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Вступ
„Скульптура є  цвітінням архітектури”,  –  сказав  видатний французький 

скульптор  Антуан  Бурдель.  Без  сумніву,  головна  роль  у  формуванні  образу 
міста належить архітектурі.  Однак скульптура значною мірою доповнює цей 
образ.  ЇЇ  героїчна  сутність  особливо  виразно  проступає  у  скульптурі 
монументальній,  у  тій,  що  ми  зазвичай  називаємо  словом  „пам'ятник”.  Під 
поняттям „пам'ятник” прийнято  розуміти  архітектурну  чи  скульптурну  
споруду  на  честь  або  в  пам'ять  когось.  Пам'ятники  свідчать  про  суспільні 
ідеали, традиції та тенденції державної політики. Ці твори звертаються відразу 
до багатьох людей, тому велике значення відіграють масштабність і виразність 
створеного ними образу.

Сучасні міські ансамблі неможливо уявити без урочистої монументальної 
скульптури, але не менш важливою є скульптура декоративна, яка робить місто 
радісним та ошатним.

Скульптура  супроводжує  нас  усюди.  Вона  урочисто  височить  на 
майданах,  зустрічає  на  вулицях,  прикрашає  парки,  станції  метро,  інтер'єри. 
Вона дарує естетично насичені враження, і, як будь-яке мистецтво, невпинно 
розвивається. Тому минуле міста можна вивчати не тільки за підручниками, а 
ще й за скульптурою, якою воно збагатилося за роки свого існування. У цьому 
сенсі Харків – місто з багатою історією. 

Перші пам’ятники нашого міста
У Харкові  ще  наприкінці  ХVІІІ  ст.  було  встановлено  декілька 

архітектурних  споруд-обелісків.  У  1785-1917  рр.  на  Торговельному 
(Народному) майдані біля поштового двору стояв кам’яний верстовий стовп-
обеліск. Він був водночас символом державної влади і центром намісництва, на 
честь чого його увінчали двоголовим орлом. У 1796 р. на обеліску позначили 
відстань між Харковом і Москвою та сусідніми губернськими містами. Коло 
нього проголошували урядові  укази.  Ще два обеліски було споруджено біля 
в’їзду  до  міста  з  боку  Холодної  гори  перед  тріумфальними  воротами, 
збудованими на честь зустрічі Катерини ІІ (1787 р.). У 1813 р. ці старі обеліски 
знищили за вказівкою губернатора І.І.Бахтіна. 

У  ХІХ  ст.  у  Харкові  було  зведено  декілька  храмів-пам’ятників, 
наприклад,  дзвіницю  Успенського  собору  (1821-1844  рр.)  на  згадку  про 
військові перемоги 1812 р. над Наполеоном. 

До кінця ХІХ ст. монументальної скульптури у Харкові не було, окрім 
кам’яних половецьких ідолів,  які  почали збирати археологи, та  меморіальної 
скульптури на цвинтарях. До нашого часу остання майже не збереглася. 

Питання  створення  пам’ятників  традиційного  типу  –  скульптури  на 
постаменті – виникло наприкінці ХІХ ст.  Перший пам’ятник у Харкові було 
встановлено  1898  р.  у  Мироносицькому  провулку  за  ініціативи  відомої 
просвітительки  Х.Д.Алчевської.  Це  бюст  Т.Г.Шевченка натуральної 
величини – робота петербурзького скульптора В.О.Беклемішева,  який раніше 



навчався  у  Харкові  і  тому  з  повагою  і  любов’ю  ставився  до  української 
культури.  Образ  засмученого  поета-бунтаря  виконано  в  реалістичній  манері 
відповідно  до  автопортретів  Т.Г.Шевченка,  створених  ним  в  останні  роки 
життя.  Родина  Алчевських  замовила  пам’ятник  улюбленого  митця  для  того, 
щоб ознайомити з його образом широкі верстви населення і, передусім, дівчат 
недільної школи. Це був перший пам’ятник великому Кобзареві в Україні, який 
до того ж зберігся до наших днів. 

