по пери
метру кварталів, а також  внутрісадибні простори, будівниц
тво поширилось на вулиці, що вливаються в Хрещатик, і при
леглі до нього центральні квартали. Великі квартали розбива
лись на дрібні, і заново створювані вулиці забудовувались 
багатоповерховими (5—7 поверхів) будинками. В кварталі 
між вулицею К- М аркса і Ж овтневої Революції в садибі, що 
належ ала колись купцю Гінзбургу, були споруджені будинки в

ЗУ



26. Вид з Хрещатика на забудову Інститутської вулиці 
першої чверті XX ст. Перспективу завершує житловий 

будинок на 11 поверхів.

27. Загальний вигляд забудови Хрещатика від площі 
ім. Калініна до площі ім. Сталіна у 20-х роках XX ст.



28. Загальний вигляд забудови лівої сторони Хрещатика від Бесарабки 
в напрямі площі ім. Калініна. 1933 рік.



9 і 11 поверхів. В цей час Хрещатик, забудований суцільною 
стіною будинків, по фронту кварталів, що виходять до нього, 
являв собою надзвичайно строкату картину. Поряд з 4-повер- 
ховими будинками стояли, в переважній більшості, 3 і 2-по- 
верхові, які чергувалися з одноповерховими дерев’яними будин
ками часів колишньої Хрещатицької вулиці1.

В 1908— 1914 рр. Хрещатик вступив у нову фазу розвитку, 
як центральна частина капіталістичного міста. Одно-дво- і 
триповерхові будинки замінювались багатоповерховими при
бутковими будинками в 5-7 поверхів.

У цей період споруджувались будинки переважно комбі
нованого функціонального призначення (житло, магазини і 
різного роду контори) і в меншій мірі — будинки чисто служ 
бового призначення. Ц е викликалось умовами розвитку торгів
лі і ділового життя Києва в капіталістичній системі.

29. Вид з Крутого спуску на Бесарабку до забудови  
ї ї  Критим ринком.

В будівельних конструкціях цього періоду переважали: 
цегла, метал, бетон, а де-не-де впровадж увався і залізобетон.

Д о цього періоду належить також  забудова Бесарабки 
будинком Критого ринку (1910 р .), що ще більше поглибило 
помилку в рішенні цього вгж лизого життєвого вузла міста.

1 № №  7, 9, 29, 33 та ін. існували до 1941 р., а № 58 існує і тепер.
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Спорудженням великого будинку Критого ринку площа бу
ла остаточно ліквідована, а одна з найважливіших магістралей 
міста, що вливається в цьому пункті в Хрещатик, бульвар 
Тараса Шевченка — була позбавлена прямого виходу на Пе- 
черськ і далі — до мостових переправ через Дніпро.

Треба відзначити, що і Хрещатик, і багато прилеглих до 
нього вулиць були закріплені забудовою  без проведення попе
редньої інженерної підготовки, тобто без вертикального пла
нування полотна вулиць, в силу чого подовжні профілі б ага
тьох з них дістали значних уклонів.

Бурхливе будівництво Києва, що провадилося на початку
XX століття, привело, таким чином, до сильного переущіль
нення забудови Хрещатика і остаточно закріпило ті невдалі 
планувальні рішення, які були в проекті плану міста 1837 р.

ЗО. Критий ринок на Бесарабській площі.

Імперіалістична війна 1914 р. припинила будівельну діяль
ність в Києві. В епоху соціалістичного будівництва Хрещ а
тик вступив майже в тому вигляді, в якому застала його війна 
1914 р.

Впорядкування Хрещатика

Д о 50-х рр. минулого століття К иїв і зокрема Хрещатик 
майже не були впорядковані. М андрівники, які захоплювались 
прекрасним виглядом Києва на під’їздах  до нього, розчарову-
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вались, оотрапивши в місто. В суху погоду жителі задихались 
від пилу, а в дощову — потопали в болоті. На вулиці вилива
лись помиї.

Брудним і антисанітарним місцем на Хрещатику була і са
диба, зайнята будинком Міської Думи, де зосередили свою 
діяльність «батьки міста», які відали його впорядкуванням.

Ум о Єн і позначення •
Зливові п о т о к и .  »  Природний, бихіу Єоуи

іахри тии сі/ц ілЬноьо 
Л7очхо Злиліу поІзу о в ж  -  Р а й о н  з а т о п ч е .# * *  піу

^ нього пр О ф і Л  *0 *.7рЄ'Оі, т и  К СТ. V СТС

31. Схема зливостоків Хрещатицького басейну і місце затоплення.

Київський міський водопровід споруджено в 1870—72 рр. 
Загальноміська каналізація — в 1895 р.

З влаштуванням водопроводу становище значно змінилось. 
М остова Хрещатика, хоч і з перебоями, поливалась і милась 
водою. З влаштуванням каналізації поліпшився також  загаль- 
носанітарний стан всього цього району.
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Ставши головною магістраллю міста, Хрещатик 60-х рр. 
XIX ст., поряд з іншими основними вулицями міста, вкрив
ся булижною мостовою.

Булижне .брукування на Хрещатику існувало до 1904 року, 
причому тип поперечного профілю вулиці був самий примітив
ний. Від проїжджої смуги тротуари відокремлювались булиж
ними відмостками і рядом дерев’яних стовпчиків по брівці, 
замість бордюрного каменя — борта. Конструкція покриття 
була також найпростішою, що сприяло швидкій деформації і 
псуванню мостової, а також і профілю вулиці.

32. Поздовжні профілі по Хрещатику, по Червоноармійській вулиці 
та по дну Хрещатицької долини з виходом на Басейну вулицю

(нижній відтинок від точки переламу).

Мостова Хрещатика часто руйнувалась, особливо під час 
великих дощів, і вулиця ставала іноді зовсім непроїжджою.

Руйнуванню вулиці сприяли затяжні сильні дощі. Заф іксо
вані до останнього часу зливи (1839, 1848, 1865, 1905, 1931, 
1932, 1936 і 1946 рр.) завдавали значних руйнувань. У раган
ні вітри, що супроводжували зливи, зривали дахи з будинків, 
вивертали з корінням дерева, валили горожі. Потоки води, що 
линули з схилів долини на Хрещатик, збирались в пониженій 
його частині — сідловині і піднімались до висоти одного мет
ра. Н а Хрещатику затоплялись підвали і нижні поверхи будин
ків, припинявся будь-який рух.

Це було результатом нерішеного в планувальному відно
шенні (горизонтальне й вертикальне планування) району пло
щі Бесарабки в проекті плану 1837 р., неправильної забудови 
в цьому місці лівої сторони Хрещатика і самої площі і, нареш
ті, відсутності доброї зливової каналізації. Плануванням не

ЪерЬоко армійська, ви/

---
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намічено траси, що забезпечувала б вихід атмосферних вод 
по дну долини, а рантова забудова цих місць, яка викликала 
підняття рівня землі, перегородила тальвег, створивши, таким 
чином на Хрещатику улоговину. В силу цього природний вихід 
води в бік Басейної вулиці і далі — в басейн р. Либідь був 
закритий.

Таке становище Хрещатика набрало катастрофічного х а 
рактеру: виникла настійна необхідність в створенні спеціаль
них споруд по відведенню зливової води.

Перша водоодвідна труба була прокладена, приблизно, від 
будинку № 52 по Хрещатику через Бесарабку до яру біля 
Прозорівської вулиці.

У 1889 р. була збудована нова труба Хрещатицького зли- 
вовідводу, яка також  не могла справитись повною мірою з 
зливовими водами.

Розмиви і ями на мостовій, які виникали під дією зливової 
води, не тільки спотворювали і без того непривабливий зов
нішній вигляд Хрещатика, але й робили його на довгий час 
непридатним для руху транспорту й пішоходів.

Всі перелічені обставини, а також  незначний уклон подовж 
нього профілю Хрещатика і його значення як центра міста ви
магали поліпшення вуличного покриття.

З 1904 р. була почата заміна булижного мощіння кубика
ми з граніту. Конструкція була прийнята така: під кубикове 
покриття була закладена суцільна бетонна основа завтовшки 
в 3 вершки, поверх неї на тонкий шар піску укладались куби
ки розміром 3 x 3 x 5  вершків, з заливкою швів цементним 
розчином. Незважаю чи на те, що Хрещатик — коротка вули
ця, реконструкція його провадилась досить довго.

Проте в 1910 р. замощ ування було доведене до кінця. 
Тротуари були обрамовані бортовим гранітним камінням і вик
ладені бетонними плитами. В такому вигляді кубикова мосто
ва існувала до 1936 року, коли була замінена більш доскона
лим покриттям — асфальтом по попередній бетонній основі. 
Повна реконструкція полотна всієї магістралі за один літній 
сезон могла бути виконана лише в умовах радянського соці
алістичного містобудівництва.

Освітлення Хрещатика пережило кілька етапів. На початку 
XIX ст. вулиця зовсім не освітлювалась. Згодом були встанов. 
леїні ліхтарі з гасовими лампами. В 70-х рр. минулого століт 
тя ліхтарі на Хрещатику були переведені на газове освітлення. 
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Електричне освітлення на Хрещатику появилось в 1900 р.
З цього часу колишні жалюгідні вуличні ліхтарі заввишки * 
п 4 м були замінені металевими щоглами, що збереглися на 
багатьох вулицях міста і до цього часу.

Зовнішнє устаткування в смузі вулиці було також  зан ад 
то непривабливим. Незграбні дерев’яні стовпи і металеві грат
часті щогли для різного виду повітряних комунікацій, стовпи 
ліхтарів, вивіски, реклами і т. ін. були встановлені без усяко
го порядку. Цей ліс стовпів з значною кількістю проводів, 
протягнутих у різних напрямах і площинах, захаращ ував про
стір вулиці і надавав їй надзвичайно непривабливого вигляду.

Якщо описані вище елементи впорядкування Хрещатика 
прогресували у своєму розвиткові, то такий важливий елемент 
зовнішнього впорядкування вулиці, як зелень, зовсім був від
сутній. Сама смуга вулиці довгий час залиш алась неозелене- 
ною, незважаючи на те, що в більш ранні часи всі прилеглі до 
Хрещатика квартали, особливо лівого боку, були багаті на ма
сиви внутріквартальних зелених насаджень. Садиби по пери
метру кварталів теж  у минулому мали свої сади. Все це було 
знищено поступовим ущільненням забудови Хрещатика.

Початком зародження деяких окремих елементів устатку
вання і зовнішнього впорядкування в смузі Хрещатика є, в 
основному, друга половина XIX століття і особливо остання 
його чверть. Цьому сприяло, по-перше, переміщення торгової 
діяльності Києва з Подолу і Печерська на Хрещатик і, по-дру
ге, дальший розвиток цієї діяльності в районі Хрещатика, що 
стосується моменту перетворення його в торговий і трохи 
пізніше — в адміністративний центр міста (з 70-х рр. Х ІХ ст.).

На початку XX ст. на Хрещатику були введені нові види 
впорядкування і поліпшувались існуючі. Слід відзначити, що 
коли на Хрещатику зосереджувались майже всі види місько- 
кого впорядкування, то інші райони міста, не говорячи вже 
про околиці, залишались майже невпорядкованими. .Якщо на 
Хрещатику були водопровід, каналізація, газ, електрика, трам
вай та ін., то на околицях не було в достатній кількості коло
дязів. Про мостові, тротуари і засоби транспортного зв’язку не 
могло бути й мови.

Розвиток елементів впорядкування і устаткування в дорево
люційному Києві був тісно зв ’язаний з умовами ж иття типово
го капіталістичного міста, з його хаосом у розвиткові всіх 
галузей міського господарства. Так само, як і в забудові, у 
впорядкуванні Хрещатика був створений повний хаос як в 
надземній, так і в підземній його частині.
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Міське управління, що являло собою в основному групу 
капіталістів, чиновників, купців, які захищ али свої власні ін
тереси, не могло інакше розв’язувати завдання міського гос
подарства, а тому багато питань в забудові та впорядкуванні 
міста: зливостоки, озеленення та ін. — не були розв’язані.

Функціональне значення Хрещатика

Значення Хрещатика в транспортному відношенні визна
чилось ще в той час, коли прилеглий район був незабудований 
і зарослий лісом, а по трасі нинішнього Хрещатика пролягав 
шлях в «землю печенігів».

Коли район Хрещатика забудувався і об’єднав усе місто 
в один компактний масив, Хрещатик набрав значення основ
ної внутріміської магістралі, що зв’язала північно-західні ра
йони міста з південно-західними. Займаючи вигідне становище 
в топографічному відношенні (спокійне дно долини), він зд ав
на приймав транспортні потоки як пасажирські, так і вантаж 
ні, що виникали між нагірними частинами міста і Подолом.

Займаючи геометрично центральне місце в Києві, Хреща
тик був з самого початку магістраллю, куди спрямовувались 
всі види транспорту поперечних зв’язків вулиць нагірних ча
стин, відокремлених Хрещатицькою долиною. Пізніше сюди
прямували і всі пасажиро-потоки і пішоходи, як до центра
торгового й ділового життя міста і як до найкоротшого й най
більш зручного транспортного шляху на Поділ.

Завдяки своєму географічному становищу в плані міста і 
розміщенню багатьох інших важливих елементів загальномісь
кого обслуговування в цьому районі, як ось: садів і парків,
стадіону, виходів на мальовничі схили Д ніпра і до переправ 
на пляж, Хрещатик був і є тепер основною і єдиною в центрі 
міста артерією, яка збирає і пропускає величезні маси люд
ських потоків. Д о початку Великої Вітчизняної війни (1941 р.) 
Хрещатик був також любимим місцем прогулянок і розваг у 
вечірній час значної частини міського населення, що пряму
вало до театрів, кіно, клубів і магазинів, кафе, ресторанів та 
інших елементів міського обслуговування.

До 1892 р. в Києві був єдиний вид транспорту — гужовий 
(легковий і вантажний). З 1892 року по Хрещатику був про

ведений трамвай на паровій, а згодом на електричній тязі 
(перший за часів царської Р осії).
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Дві колії були прокладені по центру проїжджої смуги. 
В міжколії були встановлені металеві гратчасті щогли з крон
штейнами для підвішування повітряних силових проводів.

З 1910— 1912 рр., а в більшій мірі після імперіалістичної 
війни 1914 рр., з ’явився тут і автотранспорт.

У 1936 р. трамвайний рух на Хрещатику був ліквідований, 
замість трамваю  були введені автобуси, а згодом — одноярус
ні тролейбуси.

33. Загальний вигляд забудови та впорядкування Хрещатика 
від Бесарабки в напрямі Думської площі в 1892 році.

Н а першому плані вагон трамваю .

З 1878 р. на Хрещатик був перенесений з Подолу центр 
адміністративного управління міста — Міська Управа, яка роз
містилась в спеціально спорудженому будинку Думи (на Хре- 
щатицькій площ і). Цей єдиний адміністративний будинок на 
Хрещатику не міг розмістити в собі всі міські адміністративно- 
господарські установи, частина їх містилась в будинку Присут- 
ствених місць на Софійській площі, а деякі містились в ра
йоні Липок, де в основному зосереджені були установи губерн
ського значення.

Протягом дальш ого етапу будівництва аж  до Великої 
Ж овтневої соціалістичної революції на Хрещатику більше 
не споруджувались будинки міського адміністративно-госпо
дарського значення. Тут не було для цього і міського зе
мельного фонду. Всі садиби були власністю приватних осіб.
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З розвитком економіки міста і зростанням торгово-ділових 
операцій тут в основному споруджувались приватні прибуткові 
будинки, банківські й конторські будови і різні комерційні під
приємства.

Таким чином, Хрещатик формувався як яскраво вира
жений торгово-діловий центр, але не як центр адміністративно- 
господарського управління міста.

Хрещатик не був створений у вигляді стрункого архітек
турно-планувального комплексу, бо окремі установи знахо
дились в різних місцях двох височин, розташованих по обох 
боках Хрещатика.

Хрещатик в архітектурно-художній організації міста

Літературних джерел про архітектурно-художній вигляд 
Хрещатика, що належать до першої половини його існування, 
майже нема.

Ілюстрований матеріал, що частково зберігся, дає трохи 
більші можливості охарактеризувати архітектурно-художній 
вигляд Хрещатика. З плану Києва 1846 р.1 видно, що Хреща
тик був забудований на ділянці між площею Бесарабка і Л ю 
теранською вулицею (лівий бік) і по протилежній стороні—від 
бульвару, що формувався тоді, до Кадетської вулиці (нині 
вулиця Леніна) дрібними будинками, як і багато рядових 
вулиць Києва.

На решті території існувала більш рання, але такого ж 
характеру забудова, про що свідчить план Хрещатика з ’йомки 
1865 року.

За невеликим винятком в забудові всього Хрещатика не 
було ніякої композиційної архітектурно-планувальної думки. 
Тут не створювались такі архітектурні комплекси, як Універ
ситет, колишня Перша гімназія, колишня Друга гімназія, ко
лишній Інститут благородних дівиць та інші будинки, споруд
жені в той час у Києві.

В більшості випадків будинки на Хрещатику були дрібні 
і ставились торцями до вулиці. Ця особливість забудови, без
перечно, надавала Хрещатику вигляду вулиці глухого провін- 
ціального містечка.

Наочне уявлення про Хрещатик 50 рр. XIX ст. дає загаль
ний вигляд його на панорамі, яка япляє собою зведення до

1 План м. Києва гравірований при воєнно-топографічному депо 1846 р., 
масштаб в 1 дм. 100 саж.
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34. Панорама Хрещатика за станом забудови лівої сторони на 1851 рік (верхня) і на 1941 рік (нижня).
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35. Панорама Хрещатика за станом забудови правої сторони на 1851 рік (верхнії) і на 1941 рік (нижня).

Виконано арх. Л. Г. Лисою  за участю  арх. Г. Г. Непш  під керівництвом арх. А. О. М атуш евичз.



одного масштабу різних ілюстративних документів, що нале
жать до різних часів, зображених у різних масштабах, а іноді 
і без зазначення масштабу.

Верхня розгортка представляє Хрещатик за станом на 
1851 рік, тобто до моменту перебудови Хрещатика з однопо
верхового в багатоповерховий, а друга — нижня показує стан 
Хрещатика на 1941 рік.

Архітектурна розгортка за станом на 1851 рік наочно по
казує, що забудова Хрещатика на цьому етапі в архітектурно- 
художньому відношенні нічого цікавого не представляла 
Не маючи композиційного архітектурно-планувального задуму 
в організації забудови в плані, Хрещатик був також позбав
лений архітектурно-художнього задуму в композиційній побу
дові загального силуету забудови вулиці.

36. Загальний вигляд забудови початку правої сторони 
Хрещатика у 80-х роках XIX ст.

На фоні дрібної приватновласницької забудови відзнача
лись такі триповерхові будинки, як № 2, 12 (за проектом архі
тектора О. В. Беретті — сина) і №  16 (невідомого автора), 
рішені в спокійних пропорціях. Виділялись на загальному фоні 
забудови такі споруди, як будинок №  24 (невідомого автора), 
Перший київський театр (архітектор Меленський) та кілька 
інших більш дрібних будов, споруджених на початку XIX ст., 
рішених в стилі ампір, що набрав досить широкого поширення 
в той час.
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Але Хрещатик того часу мав ще й інші якості. Схили до
лини, між якими він розташований, мали примхливу форму. 
Природні височини піднімались на 25—35 м над Хрещатиком, 
утворюючи тераси. Окремі виступи високих плато (Липок і 
Старого Киева) як миси розташовувались на різних відстанях 
від вулиці, го затискуючи її в рамки 100— 150 м, то розкри
ваючи більш далекі перспективи на 400— 500 м. Природа на
дала Хрсщагішькій долині винятковий за мальовничістю і р із
номанітністю топографічний силует.

37. Будинок старої пошти, Хрещатик №№ 24—26
(будова перш ої чверті XIX ст.).

Вся долина, особливо північно-західний її схил (з боку 
Л ипок), була вкрита великими масивами зелених насаджень. 
Тут були суцільні сади і парки, причому в організації їх від
чувалась дбайлива рука людини, не позбавленої художнього 
смаку. На тих же панорамах видно групові посадки декора
тивних порід, культивування газонів і чагарників, помітна ви
сока майстерність в сполученні зелені з топографічними особ
ливостями та вміле створення терас, відкосів, доріг, доріжок 
та інших елементів.

Треба відзначити, що в озелененні Хрещатицької долини, 
як і в багатьох місцях Києва того часу, широкого застосування 
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набрали стрункі тополі, які надавалн мальовничому вигляду 
долини своєрідної краси українського ландшафту.

Тополями були обсаджені цілі вулиці, що примикають до 
Хрещатика: колишня Інститутська (тепер Ж овтневої Револю 
ції), колишня Трьохсвятительська (тепер вул. Ж ертв Револю
ц ії), Кругло-Університетська, відомий своїми тополями колиш
ній Бібіковський бульвар (тепер бульвар Тараса Ш евченка).

38. Вид на забудову та благоустрій лівої сторони Хрещатика 
з валу укріплень Старого Києва.

(К інець перш ої половини XIX ст.). В центрі на горизонті — 
будинок Інституту благородних дівиць, поруч — сади на спла
нованих терасах схилів Х рещ атицької долини з боку Липок.

Н а передньому нлані зліва — пож еж на вишка.

Забудова Хрещатика спочатку розміщувалась вздовж ву
лиці вільно розташованими окремими будинками в індивіду
альних садибах.

Збудовані трохи пізніше в різних місцях долини на тера
сах уступів споруди не тільки не погіршували цікаві краєвиди, 
але й пожвавлювали їх.

Ці архітектурні вкраплення були органічно пов’язані з 
навколишньою природою. Вони не тільки не порушували, а й 
доповнювали її. Зразком такої забудови можна вважати буди
нок колишнього Інституту благородних дівиць, один з неба
гатьох будинків, які є пам’ятниками архітектури середини

63



XIX ст., створених у Києві за проектом академіка архітектури 
В. І. Беретті, автора будинку Київського університету.

Видатний майстер архітектури, ставлячи великий за об’є
мом будинок, розумів умови місцевості, відчував масштаб то
пографії долини і знайшов відповідний масштаб своєму творо
ві. Хоч будинок Інституту безпосередньо і не стояв на лінії 
вулиці, проте, займаючи командну висоту в глибині кварталу, 
він був доступний для огляду і брав участь в архітектурно- 
просторовій організації не тільки вулиці, але й усього прилег
лого району. В цьому, власне, і полягала перевага способу 
забудови долини.

В значно меншій мірі таку ж роль в архітектурно-просто
ровій організації Хрещатика відігравали і такі споруди, як 
особняк Беретті на другій стороні вулиці Ж овтневої Революції 
проти будинку колишнього інституту, будинок товариства 
«Сулимовка» по вул. Енгельса, пожежна вишка по Мало- 
Підвальній вулиці, а також будинок костьолу на пересіченні 
вулиць Ж ертв Революції і Костьольної.

Навіть такі більш віддалені архітектурні комплекси, як 
Михайлівський монастир, будинок Присутствених місць, Со
фійський собор та ін., в той час, коли вулиця мала вільну й 
малоповерхову забудову, в тій чи іншій мірі брали участь в 
архітектурно-просторовій організації Хрещатика.

Початок Хрещатика закритий гіркою і садом з боку дніп
ровських схилів, і лише в протилежному напрямі Хрещатицька 
долина розкривала вид на мальовничі схили Черепанової гори
і на більш далекі силуети високих місць — Байкової гори, 
Деміївки і Голосієва.

Вузька Хрещатицька долина, затиснута височинами, не 
могла брати участі в створенні природного силуету міста. 
У зв’язку з цим забудова Хрещатика, яка поступається висо
тою сусіднім височинам, також  не могла брати участі в ство
ренні архітектурного силуету міста. Цю роль по праву відігра
вали прилеглі високі плато і архітектурні споруди, що 
містилися на них.

Дальш ий хід забудови Хрещатика з моменту перетворення 
його в торговий і діловий центр почав змінювати його вигляд. 
Вільна забудова садиб віддала своє місце багатоповерховим 
будинкам, що забудовувалися в одну суцільну стіну по пери
метру вулиці.

Внаслідок цього знищувались спочатку сади садиб вздовж 
вулиці і закривались високими будинками мальовничі схили з 
їх багатими масивами внутріквартальних зелених насаджень 
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39. Панорама забудови схилів Хрещатицької долини.
На задньому плані — загальний вигляд забудови Старого Києва, що розкривається з плато Липок. 
На передньому плані — озеро в кол. садибі М ерінга (тепер площа та сквер коло теа гру ім. Ф ранка, 

перед його забудовою ). Д руга половина XIX ст.



Через невдалу забудову району Бесарабської площі, за 
планом 1837 р., були закриті і більш далекі перспективи, що 
відкривалися з Хрещатика в‘ південно-західному напрямі. Був 
також закритий єдиний вид з південно-західної частини міста 
в бік Хрещатика.

В результаті дальших будівельних етапів Хрещатик до по
чатку війни 1914 р. був остаточно замкнений суцільною забу
довою по фронту вулиці, а забудовою глибини кварталів бу
ли знищені всі внутріквартальні зелені масиви.

Капітальна забудова вулиці ні в якій мірі не могла зміни
ти знищеної природної краси ні організацією забудови в пла
ні, ні створенням силуету забудови вулиці, ні архітектурною 
якістю самих будов. На всьому позначались: недооцінка при
родних умов Хрещатицької долини, інтереси приватновлас
ницької забудови, висока рента на землю, гонитва за наж и
вою в умовах будівельної гарячки торгового і ділового центра, 
що розвивався, і відсутність керівного архітектурного начала. 
Незважаючи на те, що в районі Хрещатика були зосереджені 
найбільші будинки, вони не брали участі в організації архі
тектурного вигляду міста, його силуету, бо, перебуваючи в до
лині, були приховані від глядача.

Ц ікавих архітектурних комплексів тут не було створено. 
Вузькі садиби по фронту забудовувались по лінії вулиці і, 
більш того, кожний забудовник намагався висунути на тро
туар східці або сходи, приямки для вікон підвалів та інші 
елементи будови. Через це тротуари набирали порізаного, 
неприємного вигляду.

У вертикальному відношенні, тобто в створенні силуету 
забудови вулиці, картина вийшла надзвичайно непривабливою. 
Чергування багатоповерхових будов в 5—7 поверхів з малопо
верховими, навіть одноповерховими, які збереглися ще з по
чатку утворення вулиці, мало випадковий характер і справля
ло дуже невигідне враження.