Утім потяг українців до джерел національної культури згодом віднайшов 
своє  нове  втілення.  Другий  монументальний  бюст  Т.Г.Шевченка  було 
встановлено  у  1912  р.  на  фронтоні  в  невеликій  ніші  Селянського  дому, 
збудованого за проектом архітектора Б.М.Корнієнка. Ця робота, яку, імовірно, 
виконав  В.О.Беклемішев,  збереглася  до  наших  часів,  але  в  пошкодженому 
вигляді. 

Харків став містом, де вперше в Україні двічі втілювали монументальні 
образи генія українського народу ще до чотирьох загальновідомих конкурсів на 
кращий проект пам’ятника Т.Г.Шевченку в Києві 1902-1914 рр. 

З кінця  ХІХ  ст.  міська  Дума  планувала  зведення  пам’ятників  діячам 
культури та суспільного життя. 

Першим  офіційним  став  пам’ятник 
О.С.Пушкіну,  встановлений  у  1899  р.  Відомий 
російський  поет  жодного  разу  не  був  у  нашому 
місті,  але  університетська  громадськість,  широко 
відзначивши  100-річний  ювілей  митця,  вирішила 
поставити йому пам’ятник у Театральному сквері та 
назвати ім’ям Пушкіна велику вулицю, що пролягає 
біля скверу зі сходу. 

Урочисте відкриття пам’ятника, спорудженого 
за проектом одеського скульптора Бориса Едуардса, 
відбулося у день народження О.С.Пушкіна 6 червня 
1904 р.  На високому постаменті  встановлено його 
невеликий  бронзовий  бюст  з  класичними 

архітектурними поясами і  написом „Александру  Сергеевичу  Пушкину город 
Харьков”.

Вирішення  образу  надто  скромне  і  виконано  в  традиціях  пізнього 
академізму.  Ми  бачимо  портретну  схожість,  але  відсутня  психологічна 
характеристика.  За роки свого існування суто демократичний пам’ятник став 
місцем проведення пушкінських ювілеїв.  Згодом майдан перед ним одержав 
назву „площа Поезії”. Подібні за рішенням монументальні бюсти О.С.Пушкіна 
встановили в Одесі (1888 р.) та Києві (1899 р.), І.П.Котляревського – в Полтаві 
(1903 р.). Усі вони стали великими подіями у художньому житті міст, цікавими, 
перш за  все,  з  культурологічної  точки зору своєю причетністю до творчості 
видатних поетів. 

У  1904  р.  міська  управа,  що  вважала  за  необхідне  прикрасити 
Театральний сквер, почала листування з одеським скульптором Б.В.Едуардсом 
з  приводу  створення  пам’ятника  М.В.Гоголю,  який  своїм  походженням  і 



творчістю був пов’язаний з  Україною. Скульптор запропонував два варіанти 
пам’ятника  з  напівфігурою,  але  вони  були  відхилені  комісією  у  складі 
професора  Харківського  університету  М.Ф.Сумцова,  художників  С.І.Василь-
ківського, М.М.Уварова та архітектора Б.М.Карпенка. 

За свідченням художника М.Уварова, який був відряджений комісією до 
Одеси для ознайомлення з проектом пам’ятника, бюст зроблено з урахуванням 
гравійованого портрета М.Гоголя роботи Ф.Іордана. 28 липня 1905 р. художня 
комісія, яка добре вивчила всі деталі пам’ятника, ухвалила проект. Восени 1905 
р. скульптор виготовив постамент із сірого граніту і бронзовий бюст. Та тільки 
у  березні  1909  р.,  до  100-річчя  від  дня  народження  великого  російського  і 
українського письменника, пам’ятник було відкрито. 