В архітектурному відношенні самі будинки, за винятком 
небагатьох, не мали ніякої цінності. П рикладами кращої архі
тектурно-художньої творчості того часу були лише такі одиниці 
як: № 6 (арх. Зекцера і Торова), № 8-а (акад. Л. М. Бенуа), 
№ 8-6 (арх. П. С. А ндрєєва), № 12, до надбудови (академіка 
О. В. Беретті), № 16 (невідомого автора), № 32 (акад. 
Ф. І. Л ідваля) і деякі інші.

Але ця незначна кількість споруд, яка має матеріальну й 
архітектурну цінність, особливо №  32, 8-а і 8-6, не могла ство
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рити суцільного архітектурного вигляду Хрещатика. Творчість 
їх авторів була утруднена рядом умов приватновласницької 
системи забудови Хрещатика, вимогами забудовників, неспри
ятливими конфігураціями садиб, переущільненісгю забудови 
та іншими умовами. Щ о ж  до архітектурного рішення цих 
найбільш цінних будинків, то треба відзначити, що вони дали 
Хрещатику лише архітектуру вуличних фасадів, до чого, влас
но кажучи, і могло зводитись зовнішнє архітектурне рішення в

у-ч- -

40. Будинок Наркомфіну Української РСР (колишній банк)— 
Хрещатик, № 32. Ар \ .  Ф. І. Лідваль.



умовах суцільної забудови по периметру кварталу. Ці вкрап
лення, які заслуговують на увагу, не могли змінити архітек
тури Хрещатика.

Архітектура фасадів переважної більшості будинків по 
фронту вулиці нічого цінного не складала. Часто це була архі
тектура, яка відповідала обивательським смакам замовця- 
купця. Багатіям потрібні були прибуткові будинки, коробки 
для навішування г<ивісок, плакатів і реклам, які закривали всі 
головні фаса

41. Вигляд будинків Хрещатика за капіталізму
(М алий пасаж , №  34).

Архітектурне оформлення дворових фасадів і фасадів бу
динків, споруджених в глибині кварталів, майже було відсутнє. 
Будинки, які займали командні місця на терасах, що підніма
ються від Хрещатика, вирішувались без урахування їх види
мості з висот протилежних кварталів і вулиць, що підводять 
у цьому напрямі. Дворові фасади верхніх паралельних Хреща
тику вулиць і хаотичне нагромадження внутріквартальної з а 
будови, позбавлене будь-якого архітекіурного задуму, зіпсува
ли вид долини з прекрасними садами.



N

ХРЕЩАТИК РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Робітничий клас разом з найбіднішим селянством під ке
рівництвом партії більшовиків повалили царизм, а потім і 
владу буржуазії.

Зміцнення диктатури пролетаріату викликало тривогу в 
таборі імперіалістичної Антанти, яка організувала похід 
14 держав і внутрішніх контрреволюційних сил проти молодої 
радянської республіки.

Незважаючи на героїчні зусилля молодої Червоної Армії, 
німецькі війська 1 березня 1918 р. зайняли Київ. По всій 
Україні піднялась хвиля партизанського руху проти терору 
німецьких імперіалістів і гетьманщини. При братній допомозі 
великого російського народу український народ вигнав з 
України німецьких окупантів, а згодом і їх агентуру — петлю
рівців. У визволенні Києва брали участь полки під команду
ванням М. О. Щ орса, штаб якого знаходився в будинку № 2 
на площі Калініна. Ще одну спробу задушити радянську краї
ну зробив міжнародний імперіалізм в 1920 р„ коли війська 
панської Польщі вдерлися на Україну і зайняли Київ. 12 черв
ня 1920 р. вони були вигнані, Київ назавжди став радянським.

Загальноміським центром Києва був, як і раніше, Х рещ а
тик, який під час громадянської війни зазнав великих руйну
вань. Були зруйновані великий семиповерховий будинок № 6— 
«Будинок трестів», п’ятиповерховий будинок № 5, великий 
будинок на розі вулиці Леніна і Хрещатика та інші.

Хрещатик поступово відбудовувався. На ньому зосереджу
валась велика кількість радянських, партійних і громадських 
установ, а також  культурно-освітніх закладів міста. Проводи
лись великі роботи по пристосуванню й впорядкуванню всіх га
лузей міського господарства і благоустрою. Але зовнішній ар 
хітектурно-художній вигляд Хрещатика, втілений в застиглих 
формах капітального будівельного фонду, не міг бути докорін
но перебудований без серйозних реконструктивних заходів.
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В силу великої ущільненості забудови як по фронту ву
лиці, так і в глибині кварталів, надзвичайно утруднювались 
реконструкція і нове будівництво на Хрещатику.

В 1927 році 0 в  відбудований будинок № 6 з збереженням 
колишнього архітектурного оформлення.

У 1929 році було почато і в 1930 році закінчено споруд
ження нового великого будинку державних установ на місці 
розібраних руїн будинку № 5 (будинок споруджений за кон
курсним проектом арх. Л. О. Гореліка). Конструктивістська 
архітектура цієї споруди з ’явилась чужерідним вкрапленням 
в забудову Хрещатика. Будинок існує і тепер і є єдиною уці
лілою (після Великої Вітчизняної війни) спорудою непарної 
сторони Хрещатика1.

У 1930— 35 рр. була забудована садиба № 44 (ріг Хреща
тика і вулиці Леніна). Споруджений начорно 6-поверховий 
«Будинок книги» за проектом арх. М. В. Холостенка, теж ь 
конструктивізмі, був розібраний в 1936 р. вщент, бо не задо
вольняв ні планувальні, ні архітектурно-просторові вимоги в 
забудові такого відповідального місця на Хрещатику.

На цьому місці споруджено (1936—39 рр.) 5-поверховий 
універмаг за проектом майстерні акад. О. В Щусєва (автор 
проекту арх. Фідман). Будинок, що існує і тепер, виріше
ний в модернізованому конструктивізмі і в значній мірі не 
пов’язувався з загальним характером колишньої забудови Хре
щатика. Будинок має монументальний вигляд. Проте слід від
значити, що одноманітне оздоблення гранітним обличкуванням, 
обробленим під бучарду по всіх поверхах (хоч і сумлінно 
виконане з червоного граніту), надало будинку трохи моно
тонний, «засушений» вигляд. В облицюванні стін не викори
стано багатство матеріалу, і на перший погляд граніт читаєть
ся, як офактурена штукатурка.

У 1932 році була почата реконструкція двоповерхового 
будинку в садибі № 43. Будинок був розібраний в 1936 році, 
тому що не відповідав вимогам архітектурно-планувального 
порядку.

Нові споруди трьох ділянок (№№ 5, 24—26 і 44) повин
ні були вбудовуватись в суцільний рант забудови, що створив
ся по лінії вулиці, чим прикривались непривабливі внутріквар- 
тальні будови. Надбудова будинків Хрещатика, здійснена до
1941 року на будинках № №  12, 20 і 22, ставила завдання

1 Будинок пристосований для поштово-телеграфинх операцій. З 1943 р. 
в ньому міститься Головпоштамт.
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нівелювання ломаной лінії силуету фасадів вулиці і прикрит
тя хаотичної внутріквартальної забудови.

Спроби реконструкції фасадів купецької архітектури не 
дали відчутних результатів. V

В 1934 р., у зв’язку з перенесенням столиці Української 
РС Р  в Київ, настав новий період розквіту міста. За  5 років 
(1934— 1938) в промислове, житлове, комунальне й соціально- 
культурне будівництво Києва було вкладено близько 1,5 млрд. 
карбованців. Якщо в 1913 р. в Києві налічувалось 174 під
приємства (більшість з них дрібні, півкустарні), то в 1940 р. 
в Києві було 1200 підприємств, з них 600 великих.

42. Загальний вигляд забудови початку Хрещатика у другій 
половині XIX ст.

У дореволюційному Києві проживало 19 тисяч купців, 
38 тисяч дворян, ЗО тисяч різних підприємців. У 1939 р. насе
лення Києва досягало до 850 тисяч чол., в тому числі понад 
100 тисяч робітників, понад 10 тисяч інженерно-технічних пра
цівників, близько 5 тисяч учителів, 3 тисячі лікарів, понад
2 тисячі наукових працівників та ін. У 1913 р. бюджет міста 
Києва дорівнювався 4,7 млн. крб., а в .1938 р. — близько 
281 млн. крб. З 1934 р. розгорнулись роботи по реконструкції 
та розвитку міста. Велика увага приділялась реконструкції 
центра Києва.

Значна кількість установ республіканського значення була 
зосереджена на Хрещатику. Тут розмістились також і міські 
адміністративні та господарські установи. Забудований щільно 
в минулому (по периметру вулиці і в глибині кварталів), як 
типовий торговий і діловий центр капіталістичного міста,
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43. Загальний вигляд забудови початку Хрещатика з кінця XIX ст. до 1936 року.



44. Загальний вигляд забудови початку Хрещатика після 
реконструкції будинку № 1 на Будинок оборони.



Хрещатик, звичайно, не відповідав вимогам розміщення такої 
великої кількості нових установ. Розташування і розміри бу
динків не могли задовольнити вимоги республіканського центра 
соціалістичного міста.

Це привело, нарешті, до перевантаження незначної за дов
жиною (1,2 км) магістралі установами, випадкового і незруч
ного їх розміщення. Концентрація установ, у свою чергу, ство
рила величезний приплив сюди людських мас і різного роду 
транспоріних засобів, що привело до перевантаження тротуа
рів пішоходами, а вулиць — автомобілями.

В районі Хрещатика спеціальних автостоянок для розмі
щення автомашин не було.

Все це викликало необхідність докорінної реконструкції як 
самої забудови, так і смуги вулиці, складання проекту якої 
було почато Архітектурно-планувальним управлінням Київської 
Міськради в 1936 році.

За генеральним планом міста 1936— 1940 рр. Хрещатик з 
прилеглим районом зберігав за собою значення загальномісь
кого центра. Ширина його на всій відстані доводилась до 
44 м. Таке рішення не було задовільним, але інше не могло бу
ти прийнятим у зв’язку з тим, що Хрещатик і прилеглий до 
нього район були найбільш капітально забудованими.

Щоб розвантажити Хрещатик від транспортних потоків, 
намічалось виведення Пушкінської вулиці на плошу ім. Калі- 
ніна, що, проте, було мало реальним в умовах інтенсивної к а 
пітальної забудови району.

Проектувався зв’язок нагірних частин міста (Старо-Київ- 
ської і Липок) через площу ім. Сталіна по трасі вулиці Жертв 
Революції, з доведенням уклону її з 14— 15 проц. до 6—8 
проц., і через площу Бесарабку в таких варіантах:

а) розширення існуючих проїздів навколо Критого ринку 
за рахунок перших поверхів забудови;

б) перехід з бульвару Тараса Шевченка через Хрещатик 
в другому рівні легкою естакадою, з проїздом по правому 
крилу Критого ринку і спуском-естакадою на Басейну вулицю;

в) вихід з правого крила ринку — естакадою над Басей
ною вулицею в садибу №  3, до тунелю, наміченого в глибині 
кварталу цієї садиби (варіант).

Реалізацію прийнятого рішення по реконструкції Хреща
тика в нових червоних лініях генплану Києва 1936— 1940 рр. 
було почато спорудженням у 1940 році нового будинку на са
дибі № 29, де червона лінія була віднесена на 10 м в глибину 
кварталу.
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Нарешті була повністю реконструйована вся смуга вулиці
з площею ім. Калініна, причому була знята кубикова мостова 
і замінена асфальтом на попередній бетонній основі.

Найбільш інтенсивна забудова і реконструкція Хрещатика 
в період радянської влади була в 1936— 1941 рр. За  цей час 
проведені такі будівельні роботи:

Повністю реконструйовано 4-поверховий будинок №  1 для 
Будинку оборони. Реконструкція почата за проектом профе
сора П. Ф. Альошина і арх. О. О. Колесниченка і закінчена 
за проектом арх. О. В. Линецького.

Повністю реконструйований 4-поверховий будинок № 17 
для Радіоцентра.

Споруджено вхід в пасаж, розташований в садибі № 25 
(арх. О. В. Линецький).

Споруджений начорно новий 5-поверховий будинок (Хре
щатик № 29) за проектом арх. І. Ю. Каракіса, замість розіб
раного одноповерхового будинку, спорудження 50-х рр. XIX ст. 
(колишній Ідзіківського).

Реконструйовано 4-поверховий будинок № 31 для універ
магу (колишній магазин Людмера) за проектом арх. Л. О. Го- 
реліка).

Надбудовано 4-й поверх на будинку № 12.
Споруджено новий 5-поверховий будинок на площі 

ім. Калініна (ріг Хрещагицького провулку, № 1) за проектом 
проф. П. Ф. Альошина і арх. О. О. Колесниченка.

Повністю реконструйовано 3-поверховий будинок № 22 
«Гранд Отель» з надбудовою двох поверхів (почата реконст
рукція за проектом проф П. Ф. Альошина і арх. О. О. Колес
ниченка і закінчена арх. О. В. Линецьким).

Споруджено новий 5-поверховий будинок поштамту 
№ 24—26. Автори проф. В. О. Осьмак і арх. С. І. Германович.