Так у  Харкові,  на  колишній  Театральній  площі,  виник  невеликий  за 
розмірами, але чіткий за своїм задумом, скульптурний ансамбль, присвячений 
російським  письменникам.  Обидва  пам’ятники  стоять  на  одній  вісі,  на 
невеликій  відстані  один  від  одного,  як  і  задумав  Б.В.Едуардс.  Бюст 
О.С.Пушкіна повернутий  обличчям  до  однойменної  вулиці,  пам’ятник 
М.В.Гоголю поставлено  навпроти  міського  драмтеатру  (тепер  Харківський 
державний  академічний  драматичний  театр  ім.  Т.Г.Шевченка).  Архітектурні 
постаменти  обох  монументальних  творів  об’єднує  пірамідальна  побудова  та 
єдині розміри, обидва створені  реалістично.  А вирішення портретних бюстів 
різне:  образ  Олександра  Пушкіна  класично  спокійний;  портрет  великого 
сатирика Миколи Гоголя загадково усміхнений. Складається враження, наче він 
побачив щось цікаве та оригінальне у самому житті: руки, що притискують до 
себе перо та зошит, готові до запису. Посміхаючись з невідомої нам причини, 
письменник  начебто  збирається  занотувати  пережите.  Постамент  пам’ятника 
М.В.Гоголю  прикрашений  гілками  лавра,  перевитого  стрічками,  та 
факсимільним підписом. Разом такі жанрові деталі надають пам’ятнику більш 
оповідний  характер.  Цей  перший  в  Україні  скульптурний  ансамбль  має 
камерний характер. Слід зауважити, що навколишні архітектурні споруди у той 
час були вдвічі нижчими, і пам’ятники мали більш монументальний і величний 
вигляд, ніж сьогодні. 

На початок  ХХ  ст.  міська  влада,  бажаючи  увічнити  пам’ять  про 
представників української літератури, планувала встановити в Харкові бюсти 
М.Лермонтова, В.Жуковського, Т.Шевченка, Г.Квітки-Основ’яненка та інших. 
Обговорювалися питання спорудження пам’ятників композитору М.Лисенку та 
драматургу М.Кропивницькому. 

Однак  усі  ці  плани  здійснені  не  були.  Лише  у  1914  р.  на  Іоанно-
Усікновенському  цвинтарі  коштом  удови  та  за  сприяння  близьких  осіб 
драматурга  звели  погруддя  М.Л.Кропивницького.  Автор  пам’ятника  – 
київський скульптор Ф.П.Балавинський. 

Протягом 60-х років ХІХ ст.  в університетських колах обговорювалася 
ідея  спорудження пам’ятника  засновнику  Харківського  університету  Василю 
Назаровичу Каразіну. У 1873 р. у зв’язку зі сторіччям з дня народження вченого 
письменник Г.П.Данилевський знову порушив це питання. І тільки у 1884 р. 
був  створений  громадський  комітет  для  збирання  коштів  і  спорудження 



пам’ятника.  Останній  було  виготовлено  за  проектом  скульптора 
І.М.Андріолетті  та  архітектора  О.М.Бекетова.  Відкриття  пам’ятника 
планувалося  до  сторіччя  заснування  університету  (17  січня  1905  р.),  але 
будівництво  трохи  запізнилося,  і  ця  подія  відбулася  19  червня  1907  р.  в 
університетському саду біля входу з боку вулиці Сумської. Це дало можливість 
оглядати його з усіх боків. 

Перші монументальні твори, що з’явилися у Харкові на початку ХХ ст., 
присвячувалися визначним діячам літератури, мистецтва, громадського життя. 
Їх творці жили у різних містах України і Росії, жоден з них не був жителем 
Харкова. На жаль, багато споруд того часу втрачено. 

Пам’ятники радянського періоду
У 1920  р.  на  Привокзальній  площі  відкрили  пам’ятник  В.І.Леніну 

(скульптор Б.Кратко).  Цей монумент не  зберігся,  він був одним з  перших в 
історії, присвячених вождю Жовтневої революції. 

1923 р. було споруджено пам’ятник загиблим робітникам-залізничникам, 
а у 1925 р. на території колишніх майстерень відкрили обеліск на згадку про 
робітників Південної залізниці, що загинули у 1918-1920 роках. 

У 1926 році у Профспілковому саду (нині міський Сад ім. Т.Шевченка) 
був  відкритий  пам’ятник  письменнику  М.Коцюбинському. У  1934  р. 
скульптуру перенесли до скверу на площі Поезії. 