Повністю реконструйовані приміщення майже всіх мага
зинів у нижніх поверхах будинків по обох боках Хрещатика.

Реконструйовано площу ім. Сталіна (колишня площа 
III Інтернаціоналу), де були зняті: залізобетонний павіль
йон з громадською вбиральнею, щогли, стовпи, хаотичне спле
тення трамвайних колій та ін. Тут організовано було транс
портне кільце, всередині якого була влаштована клумба.

Реконструйовано вхід в Сад піонерів (колишній П ролетар
ський), де замість вузького  пандуса, що підводить до голов
ного входу, вдало вписані монументальні гранітні сходи. П ре
красна ідея поєднання сходів з каскадними фонтанами на фоні 
зелені не дістала належного архітектурно художнього  виразу,
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До моменту реконструкції проїжджої і пішохідних смуг 
Хрещатика інтенсивність різних видів транспорту набрала ве
ликих розмірів. Постало питання про необхідність розванта
ження цієї парадної магістралі від деяких видів транспорту, 
в першу чергу — усунення вантажного транзитного руху між 
верхніми частинами міста і Подолом.

Були зняті рейки трамвайних колій і металеві щогли, які 
захаращували центральну смугу вулиці. Замість трамвая спо
чатку були введені маршрути автобусного сполучення, а неза
довго до Великої Вітчизняної війни пасажирський транспорт 
був посилений тролейбусами.

На доповнення до двох рядів ліхтарів, встановлених по 
краю тротуарів на струнких металевих щоглах, були підвішені 
на спеціальних тросах-підвісках два ряди світильників, без
посередньо над проїжджою смугою. Освітлені вітрини магази
нів посилювали ефектний вигляд вулиці у вечірні години.

По краях тротуарів вулиця була обрамована деревами з 
стриженими шаровидними кронами. Під час асфальтування 
вулиці була також приведена в порядок значна частина повіт
ряних комунікацій з усім хаосом стовпового господарства. П о
вітряні лінії переведені на кабель і укладені в смузі тротуарів.

В результаті проведених заходів, а також в зв’язку з тим, 
що на Хрещатику і в його районі був зосереджений найцінні
ший будівельний фонд Києва (значна кількість адміністратив
но-господарських установ міського і республіканського призна
чення, кращі магазини, театри, кіно, клуби, готелі та ін.), най
краще в місті зовнішнє впорядкування — все це створило 
Хрещатику славу найкращої вулиці міста.

Д альш а реалізація зазначених вище планувальних рішень 
була припинена в 1941 р. у зв’язку з війною, що почалася.

Тимчасова фашистська окупація з 19 вересня 1941 Р- по
7 листопада 1943 р. завдала Києву незчисленного лиха. П ол
чища фашистських варварів зруйнували фабрики і заводи, 
електростанції і залізничне устаткування, громадські будинки, 
комунальне устаткування і житла.

У місті нема району, вулиці, де б в тій чи іншій мірі не 
залишила слідів руйнуюча рука ворога. Особливо великі руй
нування були заподіяні в центрі міста — Хрещатику.

У вогні зникли прекрасні будинки театрів, кіно, готелів, 
торгово-адміністративних закладів і жилих приміщень, були 
знищені устаткування вулиць і зелені насадження.
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45. Загальний вигляд Хрещатика на ділянці між вулицями 
К. Маркса і Свердлова. 1938 рік.



Пожежами і вибухами в цьому районі було охоплено 
9 кварталів загальною площею 62,6 гектара. Площа території 
кварталів суцільних зруйнувань і завалів дорівнює 41,6 га. 
За винятком трьох будинків (№№ 5, 53 — флігель і 24 — флі
гель), що уціліли, в зазначених межах вся забудова була 
перетворена в суцільні руїни. Громади кам’яних масивів 
фронтальної забудови завалили не тільки внутріквартальні 
простори, але й прилеглі вулиці, закривши тим самим навіть 
проходи і проїзди вулиць.

Із загального числа 324 зруйнованих будинків лише 56 
(17 проц.) могли бути відбудовані.

Розподіл зазначених вище будинків за їх об’ємом і функ
ціональним призначенням наведено в таблиці:

Найменування Кіль
кість Кубатура

1 Готелів 5 131 445
2 Театрів 5 149 777
3 Ц и р к 1 ЗО 000
4 Радіотеатр 1 20 000
5 Поштамт 1 85 000
6 Учбових закладів . 5 76 200
7 У с т а н о в . 19 436 111
8 Торговельних організацій 8 212 748
9 Л о м б а р д 1 15 000

10 Магазинів та інших торговельних приміщень — 213 360
11 Ж илих будинків — 2 009 335
12 І н ш и х понад 5°0 000

Всього близько 4 000 000 м3

Таким чином центральна частина міста втратила близько
4 000 000 м3 свого найбільш цінного будівельного фонду.

* **
6 листопада 1943 року — день найважливішої історичної 

події не тільки в житті Києва, але й в житті всієї України.
В ніч з 5 на 6 листопада, форсувавши Дніпро в районі 

Ки'-ва, частини Радянської Армії вступили в місто. Перг ~ 
ду1' и ворога, Радянські війська звільняли район за районом 
від фашистських варварів.

До пошматованого серця столиці Радянської України, його 
життєвого центра — Хрещатика, першим прорвався з своїм 
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47. Вид на будинки «Гранд Отель». Хрещатик, № 22
(на передньому плані) та поштамт (на задньому плані) 

в 1941 році.

48. Вид на руїни будинків «Гранд Отель» та поштамту після 
зруйнування Хрещатика німецько-фашистськими загарбниками

в 1941 р.



49. Загальний вигляд району площі ім. Калініна після зруйнувань, заподіяних німецько-фашистськими
загарбниками у 1941 — 1943 рр.



50. Зруйновані будинки на Хрещатику від вул. Леніна до площі ім. Калініна у 1941 році.



загоном гвардії старший лейтенант тов. Н. М. Шолуденко, який 
загинув смертю хоробрих в боях за Київ1.

Зійшовши кров’ю, і ціною крові повернений до життя, 
Хрещатик почав оживати. По ньому пройшли транспорти Р а 
дянської Армії, які прямували на захід для переслідування 
вигнаних з міста фашистських загарбників.

Населення, яке повернулося з околишніх сіл, включалось 
у роботу для найшвидшої відбудови зруйнованого господар
ства міста, в тому числі і Хрещатика. Роботи набирали мас
штабу гігантських народних будов.

Загальне керівництво по проведенню таких складних ро
біт в умовах воєнного часу здійснював Микита Сергійович 
Хрущов. Він поставив завдання —негайно переглянути довоєн
ний генеральний план міста і внести в нього необхідні корек
тиви з метою правильного ведення відбудовних робіт в умо
вах зруйнувань. Виникла необхідність складання нових 
генеральних планів для районів міста, і, в першу чергу, для 
зовсім зруйнованого центра Києва — Хрещатика.

Організація і виконання проектно-планувальних робіт по 
складанню генеральних планів були доручені автору цієї 
монографії, призначеному в. о. головного архітектора Києва. 
31 листопада 1943 року було почато формування Управління 
головного архітектора м. Києва.

Д о 18 грудня 1943 року були вироблені основні положен
ня для складання проекту організації робіт по розчищенню 
завалів центральних кварталів міста вздовж Хрещатика. Од
ночасно з цим пророблялись основні положення по плануван
ню й реконструкції самої траси Хрещатика (власне вулиці), 
а також намічались перші схеми забудови Хрещатика і безпо
середньо прилеглих до нього кварталів. Одержані в процесі 
цих перших робіт результати дали цілком ясну картину про 
ступінь і характер зруйнувань центрального району; був намі
чений порядок розчищення завалів, першочергові заходи по 
підготовці майданчиків для будівництва і впорядкування, не
обхідні корективи в реконструкції і плануванні Хрещатика, 
що історично склався, і прилеглого до нього району зруйнувань.

Проектні пропозиції по відбудові Києва детально розгля
дались, обговорювались, а по вузлових пунктах і перевірялись

Тіло Н. М. Ш олуденко поховано в Саду піонерів, при вході з май
дану ім. Сталіна. Могила оформлена тимчасовим пам’ятником за проектом 
арх. Ю. П. Любченка.
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в натурі — на місцях відбудовних робіт. Тут же на місці вно
сились в проектні пропозиції необхідні поправки.

Величезні зруйнування центральної частини міста вима
гали уважного ставлення до можливості використання окремих 
коробок будинків, що збереглися. Ця робота була доручена 
спеціальній комісії, створеній при Управлінні головного місь
кого архітектора, яка в результаті обслідування встановила, 
що з загальної кількості зруйнованих будинків центрального 
району можливо відбудувати тільки 56 одиниць.

В результаті розібрання руїн в районі Хрещатика після 
підрахунку визначались такі орієнтовні кількості можливого 
виходу будівельних матеріалів (без металу):

1. Цілої цегли близько 300 тис. м3
2. П оловняку „ 400 „
3. Щ ебню я 200 „ *
4. Грузу будівельного 300 тис. тонн.

Одночасно з цим пророблені були траса і червоні лінії 
майбутнього Хрещатика. Намічено було розширення вулиці по 
всій довжині до 60 м за рахунок лівої (непарної) сторони.

Перше рішення поперечного профілю вулиці було асимет
ричним, із збереженням попередньої проїжджої смуги. Це 
випливало з умов, що історично склалися, планування (вер
тикального), впорядкування, інженерного устаткування, забу
дови, що уціліла, в двох крайніх кварталах правої (парної) 
сторони Хрещатика, топографічних особливостей і врахування 
особливостей архітектурно-художнього порядку. Було намічено 
створення на Хрещатику бульвару завширшки в 10 м по па
нелі непарної сторони з влаштуванням в межах її траншеї 
загального колектору для укладання всіх підземних комуні
кацій.

Д ля робіт по розчищенню й підготовці будівельних май
данчиків був намічений план черговості. Одночасно з цим бу
ли визначені місця для доцільного використання вивозимого з 
району зруйнувань будівельного грузу.

При архітектурно-планувальному рішенні враховувалась 
вільна забудова вулиці окремими архітектурними комплексами 
на терасах схилів долини з введенням максимального внутрі- 
квартального озеленення й обробкою відкосів терас, що підні
маються пандусами-підходами до будинків, сходами, під
порними стінками, балюстрадами, фонтанами, скульптурою та 
іншими малими архітектурними формами.
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Розв’язанню транспортної проблеми як в смузі самого 
Хрещатика, так і в вузлових пунктах пересічення його з най
важливішими магістралями і вулицями, що підводять до нього 
(площа ім. Сталіна і площа Бесарабки), було приділено багато 

уваги як одному з основних факторів, що вирішують пла
нування і забудову Хрещатика.

51. План Хрещатика в нових червоних лініях 52 м завширшки 
з позначенням черговості робіт по розчистіїі від руїн.

Проект організації робіт по відбудові Києва був розгля
нутий і 25.11.1944 р. схвалений постановою Р Н К  УРСР і 
Ц К  К П (б )У  Організація виробництва робіт по Хрещатику 
була покладена на Народний Комісаріат житлового й цивіль
ного будівництва (нині Міністерство) і «Укрдормост».

Створена спеціальна будівельна організація «Хрещатик- 
буд» приступила до розібрання руїн і розчищення майданчиків. 
У порівняно короткий час розгорнення робіт охопило весь 
фронт Хрещатика.

Управління міського архітектора підготувало матеріали 
для оголошення конкурсу на планування й забудову Хре
щатика.
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Був складений також проект1 симетричного поперечного 
профілю з урахуванням повної реконструкції проїжджої части
ни і пішохідних смуг. Остаточна ширина вулиці була визна
чена в 52 м (14+24+14 м).

Проект основних положень на оголошення конкурсу був 
розглянутий і схвалений Р Н К  УРСР. Постановою від 22 
червня 1944 р. було вирішено замовити складання проектів

* 4 “  _ щ +___________ 1*4.

52. Поперечний профіль Хрещатика після реконструкції 
1945— 1946 років.

провідним архітекторам СРСР, оголосити відкритий конкурс 
для залучення широкого кола архітектурної громадськості, 
затверджено склад жюрі, визначено строк подання проектів 
(1 жовтня 1944 р.) і виділені необхідні асигнування.

До кінця липня 1944 року перші крайні смуги по обох сто
ронах Хрещатика були очищені й підготовлені для дальших 
робіт по реконструкції вулиці.

У відповідності з постановою Уряду2 в липні 1944 р. пара
лельно з розчищенням був початий цикл робіт по реконструк
ції проїжджих і пішохідних смуг і всього інженерного устат
кування вулиці

Нові червоні лінії Хрещатика, вироблені Управлінням 
міського архітектора і прийняті за основу для конкурсу, були 
винесені і закріплені на місцевості.

Одночасно була зроблена розбивка траси загального під
земного колектора для прокладання в ньому різного призна
чення комунікацій по устаткуванню вулиці.

1 Проект склав доктор технічних наук А. Е. Страментов.
2 Постанова № 748 РНК УРСР від 3 липня 1944 р. «Про реконструк

цію і впорядкування вулиці Хрещатик в м. Києві».
76



Слідом за цим були початі земляні, а потім і будівельні 
роботи по спорудженню самого колектора1.

У серпні 1944 року були початі роботи по реконструкції 
покрову вулиці за проектами технічного бюро «Хрещатик- 
буду».

Старий асфальт був повністю знятий. Частина попередньої 
бетонної основи також була розібрана у зв’язку з розширен
ням смуги правого тротуару з 10 до 14 метрів. У смузі розши
рення проїжджої частини вулиці закладено нову основу зав 
ширшки в 7 м.

Замість старих бордюрних каменів завширшки в 12 см 
укладені нові масивні гранітні камені борт в 35 см. Такого 
січення бортові камені були вперше застосовані в практиці 
вуличного будівництва Києва на Хрещатику.

Д ля посадки дерев по обох боках тротуарів біля .бортів 
зроблені спеціальні траншеї, заповнені рослинним грунтом.

Слідом за реконструкцією частин підземного господарства, 
що залишається поза загальним колектором, і підготовкою 
смуг під озеленення були початі роботи по асфальтуванню про
їжджої і пішохідних смуг2.

Роботи по спорудженню колектора, поперечних траншей 
та асфальтуванню вулиці було закінчено. Загальна площа 
асфальтування дорівнюється 72 тис. м2.

Д ля безпеки пішохідного руху на Хрещатику встановлені 
по осі проїжджої смуги так звані островки безпеки: біля 
площ ім. Сталіна, ім. Калініна, Бесарабки, при виході на 
Хрещатик з вулиць Леніна і Свердлова. Островками визначені 
місця переходу Хрещатика пішоходами. Смуги на асфальті ви
ділені алюмінійовими кнопками.

Восени 1945 року Хрещатик був обсаджений деревами, 
переважно липами віком 10— 12 років. У деяких місцях липи 
чергувалися з горобиною і каштаном. Дерева висаджені на 
тротуарах на відстані 1,5 м від бордюрного каменя. З метою 
одержання в перші ж  роки максимального ефекту від озеле
нення посадка дерев проведена досить густо (інтервал—3 м) 
з таким розрахунком, щоб, коли це буде необхідно пізніше, 
перейти до нормального інтервалу в 6 м шляхом пересадки 
половини дерев (через одне дерево) в інші місця в цьому ж 
районі.

1 Проект колектора складений технічним бюро «Хрещатикбуду».
2 Асфальтування пpoв^aдилocь трестом «Гідрошляхбуд».
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53. Загальний вигляд Хрещатика від. вул. К. Маркса у бік площі ім. Сталіна 
після реконструкції смуги вулиці. 1947 рік.



54. Хрещатик після реконструкції: розширення, асфальтування, озеленення та встановлення 
ліхтарів. Загальний вигляд від площі ім. Калініна в бік площі Бесарабки. 1947 р.



55. Вид вздовж Хрещатика до вул. Леніна, 
передньому плані — алея дерев правої сторони Хрещатика від площі ім. Сталіна до площі ім. Калініна. 

Оформлення суцільними квітниками тротуарів вулиці вздовж проїж дж ої частини Хрещатика.



56. Загальний вигляд забудови та благоустрою Хрещатика від площі ім. Сталіна до площі ім. Калініна.
На передньому плані газони та квітники, влаштовані в 1948— 1949 рр. на 

місці колишньої забудови лівої сторони Хрещатика.



5 7 .  О с т р о в к и  б е з п е к и  н а  п е р е х р е с т я х  Х р е щ а т и к а .

Проектом озеленення Хрещатика1 в лінії посадок дерев 
були також визначені місця для установки щогл ліхтарів. Ін
тервал розстановки щогл прийнятий (у середньому) в ЗО м 

По обох боках Хрещатика висаджено близько 750 дерев2.

1 Автор проекту архітектор Барзилович С. А.
2 Посадку проводив трест зелених насаджень м у  Києва.
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В смугах тротуарів і навколо Хрещатика були влаштовані 
газони і квітники на розчищених від руїн майданчиках: газон 
на площі ім. Калініна, на місці колишнього будинку Обкому 
КП (б)У , газон на місці колишнього приміщення Будинку обо
рони (Хрещатик № 1 і № 3) та інших місцях.

В результаті всіх проведених робіт уже до осені 1945 року 
смуга вулиці Хрещатика в нових червоних лініях набрала впо
рядкованого вигляду. В день 28 річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції парад і демонстрації були проведені 
на Хрещатику.

У 1946 році був відновлений рух тролейбусів.
Треба відзначити, що в реконструкції магістралі були до

пущені деякі помилки. Повна реконструкція вулиці була про
ведена без відповідного вертикального планування чорного 
полотна.

Як наслідок, на ділянках з існуючою забудовою (квартали 
між бульваром Тараса Шевченка і вулицею Леніна та між 
площею Калініна і вулицею Жертв Революції) були підняті 
тротуари біля лінії забудови над підлогою перших поверхів; 
це привело до погіршення входів у будинки і магазини і 
в’їздів у двори, до зменшення і без того недостатніх по висоті 
габаритів в’їздів — підворіття. Підняті тротуари перешкоджали 
природному стоку зливових вод з дворів через підворіття, що 
примусило спорудити допоміжні обладнання для відводу води.

Нерозв’язаним залишилось питання по впорядкуванню 
зливової системи, що має таке важливе значення для басейну 
Хрещатика. Питання реконструкції зливовідводів на Хрещати
ку повинно бути спеціально й детально вивчене. Тепер збиран
ню води на Хрещатику сприяють, крім недостатнього січення 
основного зливового колектору, також: мала кількість зливо- 
приймачів для перехоплення води з примикаючих до Хреща
тика вулиць і на самому Хрещатику, недостатнє січення зливо- 
прийомних отворів і занадто густі грати кришок цих отворів, 
що зменшують і без того недостатнє їх січення.

При розширенні вулиці й реконструкції покрову полотна 
проїжджої смуги і тротуарів виникло міркування ліквідувати 
затоплювання Хрещатика шляхом засипки сідловини в районі 
перелому подовжнього профілю вулиці між Бесарабкою і вул. 
Леніна. Д ля повної ліквідації сідловини потрібна була б 
підсипка в існуючому місці перелому профілю понад 4 м і 
проведення величезних земляних робіт у районі всієї долини 
на відстані всього Хрещатика. Природно, що цей ваірант під
сипки Хрещатика відпав.
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58. Загальний вигляд району площі ім. Калініна після розчищення від руїн 
та влаштування квітників та газонів.



59. Початок Хрещатика після розчистки від руїн Будинку оборони — Хрещатик, № 1.



60. Загальний вигляд Хреещатика від Бесарабки в бік площі ім. Калініна після реконструкції смуги вулиці. 1947 р.



У 1946 році були також початі роботи по встановленню і 
монтажу нових ліхтарів1 замість тимчасово поставлених. Нові 
ліхтарі, що мають збірну конструкцію, сконструйовані з мета
левих труб (остов — щогла), лиття фасонних частин (з’єдну
вальні й декоративні елементи) і важких кам’яних елементів

61. Площа ім. Сталіна. На передньому плані сквер, 
влаштований у 1947 р. на місці будинків №№ 1 і 3 по 
вул. Хрещатик. На задньому плані будинок Держфілармонії 

та Сад піонерів.

з сірого полірованого граніту (цоколь). Монтаж ліхтарів здій
снювався на місцях встановлення і закінчився в 1947 р.

У смугах тротуарів Хрещатика встановлено 82 ліхтарі.
У 1946 році на початку бульвару Тараса Шевченка проти 

площі Бесарабки було почато і закінчено спорудження мону
мента В. І. Леніну2.

1 Автор проекту ліхтаря архітектор Єлізаров В. Д .
2 Фігура В. І. Леніна роботи народного художника СРСР лауреата 

Сталінської премії скульптора С. Д . Меркурова. Постамент і основу 
виконано за проектом дійсного члена Академії архітектури СРСР та УРСР  
архітектора О. В. Власова і архітектора В. Д . Єлізарова.
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62. Фрагмент ліхтаря на фоні смуги озеленення Хрещатика.



63. Монумент В. І. Леніну на бульварі Тараса Шевченка 
при виході на Хрещатик.



64. План площі Бесарабки.



Урочисте відкриття пам’ятника відбулось у день Сталін
ської Конституції, 5 грудня 1946 року.

Монумент має загальну висоту 9,5 м і складається з трьох 
основних частин: фігури, постаменту і основи. Фігура
В. І. Леніна на весь зріст висотою 3,4 м висічена з червоного 
граніту і відполірована, за винятком конструктивної частини, 
біля ніг фігури.

Постамент чорного кольору являє собою циліндр з поліро
ваного лабрадору висотою 4,4 м, діаметр ц ил індра— 1,88 м.

На постаменті є написи:
на лицьовому боці: « Л е н і  н»,
на правому боці: «Ніколи не переможуть того народу, в 

якому робітники і селяни в більшості своїй пізнали, відчули і 
побачили, що вони відстоюють свою Радянську владу — владу 
трудящих, що відстоюють ту справу, перемога якої їм і їх 
дітям забезпечить можливість користуватися всіма благами 
культури, всім, що створено людською працею. Ленін».

На лівому боці: «При єдності дії пролетарів великоросій
ських і українських вільна Україна можлива, без такої єдно
сті про неї не може бути й мови. Ленін».

Основа монумента має в плані форму квадрата з сторо
ною 15,8 м. Горизонт майданчика починається нульовою від
міткою тильного боку квадрату. Лицьовий бік майданчика у 
зв’язку з уклоном місцевості має висоту близько 2 м. З цього 
боку майданчика влаштовані сходи, які мають в плані півцир
кульну форму. Стінки основи обличковані полірованим грані
том темносірого кольору і завершуються суцільним парапетом 
з такого ж  матеріалу.



КОНКУРСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАНУВАННЯ
І ЗАБУДОВИ ХРЕЩАТИКА

Одночасно з роботами по підготовці Хрещатика до відбу
дови в другій половині 1944 р. проводились творчі змагання 
по складанню форпроекту планування й забудови цієї частини 
міста Києва.

Основними положеннями по складанню форпроекту, з а 
твердженими постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 
22 червня 1944 р., ставилось завдання по розв’язанню таких 
основних питань:

а) визначення ідеї планувального рішення Хрещатика і 
прилеглого до нього району;

б) виявлення ідеї архітектури забудови Хрещатика як 
торгово-ділового й громадсько-культурного центра і центра 
масових демонстрацій, гулянь, концентрації і розподілу масо
вих потоків місцевого й транзитного призначення;

в) визначення архітектурно-планувальної ідеї в рішенні 
площ: ім. Сталіна, ім. Калініна і Бесарабки (що має значення 
найважливішого вузла зв’язку центра міста з Печерськом і 
потребує невідкладного транспортного розв'язання).

Основними положеннями особливо підкреслені вимоги що
до рішення транспортних зв’язків двох нагірних частин міста, 
роз’єднаних Хрещатицькою долиною, шляхом пом’якшення 
крутих уклонів поперечних вулиць, влаштуванням ескалаторів, 
прокладанням паралельних Хрещатику вулиць з метою розван
таження його від транзитних транспортних потоків та ін.

У результаті творчого змагання до кінця 1944 року надій
шло 22 проектних пропозиції по плануванню і забудові Хре
щатика (в тому числі 11 проектів замовлених, 9 проектів по 
відкритому конкурсу і 2 проекти поза конкурсом).
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З метою ознайомлення з ними широких мас громадськості 
була організована виставка конкурсних проектів загальною 
кількістю в 252 експонати.

29 січня 1945 року Спілкою радянських архітекторів 
УРСР були проведені загальноміські збори архітектурної гро
мадськості Києва з залученням широких кіл спеціалістів в га
лузі містобудування, працівників мистецтв, науки, преси 
м. Києва, на яких обговорювались всі проекти. Паралельно з 
цим матеріали вивчались спеціальною комісією експертів.

Після аналізу поданих на конкурс проектів рада жюрі 
конкурсу не знайшла можливим рекомендувати будь-який 
проект, щоб прийняти його за основу для дальшого опрацю
вання.

В частині рішення планувальної основи всі проектні про
позиції діляться на дві групи. Одна з них вирішує Хрещатик 
в межах його існуючої довжини (від площі ім. Сталіна до 
площі Бесарабки). Друга група — менша — пропонує продов
жити Хрещатик за рахунок ділянки Червоноармійської вулиці 
до місця иримикання до неї вулиці Рогнєдинської і завершити 
Хрещатик в цьому пункті новою площею. Є одне рішення, яке 
пропонує продовжити Хрещатик по Червоноармійській вулиці 
до площі ім. Толстого (архітектори О. О. Тацій і М. К. Іван- 
ченко).

Всі проектні пропозиції зберігають в композиції рішення 
Хрещатика три існуючі площі, причому дві з них (ім. Сталіна 
і ім. Калініна) набирають значного розвитку, особливо площа 
ім. Калініна, що в усіх проектах трактується як основна. 
Частина проектних пропозицій, зберігаючи ширину площі, дає 
їй розвиток по подовжній осі, тобто продовження за рахунок 
кварталу лівого боку Хрещатика.

Інші проекти розвивають площу ім. Калініна за рахунок 
розширення ії частини, що примикає безпосередньо до Хре
щатика, чим, по су і і, створюється друга площа вздовж магі
стралі. В більшості таких пропозицій це розширення набирає 
симетричного обрису по відношенню подовжньої осі площі.