Пам’ятник відомому  українському  поету  В.Еллану-Блакитному 
з’явився у нашому місті у 1926 р., невдовзі після смерті літератора. Декілька 
років пам’ятник стояв на Блакитній площі (сьогодні це перетин вулиць Артема,  
Мироносицької та Гіршмана),  яка була названа на честь письменника. У 30-х 
роках,  коли  почалися  репресії  проти  української 
інтелігенції, скульптуру демонтували за одну ніч.

24  березня  1935  р.  відбулося  урочисте 
відкриття  пам’ятника  Т.Г.Шевченку.  Ця 
скульптурна  композиція  є  одним  із  найбільш 
значних монументів України і вважається кращим 
у світі пам’ятником Кобзареві. Автори (скульптор 
М.Манізер,  архітектор Й.Лангбард) майже чотири 
роки  працюва-ли  над  проектом.  Для  фігур,  що 
оточують  пілон  з  фігурою  Кобзаря,  позували 
актори  харківського  театру  „Березіль”:  Н.Ужвій, 
А.Бучма, І.Мар’яненко, О.Сердюк.

У 1957 р. на Університетській гірці, на місці 
зруйнованого  Будинку  Червоної  Армії,  було 
розбито  сквер  та  встановлено  пам’ятник  борцям  Жовтневої  революції 
(архітектор  Л.Гурова).  У  наступному  році  біля  пам’ятника  запалав  Вічний 
вогонь.

Того  ж  року  провели  реконструкцію  скверу  Перемоги.  Була  створена 
Алея  комсомольців-героїв.  На  ній  встановили  8  бюстів:  М.Островського, 



З.Космо-дем’янської, О.Матросова, О.Кошового та харків’ян – Л.Убийвовк, 
І.Минайленка, О.Зубарева, Г.Нікітіної.

За  радянських  часів  встановили  пам’ятники  Я.Свердлову,  І.Котлову, 
М.Руднєву, М.Скрипнику.

У 1963 р. на площі Дзержинського (зараз майдан 
Свободи) був  відкритий  один  з  найбільших  у  світі 
пам’ятників  В.Леніну (скульптори  О.Олійник, 
М.Вронський,  архітектор  А.Сидоренко).  Бронзова 
постать  заввишки  8,5  м  височить  на  п’єдесталі  з 
полірованого  граніту.  Загальна  висота  пам’ятника  – 
20,2  м.  Поява  пам’ятника  змінила  увесь  вигляд 
головного  майдану  міста  та  обумовила  його 
перепланування,  для створення „зеленої  ширми” були 
висаджені дерева. 

У 70-і роки змінив свій 
вигляд і другий за значенням 

майдан Харкова – Радянської України (зараз площа 
Конституції). У 1975 р. було відкрито монумент на 
честь  проголошення  Радянської  влади  в  Україні 
(скульптори  В.Агібалов,  М.Овсянкін,  Я.Рик, 
художник  С.Свєтлоруков,  архітектори  І.Алфьоров, 
А.Максименко).  Він споруджений на місці будинку, 
де відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд Рад. 

Величезною подією  для  харків’ян  стало 
відкриття  Меморіального  комплексу  Слави  у 
Лісопарку,  де  28  жовтня  1977  р.  біля  скорботної 
фігури Матері-Вітчизни запалав Вічний вогонь. 

У 1988  р.  на  розі  вулиць  23-го  Серпня  і 
проспекту Леніна з’явився величний мо-нумент Воїну-
визволителю  (скульптори  І.Яструбов,  Я.Рик, 
архітектори Є.Святченко, Е.Черкасов). 

Здебільшого пам’ятники радянського часу були 
присвячені  подіям  і  героям  революційного  руху  та 
Великої Вітчизняної війни. У цей період також були 
збудовані  декілька  пам’ятників  діячам  науки  та 
культури:  письменнику  М.Коцюбинському (1957), 
педагогу  та  письменнику  А.Макаренку (1968), 
селекціонеру  В.Юр’єву (1964), засновнику сучасного 
ґрунтознавства В.Докучаєву (1968). 