У двох проектах (бригади арх. О. В. Власова і бригади 
архітекторів О. О. Тація та М. К. Іванченка) цей вузол вирі
шується у вигляді двох суміжних і чітко розмежовуваних площ, 
які мають спільну вісь, що збігається з віссю площі ім. К а
лініна.

У двох проектах (бригади арх. В. Г Заболотного і брига
ди студентів-комсомольців Київського художнього інституту 
під керівництвом проф. П. П. Хаустова) дано асиметричне
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рішення цієї площі як по відношенню до пбдовжньої осі, так і 
по відношенню до осі Хрещатика. Цими двома пропозиціями 
створюється достатніх розмірів основна центральна площа без 
знесення існуючої забудови. В усіх проектних пропозиціях в 
організацію забудови площі ім. Калініна включалось споруд
ження нового будинку Міської Ради.

Площа ім. Сталіна майже в усіх проектних пропозиціях 
розширюється за рахунок Саду піонерів (з знесенням будинку 
Філармонії) і за рахунок садиби №  2 (з знесенням її забу
дови). На продовженні осі Хрещатика (за площею) в Саду 
піонерів пропонується влаштування підходу до ескалатора, що 
з ’єднує брівку саду з набережною, і до пішохідного мосту на 
Труханів острів.

Площа Бесарабка в переважній більшості проектів зовсім 
не набрала планувального рішення. Лише в деяких проектах 
пропозиції зводились до пересунення будинку Критого ринку і 
знесення існуючої навколо ринку забудови з метою одержання 
більш широкого виходу на Басейну вулицю.

В відношенні організації забудови Хрещатика майже всі 
проектні пропозиції зводились до принципу периметрального 
розміщення забудови магістралі по нових червоних лініях — 
52 м завширшки.

Лише в одному конкурсному проекті, який був представ
лений як варіант до проекту під девізом «Победа» (в карту
ші), давалась пропозиція, за якою ширина нового Хрещатика 
в червоних лініях забудови визначалась в 75 м за побудуван
ням асиметричного поперечного профілю. За  тротуаром з боку 
Липок пропонувалось влаштувати бульвар вздовж усього Хре
щатика (арх. О. О. Сидоренко та Д. С. Бойченко).

Частиною проектів передбачалась організація забудови 
з таким розрахунком, щоб розкрити внутріквартальні простори 
мальовничих схилів Хрещатицької долини.

Одна пропозиція (проект архітекторів О. О. Тація та 
М. К- Іванченка) різко відрізнялась від усіх інших в частині 
забудови лівої сторони Хрещатика. В цьому проекті автори д а 
ли максимальне озеленення схилів лівої сторони Хрещатика і 
мінімальну кількість вільно розставлених будинків.

З метою створення архітектурно-художнього образу Хре
щатика, досягнення найкращої організації простору району 
долини в цілому і включення його забудови в силует міста, 
більшістю проектних пропозицій давалась висотна композиція 
в рішенні деяких об’єктів. У зв’язку з розміщенням забудови
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в долині, вертикальні композиції пропонувались заввишки 
більше 100 м.

В усіх проектах пропонувалось пряме виведення Хреща
тика до брівки придніпровських схилів і далі — влаштування 
пішохідного мосту через Дніпро на Труханів острів

Пішохідний зв’язок Хрещатика з нагірними частинами в 
усіх проектах пропонувалося здійснити ескалаторами. Лише в 
одному проекті (архітектори О. М. Касьянов і В. М. Орехов) 
запропоновано спорудження моста над Хрещатиком з прокла
денням нової вулиці через квартали між площею ім. Сталіна 
і площею ім. Калініна.

2-го лютого 1945 року проекти конкурсу обговорювались 
на засіданні Уряду УРСР з участю 54 архітекторів та ін
женерів.

По першому туру конкурсу Архітектурна рада Управління 
в справах архітектури при Р Н К  УРСР ухвалила провадити 
дальшу поглиблену проробку проектування на основі викори
стання широкого матеріалу першого туру конкурсу, з ураху
ванням зауважень експертної комісії і висновків ради жюрі 
конкурсу.

Рішення Архітектурної ради було затверджене постано
вою Ради Народних Комісарів У РСР 8 березня 1945 року.

У відповідності з цією постановою був початий другий тур 
конкурсу. В результаті цього туру в липні 1946 року було по
дано два проекти: один — бригадою дійсного члена Академії 
архітектури С РС Р і УРСР О. В. Власова і другий — бригадою 
архітектора О. О. Тація.

В обох проектах Хрещатик вирішувався в межах від пло
щі ім. Сталіна до площі ім. Толстого. Істотна відмінність про
позицій другого туру в порівнянні з проектами цих же авторів 
по першому туру полягає в тому, що обидві бригади запропо
нували: нове місце постановки будинку Міської Ради і ство
рення нової площі перед цим будинком (на ділянці між вули
цею Леніна і вул. Свердлова); рішення транспортного зв’язку 
двох нагірних частин міста по одній і тій же трасі з мосто
вим переходом над Хрещатиком на ділянці між площею К алі
ніна і вулицею Свердлова.

У проекті другого туру арх. О. О. Тацій відмовився від 
принципу вільної забудови, запропонованого ним у першому 
турі, і прийняв забудову по периметру вулиці з розривами для 
розкриття внутріквартальних просторів мальовничих схилів 
Хрещатицької долини. Значно більше розкриті від забудови
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внутріквартальні простори в проекті бригади арх. О. В. Власова 
(в порівнянні з проектом першого туру).

Розгляд і обговорення цих двох проектів проходили в 
тому ж порядку, як і в першому турі. Архітектурна рада Уп
равління в справах архітектури при Раді Міністрів УРСР ух
валила проект рішення, який був затверджений постановою 
Ради Міністрів УРСР 17 вересня 1946 року. Цією постановою 
вирішено було вважати етап ескізного проектування по плану
ванню і забудові Хрещатика закінченим і приступити до скла
дання технічного проекту.

В основу дальшої проробки був прийнятий проект брига
ду архітектора О. В. Власова, з внесенням у нього виправлень 
но зауваженнях Архітектурної ради і з урахуванням викори
стання схвалених пропозицій за проектом бригади архітекто
ра О. О. Тація. Разом з цим було ухвалено рішення подати 
проекти 2-го туру в макетах.

11 лютого 1947 року проекти в макетах були подані на 
розгляд. Д ва макети масштабу 1 500 були виставлені в бу
динку музею по вул. Кірова для ознайомлення з ними широ
ких кіл громадськості.

Д ля зручності зіставлення двох рішень на одну і ту ж те
му макети були встановлені в двох суміжних залах лівого 
крила музею1.

У результаті розгляду й обговорення двох пропозицій по 
рішенням планування й забудови Хрещатика, поданих у маке
тах, 17 березня 1947 р. Архітектурна рада Управління в спра
вах архітектури при Раді Міністрів УРСР прийняла постанову, 
в якій був відзначений ряд принципових хиб в обох проект
них пропозиціях і ухвалено рішення про необхідність дальш о
го опрацьовування проектів в частині: рішення транспортних
зв’язків усього району Хрещатика, виключення транзитних 
пасажирських і вантажних потоків по Хрещатику і визначен
ня місць постановки основних об’єктів забудови (Міськради, 
театру та ін.).

Над дальшим рішенням планування і забудови Хреща
тика працювали спільно дві бригади: перша — архітектори
О. В. Власов, В. Д. Єлізаров, О. І. Заваров і друга — архітек
тори О. О. Тацій і В. І. Чуприна.

1 Слід відзначити високу архітектурно-художню майстерність вико
нання макетів. Макет бригади арх. О. В. Власова виконаний в основному
з картону, а макет бригади арх. О. О. Тація— в гіпсі.
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ЗІ березня 1948 року Київською Міською Радою була про
ведена нарада за участю активу архітекторів м. Києва, на якій 
обговорювалась проектна пропозиція по впорядкуванню Хре
щатика щодо озеленення схилів Хрещатицької долини1.

' Розв’язання цього питання демонструвалось трьома варі
антами проектних пропозицій, які були результатом творчих 
шукань після рішення планування і забудови Хрещатика в 
макетах.

Одним з варіантів дана була пропозиція, по якій вздовж 
реконструйованої смуги Хрещатика завширшки в 52 м створю
вались з обох боків бульвари шириною в 25 м кожний.

Таким чином, ширина Хрещатика з бульварами, запропо
нована в 102 м, визначала лінії забудови майбутнього Хреща
тика. Існуюча забудова, що збереглася по Хрещатику за цим 
рішенням, намічалась до пересунення всередину кварталів 
або знесення.

Іншими двома варіантами пропонувалось часткове влаш
тування бульварів за тим же принципом, з урахуванням зали
шення існуючої забудови.

Одночасно з пропозиціями по озелененню були подані про
позиції і по забудові Хрещатика. На відміну від пропозицій 
первісних етапів проектування, в цих рішеннях рекомендується 
максимальне введення на Хрещатику жилої забудови за раху
нок скорочення спорудження будинків громадського призна
чення.

Ця остання проектна пропозиція по плануванню і забудові 
Хрещатика була розглянута 24 квітня 1948 року на засіданні 
Виконкому Київської Міськради2 з метою прийняття остаточ
них настанов для опрацювання детального проекту забудови.

Обширний матеріал усіх попередніх творчих шукань був 
ще раз опрацьований, узагальнений і доповнений відповідно 
до реальних умов відбудови і розвитку Києва в період після
воєнної сталінської п’ятирічки.

Заново скоректований проект генерального плану Хреща
тика був складений під керівництвом дійсного члена Академії 
архітектури СРС Р і УРСР О. В. Власова авторською групою 
архітекторів: А. В. Добровольським, В. Д. Єлізаровим,
Б. І. Примаком, О. І. Заваровим та О. І. Малиновським.

1 Стенограма наради архітекторів, скликано! 31 березня 1948 року Київ
ською Міською Радою депутатів трудя цих в питанні бvдiвнит^твa Хрещатика.

2 Стенограма засідання Виконкому Київської Міськради від 24 квітня 
1948 року «Про проект генерального планування Хрещатика і про роботи 
по впорядкуванню Хрещатика в 1948 році».
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65. Проект генерального плану забудови Хрещатика. 1949 р. 

Умовні позначення:

Я  Забудова давня існуюча.

§§8§£бЗ „ „ відбудована в 1945—50 рр.

Забудова давня не відбудована (стіни), 

майбутня — запроектована.

1— площа ім. Сталіна; 2— сад Володимирської гірки; 3— Сад 
піонерів; 4— сквер на місці колишніх будинків №№ 1 та 3 по 
Хрещатику; 5— будинок пошти; 6— проектована забудова будин
ками державних устаноз; 7— площа ім. Калініна; 8— флігельний 
корпус колишньої пошти, який тепер відбудовується; 9— колиш
ній будинок Консерваторії, який тепер відбудовується; 10—про
ектована забудоза будинками Консерваторії; 11— проектований 
будинок концертного залу; 12— проектований будинок Міської

Ради; 13— центральний універмаг; 14— проектований багатопо
верховий будинок магазина; 15— Критий ринок; 16— проектова
на забудова жилими будинками; 17— проектований будинок 
Народних Зборів; 18— проектований будинок школи; 19— про
ектований павільон; 20— відбудований Пасаж — Хрещатик
№ 25; 21— стоянка автомашин; 22— будинок колишньогб го
телю «Континенталь»; 23— проектований монумент И. В. Сталіну 
на другій терасі сквера; 24— проектований будинок готелю на

третій терасі скверу; 25— відбудований і реконструйований 
будинок колишнього Інституту благородних дівиць — Будинок 
Спілок; 26— проектований архітектурний ансамбль одно- і дво
поверхових будинків у підніжжя гірки — саду Будинку 
Спілок; 27— відбудований будинок бібліотеки ім. ВКП(б); 
28— Планетарій; 29— монумент В. І. Леніну (фото з ген
плану).



Цей варіант проекту генерального плану забудови Хре
щатика Архітектурна рада Української РСР схвалила та 
рекомендувала для затвердження Радою Міністрів У Р С Р 1.

Генеральний план поданий в такому архітектурно-плану- 
вальному змісті, при якому головна магістраль центральної 
частини Києва — Хрещатик — повинна стати важливим еле
ментом в організації загальноміського центра столиці Укра
їнської РСР.

Планування і забудова нового Хрещатика, що створюєть
ся на попелищі старого, відбивають прагнення розв’язати по- 
новому велике і складне містобудівниче завдання на базі вели
чезної практики соціалістичної реконструкції і планування 
міст Радянського Союзу і на високому рівні архітектурно-ху
дожнього та інженерного мистецтва радянського містобудів
ництва.

Старий Хрещатик — коридор (завширшки від 34 до 44 м) 
перетворюється на простору парадну магістраль, ширина якої 
в лініях забудови досягає на деяких ділянках до 100 м.

Хрещатик має проїжджу частину в 24 м завширшки та з 
обох сторін тротуари по 14 м кожний2. Тротуари просторово 
відділяються від проїжджої частини деревами, які висаджені 
на відстані 1,5 м від бортів, а також щоглами вуличних ліх
тарів, встановлених у цій же лінії посадок. За лівим тротуа
ром, за рахунок кварталів північно-західного схилу Хреща- 
тицької долини, організована смуга, що являє собою ряд газо- 
нів-квітників3, скверів, серед яких розташовані басейни, 
фонтани, монументи, скульптурні групи і т. ін. Таким розмі
щенням окремих елементів у смузі Хрещатика створено аси
метричний поперечний його профіль.

Підіймаючись від рівня тротуару до висоти двох метрів, 
смуга зелених насаджень лівої сторони магістралі ще сильніше 
підкреслює асиметричну її побудову. Різноманітність на окре
мих ділянках профілю вулиці створює природний, повільний 
перехід від її простору до середквартальних зелених масивів.

Душний коридор старого Хрещатика з його дворами-коло- 
дязями замінено широким простором Хрещатицької долини, 
вкритої зеленню скверів і садів. По обох сторонах Хрещатика 
нова забудова; окремі архітектурні комплекси на фоні зелених

1 Протокол № 53 від 1.VIII. 1949 р.
2 Полоса в 52 м реконструйована в 1944— 1946 рр.
3 Газони-квітники влаштовані в 1948— 1949 рр.
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66. Площа їм. Сталіна за проектом генерального плану забудови Хрещатика. 1949 рік.



насаджень з їх малими архітектурними формами організовані 
у цілісні ансамблі, які широким фронтом розкриваються з різ
них позицій.

За смугою зелених насаджень лівої сторони Хрещатика 
вільно розміщуються окремі споруди. Вони створюють перший 
план забудови по лівому фронту магістралі.

На середквартальних площадках (терасах і різних висту
пах рельєфу) в розривах першого плану розміщується глибин
на забудова, яка створює ряд послідуючих архітектурних пла
нів, що беруть участь в оформленні Хрещатика. Забудова на 
високих пунктах рельєфу і на брівці плато, незважаючи на 
віддалення від самого Хрещатика, також бере участь в його 
архігектурно-художній організації, завершуючи панораму з 
лівої сторони магістралі і збагачуючи силует міста в цілому.

Панорама Хрещатицької долини з боку Старого Києва, 
що створена за принципом першої, розкривається на проти
лежному південно-східному її схилі. Однак в побудові її є свої 
особливості.

При такому ж прийомі розкриття краєвидів на глибинні 
середквартальні простори ця панорама вносить контраст в ар 
хітектоніку всієї магістралі. На цій стороні Хрещатика вздовж 
лінії тротуару по всьому фронту розміщуються майже суціль
ною стіною споруди першого плану. Суворість периметральної 
забудови порушується розривами у місцях виходів з Хреща
тика на поперечні вулиці та парадними дворами (курдоне- 
рами) перед заглибленими в квартал спорудами. Види на гли
бинну забудову і середквартальне озеленення простору 
розкриваються через арочні отвори у фронтальній забудові.

В ансамбль магістралі включено три площі. На початку 
Хрещатика розкинулася площа ім. Й. В. Сталіна. Простора, 
півкругла з плані, вона з боку саду Володимирської гірки і 
Саду піонерів оформлюється багатоярусним амфітеатром 
мальовничих зелених масивів, що розміщені на терасах схи
лів. Парадні сходи, які ведуть наверх, вдало вписані у зелень, 
скульптурні групи і різні малі архітектурні форми збагачують 
панораму садів. Парадна площа є також і важливим транс
портним вузлом.

Праворуч від площі вулиця ім. Кірова спрямовує повз бу
динок бібліотеки ім. В К П (б),  що добре вписаний в Сад піо
нерів, до стадіону «Динамо», а далі — по Петровській алеї до 
наддніпровських садів; повз стадіон і будинок музею мистец
тва веде наверх до центру урядових споруд — Ради Міністрів
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68. Будинок Верховної Ради Української РСР.



67. Вид на Сад піонерів та головний вхід до  нього коло будинку Держ авної Філармонії.



і Верховної Ради Української РСР. Ці величні споруди 
просторово завершують площу ім. Сталіна з південного 
боку

По центру площі розташовано головний вхід до Саду 
піонерів. Поруч з двадцятиметровою алеєю, спрямованою до 
брівки придніпровських схилів монументальні сходи ведуть до 
верхніх терас саду, відкіля видно неосяжні простори задніпров
ських далечінь, луків і лісів.

69. Вид з площі ім. Сталіна на вул. Кірова.
Перспективу завершує будинок Ради Міністрів Української РСР.

Ліворуч Саду піонерів починається Володимирський спуск. 
Обгинаючи строгі і разом з тим мальовничі схили Володи- 
мирської гірки, спуск веде на Поділ до річного вокзалу.

З площі в напрямі спуску також відкривається краєвид на 
просторі задніпровські далечини, що зливаються з голубим 
небом. На цьому фоні вимальовується силует Володимирської 
гірки, що увінчана пам’ятником Володимиру.
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70. Загальний вигляд зверху Ііа забудову району Хрещатика з боку Дніпра.
На першому плані— Дніпро, Набережна і парки на схилах вздовж Н абережної. У центрі— ескалатор, 
що веде наверх. Праворуч видно існуючі тепер сходи. 1. Площа ім. Сталіна зі скульптурною групою. 
2. Сквер на лівому розі початку Хрещатика. 3. Площа ім. Калініна. 4. Будинок Спілок. 

5. Багатоповерховий готель. 6. Будинок М іської Ради. 7. Будинок Народних Зборів.



71. Загальний вигляд зверху на забудову району площі ім. Калініна.
На першому плані праворуч -  Будинок Спілок, ліворуч — готель; на другом у плані по поздовжній осі 
площі у сквері, перед готелем — монумент Й. В. Сталіну. Проти монумента на другій стороні площі — ба
сейн з скульптурною групою і фонтаном у центрі. Л іворуч готелю — П асаж. На лівому боці зверху

будинок концертного залу.



Поряд, під гострим кутом до Володимлрського спуску, ву
лиця Ж ертв Революції виводить на високе плато Старого 
Києва. Тераси густої зелені з правого боку і уступи наростаю
чих архітектурних комплексів з лівого боку вулиці завершують
ся монументальним будинком П ланетарія1.

По центру площі ім. Сталіна, оформленому скульптурною 
групою, починається Хрещатик у південно-західному напрямі. 
На правому куті височить споруда баштового типу2, на лівому 
розкинувся пишний сквер3. Вільна організація початку парад
ної магістралі центра Києва і всієї площі в цілому створює 
природний перехід від наддніпровських садів і парків до забу
дови центральної частини Хрещатика.

Прямолінійна ділянка Хрещатика в 52 м завширшки від 
початку магістралі до площі ім. Калініна на правому боці 
оформлена суцільною стіною реконструйованих будинків, що 
збереглися. В нижніх поверхах цих будинків розміщуються м а
газини, у верхніх — різні установи. На протилежному лівому 
боці цієї ділянки Хрещатика за єдиним будинком4, що тут збе
рігся, №  5, розкинулась широка смуга газонів-квітників5 і 
скверів, оформлених декоративними групами зелених насад
жень, скульптурами і різними малими архітектурними форма
ми. Ширина Хрещатика на цій ділянці, разом з квітниками, 
дорівнює 85 м. Над смугою декоративних насаджень зеленіють 
сади на крутих схилах середквартальної гірки, на якій розта
шовано Будинок Спілок6. Висока споруда, що витримана в спо
кійних архітектурних пропорціях, розташована на горбі, незва
жаючи на віддаленість від лінії забудови Хрещатика на 
100 м, бере участь не тільки в його оформленні, а і всього 
району площі ім. Калініна.

Забудована по всьому периметру монументальними спору
дами адміністративного призначення, площа ім. Калініна з а 
вершується в півкруглій її частині п’ятьма клиноподібними в 
плані будинками. Споруджені при виходах пучка променепо
дібних вулиць будинки увінчуються масштабними архітектур
ними акцентами. Перспектива центрального проміню — вулиця 
Калініна замикається високою дзвіницею Софії Київської.

1 Будинок колишнього костьолу; реконструкцію почато в 1949 р.
2 На місці триповерхового будинку у садибі № 4.
3 Заснований в 1945— 1946 рр. на місці Будинку оборони.
4 Колишній будинок Державних установ.
5 Здійснено в 1949 р.
6 Будинок колишнього Інституту благородних дівиць.
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72. Загальний вигляд забудови і садів лівого схилу Хрещатика проти площі ім. Калініна.
На перш ому плані ліворуч — скульптурна група серед  басейну; на другій стороні Хрещатика по осі — мо- ] 
нумент Й. В. Сталіну; вище по осі монумента, на третій терасі — будинок готелю. Праворуч готелю колиши, 
будинок готелю „Континенталь*, л ів ор уч —Будинок Спілок. У підніжжя гірки, з боку Хрещ атика,—архітектур
ний ансамбль підпірної стіни, що заверш ується ротондою на розі вулиці Ж овтневої Революції (фото з макета).



Панорама площі відображається в дзеркалі великого пря
мокутного басейну-фонтану, який розташований на тому місці, 
де раніш був будинок обласного і міського комітетів КП(б)У .

Проти площі, на лівому боці Хрещатика, між вулицями 
Жовтневої Революції і К. Маркса розкривається краєвид на 
величезний сквер-сад1, що піднімається терасами в Липки до 
рул. Маяковського. Передня частина цього скверу2, оформлена 
строгою партерною зеленню, простягається від лівого тротуару 
Хрещатика в глибину кварталу понад 100 м і завершується 
архітектурно-інженерною спорудою — підпірною стіною3. Цент
ральна частина цієї споруди, що. виступає трохи вперед, являє 
собою постамент величної статуї Й. В. Сталіна.

З обох сторін монумента парадні сходи ведуть на другу 
терасу скверу. Д алі піднімається третя тераса, в центрі якої 
серед зелених насаджень височить стрункий будинок готелю. 
Цей будинок організує величну панораму, що розкривається з 
площі ім. Калініна на північно-західних схилах Хрещатицької 
долини. З боку Хрещатика по скверах до готелю веде струн
ка система алей, пандусів і сходів. З третьої площадки в сто
рону Хрещатика відкривається вид на площу ім. Калініна, на 
першому плані, і панорама в бік Старого Києва, в силуеті якої 
красуються архітектурні пам’ятники минулих століть: ліворуч 
площі ім. Калініна (на задньому плані) видно численні куполи 
Софії Київської (XI ст.), праворуч — Андріївська церква 
ГХУІІТ CT.).

Від площі Калініна на другу прямолінійну ділянку Хре
щатика спрямовує плавний поворот магістралі по суворій цир
кульній кривій радіусом у 550 м.

Праворуч простір широкої магістралі (75 м) обмежується 
стіною майже суцільної периметральної забудови. Нові спору
ди адміністративного призначення монументальної, і разом з 
тим життєрадісної архітектури створюють цілісний ансамбль. 
Спокійний силует фронтальної забудови цього плану вдїіру 
підкреслюється невеликими акцентами архітектурних і скульп
турних завершень.

Протилежна ліва сторона магістралі забудована в основ
ному жилими будинками. Тут за смугою газонів-квітників, що 
уміло оформлена мальовничими групами декоративних дерев і 
кущів, басейнами-фонтанами і скульптурами, вільно розміщені 
окремі будинки.

1 Земляні роботи по утворенню саду на цій ділянці початі в 1949 р.
2 Тимчасовий газон і квітники влаштовані в 1949 р.
3 Будівництво стіни почато в 1949 р.
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73. Загальний вигляд забудови району Хрещатика від площі ім. Калініна до площі
Бесарабки (фото з макета).



74. Загальний вигляд зверху забудови району Хрещатика від площі Бесарабки до площі ім. Сталіна.
На першому плані праворуч — Критий ринок і два будинки баштового типу, що оформлюють початок 

бульвару Тараса Шевченка. Вище — будинок Народних Зборів. Ліворуч — будинок М іської Ради.



Забудова Хрещатика організована на повному контрасті: 
суцільна з однієї сторони і вільна з другої сторони наче під
креслюють і доповнюють одна одну і при асиметричному по
перечному профілі ув’язуються в один оригінальний цілісний 
комплекс.

З правої угнутої сторони Хрещатика крізь арочні отвори 
в забудові розкриваються види на середквартальні зелені на
садження і на глибинну забудову, що розміщена серед них.

Ліва сторона Хрещатика від вулиці К. Маркса починаєть
ся жилим будинком1. Струнка башта, що завершує ріг будин
ку, підкреслює напрям самої магістралі центра і одночасно 
спрямовує до затишної вулиці К. Маркса з відбудованими на 
ній жилими будинками2.

З боку Хрещатика, приблизно посередині будинку, широка 
арка об’єднує його з відбудованим П асажем3 в один архітек
турний комплекс. Праве крило нового будинку завершує пер
спективу на забудову цієї ділянки Хрещатика, якщо дивитись 
з боку вулиці ім. Свердлова.

Звідси, направо вздовж вул. Свердлова, видно архітектур
ні комплекси нової забудови, а також відбудованих споруд4 на 
південно-східному схилі Хрещатицької долини по обох сторонах 
вулиці. Трохи далі за вулицею Свердлова відбудовано стару 
споруду5, що вдало вписана в ансамбль нової забудови, який 
замикає перспективу вул. Енгельса, якщо з неї йти до Хре
щатика.

Поряд з цим будинком, займаючи увесь фронт правої 
сторони Хрещатика до центрального універмагу, розташо
вується один з найголовніших об’єктів нової забудови — буди
нок Міської Ради.

Композицією всього архітектурного комплексу будинку 
Міської Ради перед середньою його частиною у плані ство
рюється відступ у глибину кварталу на 35 м. Ширина цього 
парадного двору по фронту Хрещатика дорівнює 100 м. Цент
ральна частина споруди рішається дев’ятнадцятиповерховою

1 Спорудження будинку почато в 1949 р.
2 3  1947 по 1950 р. відбудовано на вул. К. Маркса: будинки № 4,

№ 6 (з надбудовою четвертих поверхів) №№ 9, 10, 11 (з двома флігелями); 
№ №  12, 13, 14, 15 та 17: школа на площі ім. Франка; №№  1, 3, 4, 5, 7 
та 10 по вул. Заньковецької.

3 Відбудова будинку П асаж у— Хрещатик № Р5— закінчується в 1950 р.
4 В 1944, 1949 рр. відбудовано: будинки 13, 15 та 16 по вул.

Свердлова і № №  5, 7, 8, 9, 10, 11-а, 12, 13, 14 та по вул. Пушкінській.
6 Будинок № 32 на Хрещатику. Відбудову почато в 1950 р.

107



75. Перший новий жилий будинок на розі Хрещатика та вулиці К. Маркса.
Б удівництво почато в 1949 р. Фото головного фасаду з проекту.



баштою. По центру будинку, в загальній лінії забудови правої 
сторони Хрещатика, розміщується постійна трибуна.

т

76. Фрагмент нового жилого будинку на Хрещатику
(Фасад по вул. К- Маркса. Фото з проекту).

Ліворуч вул. Енгельса, яка з боку Хрещатика закрита для 
автомобільного руху, починається двома новими жилими бу
динками. Якщо дивитись вздовж вулиці, видно глибинну забу
д о в у — жилі будинки1.

1 В 1944— 1950 рр. відбудовано по вул. Енгельса будинки: №№ 4, 6,
7, 11, 12, 13 (з надбудовою четвертого п б^ ^ ху) та № 15 (реставрація
з рештків стін). "



На відстань 200 м від вул. Енгельса примикає з правого 
боку Хрещатика вул. Леніна. Початок її оформлюється вели
ким будинком центрального універмагу з правої сторони і 
новою спорудою — багатоповерховим магазином — з лівої. 
Звідси відкривається вид на забудову1 по обох сторонах вули
ці, що плавно піднімається вгору.

Нова забудова ділянки лівої сторони Хрещатика проти 
вул. Леніна являє собою надзвичайно цікаву картину, почина
ючи від оперного театру: по осі вул. Леніна перспектива з а 
вершується величною спорудою — будинком Народних Зборів; 
на підняту над Хрещатиком терасу, де розташовано цей мону
ментальний будинок, ведуть парадні сходи і пандуси, які, р а 
зом з підпірними стінами вздовж схилів тераси, пов’язують 
його з фланкуючою забудовою в цілісний архітектурно-худож- 
ній комплекс.

На останній ділянці Хрещатика від. вул. Леніна до площі 
Бесарабки права сторона, яка оформлена суцільним фронтом 
реконструйованої старої забудови, при виході на Хрещатик 
бульвару Тараса Шевченка завершується в перспективі двома 
новими наріжними будинками баштового типу.

Ліва сторона Хрещатика завершується реконструйованою 
спорудою Критого ринку на площі Бесарабки.

На початку бульвару Тараса Шевченка, на фоні струнких 
тополь вписується в загальну композицію площі монумент 
В. І. Леніну.

Такий в загальних рисах Хрещатик недалекого майбут
нього.

Цілком зрозуміло, що центральна магістраль Києва не мо
же розглядатися ізольовано від усього центра міста, невід’єм
ною і складовою частиною якоґо вона є, і майбутнє якого 
змальовується, примірно, у такому вигляді.

Невирішений у довоєнному генеральному плані центр 
Києва тепер вирішується на цілком новій архітектурно-плану
вальній основі, що логічно випливає з територіального розвит
ку міста в південному і східному напрямах, а також з правиль
ної організації окремих функціональних елементів плану.

1 Будинок №  6 (з надбудовою двох поверхів) і будинок № 8 відбу
довані у 1950 р.
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77. Загальний вигляд на забудову та благоустрій Хрещатика і площу ім. Калініна.
На передньому плані будівництво першого нового житлового будинку на розі Хрещатика і вул. Карла Маркса. 
Ліворуч, за газонами і квітниками — огорожа ділянки на лівій стороні площі ім. Калініна, що підготов

ляється для забудови.



Хрещатик закінчується площею Бесарабки, яка є важ ли
вим і єдиним в цій частині міста транспортним вузлом прямо
го виходу на Печерськ. Повз Критий ринок путь веде на Б а 
сейну вулицю1 (55 метрів завширшки), яка з центральним 
бульваром і зеленими насадженнями вздовж тротуарів є при
родним продовженням Хрещатика — головної магістралі цент
ральної частини міста і загальноміського центру, що правиль
но розвивається у зв’язку з ростом всього міста в південному 
і східному напрямах2.

Забудована три- і чотириповерховими спорудами адміні
стративних і ділових установ і магазинів з правої сторони, 
жилими будинками й спорудами культурно-побутового обслуго
вування з лівої, Басейна вулиця підводить до Кловської доли
ни, на схилах якої від самого Критого ринку відкриваються 
нові краєвиди.

Праворуч — висоти навколо стадіону ім. Хрущова (Чере- 
панова гірка і інші), вкриті зеленню розкішних садів, завер
шені вдало вписаними стрункими спорудами стадіону. На пе
редньому плані правої сторони Госпітальної вулиці височить 
Палац фізичної культури.

Ліворуч, за вулицею К- Лібкнехта, в саду колишньої 
Жовтневої лікарні, і вище, де розмістився інститут ім. Бого
мольця, височать архітектурно-художні комплекси Медицин- 
ської академії Української РСР.

Від місця пересічення з вулицею К- Лібкнехта продовжен
ням Басейної є широка вулиця ім. Мечнікова3, прокладена по 
дну Кловської долини. Ця вулиця приводить до чудових за 
природною красою місць Кловської долини, яка разом з Хре- 
щатицькою долиною замикає півкільцем високе центральне 
плато Києва—Липки.

Організована смугами газонів-квітників з груповими 
низькорослими декоративними насадженнями, басейнами-фон- 
танами і скульптурними групами, вулиця Мечнікова розкри
ває панорами архітектурних ансамблів забудови району Клов
ської долини.

1 Широку Басейну вулицю, на якій раніш був базар, реконструйовано 
в 1949— 1950 рр. і перетворено у парадну магістраль.

2 А. О. Матушевич. «Роль Хрещатика в організації центра м. Києва». 
Вісник Академії архітектури Української РСР, № 1, 1948 р.

3 Реконструкцію вузької вулиці Мечнікова почато в 1949 р.; в зв’язку
з цим тут знесено багато складських приміщень, ремонтних майстерень, 
дрібних підприємств і т. інш. З правої сторони вулиці прокладено 2 трам
вайні колії.
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На першому плані правої сторони вулиці розміщені будин
ки адміністративно-ділового призначення, магазини і рестора
ни. На терасах схилу, що підіймаються, в розривах забудови 
першого плану розташовані готелі, жилі комплекси і т. д. Всю 
панораму цієї сторони завершують висотні композиції архітек
турно-художніх комплексів, що розмістились на брівці Печер- 
ських висот.

Першим планом забудови лівої сторони магістралі є бу
динки театрів, клубів, виставочних і бібліотечних приміщень 
та інших культурно-освітніх установ, які вільно розміщені в 
смузі скверів і садів лівого схилу долини. Д алі на терасах, що 
піднімаються уступами, розміщуються по всьому схилу послі- 
дуючі плани забудови архітектурно-художніх комплексів бу
динків науково-дослідних інститутів Академії наук Україн
ської РСР. Головний комплекс споруд Академії, що розмістив-

78. Схема існуючої планувальної мережі цен
тральної частини м. Києва (чорним позна
чено місця руйнувань заподіяних німецько- 

фашистськими загарбниками).

ся на самому плато Липок між вул. Богомольця і брівкою 
схилу, організує і завершує всю панораму цієї сторони долини. 
Від вулиці Мечнікова по центру головного корпуса Академії 
веде по схилу система пандусів і сходів. По схилах серед зе
лених насаджень влаштовані фонтани та каскади.

З дна Кловської долини магістраль виводить: праворуч — 
на Печерське плато до площі перед Музеєм Революції, пря
мо — під мостом вул. Кірова на автоалею наддніпровських
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схилів біля Зеленого театру, до місць відпочинку і культур
них розваг, до Набережної Дніпра і мостових переправ; 
ліворуч — на вул. Кфова до центра урядових будинків Вер
ховної Ради і Ради Міністрів Української РСР

79. Схема архітектурно-планувальної основи відбудови і 
розвитку загальноміського центру м. Києва в межах півкіль- 

цевої магістралі (автор арх. А. О. М атуш евич).

Архітектура є найскладніше мистецтво, бо відображення 
ідей суспільного устрою повинно бути пов’язано тут з будівель
но-технічною діяльністю, з розв’язанням побутових, економіч
них, функціональних і конструктивних проблем.

Радянська архітектура, яка закликана служити найшир- 
шим масам народу, має величезні можливості для свого 
розвитку.

Найпередовіші принципи радянського містобудівництва, 
що пройняті соціалістичним гуманізмом, сталінським піклуван
ням про людину, покладені в основу будівництва головної 
магістралі центра столиці Радянської України — Києва.



С П И С О К  В И К О Р И С Т А Н И Х  М А Т Е Р І А Л І В

М. Берлинский — «Краткое описание Киева, содержащ ее исторический 
перечень сего города, также показание достопамятностей и древностей 
онаго», СПБ, 1820 г.

Н. Закревский — «Летопись и описание города Киева». М., 1858 г.; 
«Описание Киева», том I и II, 1868 г.

И. Фундуклей — «Обозрение Киева в отношении к древностям». Киев, 
1847 г. «Статистическое описание Киевской губернии», ч. I, СПБ. 1852 г. 

М. М. Захарченко — «Киев теперь и прежде». Киев, 1888 г.
В. В. Игнатович-Завилейский — «Электрический трамвай в Киеве», 

Киев, 1894 г.
Временная Комиссия древних Актов при Киевском, Подольском и 

Волынском генерал-губернаторе. «Сборник материалов для исторической 
топографии Киева и его окрестностей». Киев, 1874 г.

В. С. Иконников — «Киев в 1645— 1855 гг.». Исторический очерк. 
Киев, 1904 г.

Ч. А. Ящевский — «Практический иллюстрированный путеводитель по 
Киеву», изд. II, Киев, 1913 г.

Технический отдел Общественного Управления.— «Описание Киевского 
водопровода», Киев, 1910 г.

Академія наук Української РСР. «Київ» (провідник). Київ, 1930 р. 
Киевский Трамтрест — «Киевский трамвай за 40 лет». (1892— 1932). 

Киев, 1933 г.
Архитектурно-планировочное Управление при Киевском Горсовете.— 

Материалы к генеральному плану реконструкции г. Киева 1936— 1940 гг.
Ж урнал «Соціалістичний Київ». 1934 р., № 1— 10; 1935 р., № 5, 9;

1936 р., № 3.
Журнал «Архітектура Радянської України».— 1938 р., № 3—6, 10— 11; 

1939 р., № 2, 1940 р., № 6.
Управление по делам архитектуры при Совете Министров УССР.—

Материалы по обсуждению конкурсных проектов по планировке и застрой
ке Крещатика.

Н. Былинкин — Главная магистраль Киева. «Архитектура СССР» 
№ 11, 1945 г.

А. В. Власов.— Проект застройки Крещатика. Ж . «Арх. и строит.», 
№ 1, 1946 г.

А. О. Матушевич — «Роль Хрещатика в організації центра м. Киева», 
«Вісник А А У РСР», № 1, 1948 р.

Плани м. Киева за: 998— 1420; 1400— 1600, 1700— 1800, 1745, 1780,
1803, 1806, 1820, 1830, 1837, 1846, 1852,1855, 1858, 1861, 1865, 1875, 1888, 

1893, 1896— 1898; 1923; 1928, 1936— 1940 (генплан реконструкції), 1943—  
1947, 1944— 1945 (схема транспорту), 1944— 1949 (конкурсні проекти 

Хрещатика), 1946— 1949 рр. (коректований генплан).



З М І С Т

Передмова З
Організація території м. Києва 7
Виникнення і планувальний розвиток Хрещатика 14
Хрещатик — вулиця 18

Забудова Хрещатика 25
Впорядкування Хрещатика 43
Функціональне значення Хрещатика 48
Хрещатик в архітектурно-художній організації міста £0

Хрещатик радянського періоду 59
Конкурсне проектування планування і забудови Хрещатика 89

Список використаних матеріалів 115

А. А. М а т у ш е в и  ч—Крешатик 
(на украинском язьіке)

Редактор Б. Ту р о в с ь к и й 

Т ехредактор Є. Ю н о в с ь к и й  Коректор В. Б о т у к

БФ 03290. Папір 60 X  92J/i6 =  Паперових З1/* — 77а друк. арк. 4- 6 вкл. 
Здано до складання 19/VI — 50 г. Підписано до друку 15/ІХ — 50 р. 

Тираж 1000 прим. Ціна 11 крб. Зам. 446.

Друкарня вид-ва Академії архітектури УРСР. Київ, Володимирська, 24.