Сучасна скульптура міста
Останнє десятиріччя XX ст. та початок XXI ст. у Харкові ознаменувалися 

справжнім ”скульптурним вибухом”, що змінив вигляд міста.
Кожного  року  з'являються  нові  пам’ятники  і  скульптурні  композиції. 

Були встановлені монументи на честь Незалежності України, засновникам міста 



Харкова,  меморіальний  комплекс  пам'яті  жертв  голодомору.  Саме  ці  твори 
відзначаються своєю грандіозністю. 

З нагоди 10-ої річниці незалежності України на майдані Рози Люксембург 
було  встановлено  16-метрову  бронзову  колону  –  монумент  Незалежності 
України.  На  її  верхівці  –  фігура  птаха,  що  склав  крила  у  формі  тризуба. 
Прообразом  для  постаті  дівчинки  коло  підніжжя  колони  стала  десятирічна 
Дарина. Вона – перша дитина, що народилася у Харкові 24 серпня 1991 р, в 
день  проголошення  незалежності  України.  Пам'ятник  оточений  10-ма 
флагштоками з прапорами України.

Історія увічнення заснування Харкова налічує не одне десятиліття. 
Перший раз це хотіли зробити ще у п’ятдесятих роках XX ст. Пам'ятник 

збирались встановити на Університетській гірці навпроти дзвіниці Успенського 
собору. Це будівництво було заплановано згідно з програмою святкування 300-
річчя  міста.  Але  відмовилися,  за  офіційною  версією,  через  брак  коштів. 
Святкування теж перенесли. Через деякий час на цьому місці було встановлено 
Пам'ятник борцям Жовтневої революції.

А  до  ювілею  на  чотирьох  в'їздах  до  Харкова  були  встановленні 
символічні стовпи. Але дата заснування міста на кожному знаку була вказана 
різна. 

Ювілей відсвяткували лише у  1956 році,  тоді  ж вирішили на головній 
площі  встановити  пам'ятник  В.І.Леніну,  а  урочисте  закладання  постаменту 
присвятили ювілею міста.

Нове  рішення  про  увічнення  пам’яті  засновників  міста  було  прийнято 
напередодні  350-річного  ювілею  м.  Харкова.  За  задумом  авторів,  таким 
пам'ятником  повинна  була  стати  арка  з  барельєфами  відомих  харків'ян  та 
скульптурними зображеннями засновників міста. Але 

проект виявився  дуже  дорогим,  і  від  нього  відмовилися.  Замість  арки 
встановили  кінну  статую  роботи  Зураба  Церетелі.  Це  подарунок  місту  від 
автора  композиції  –  відо-  мого  скульптора,  президента  Російської  академії 
мистецтв. 

Величний пам'ятник „Засновникам Харкова на честь 350-річчя міста” 
розташовано у центрі міста, на початку проспекту 
В.І.  Леніна.  Могутній,  облицьований  червоним 
гранітом  постамент  більш  ніж  на  7  метрів 
підносить  бронзову  шестиметрову  статую,  що 
розвернулася  у  вільному  русі.  У  руці  вершника 
спис,  за  плечима лук та  колчан  зі  стрілами.  Ця 
єдина  у  місті  кінна  статуя  символізує 
споконвічний рух українського волелюбства. Біля 
підніжжя  пам'ятника  була  закладена  металева 
капсула  зі  зверненням  до  майбутніх  поколінь 
харків'ян.

Деякі  труднощі  виникли  із  затвердженням 
офіційної  назви.  Не  всі  харків'яни,  особливо 

науковці, були згодні з тим, що монумент присвячують легендарному козаку 



Харку.  Пропонували  також  увічнити  осадчого  Івана  Каркача,  що  керував 
групою наших переселенців з Правобережної України. Утім врешті затвердили 
узагальнюючу  назву:  „Засновникам  Харкова”.  Проте  значна  кількість 
харків'ян продовжує називати монумент – „Козак Харко”.

Це  єдиний  сучасний  пам'ятник,  що  увійшов  до  офіційного  переліку 
видатних  об'єктів  Харкова  і  став,  поряд  з  пам'ятником  Т.Шевченку, 
скульптурним  символом  міста,  що  широко  використовується  у  поліграфії, 
відео, сувенірній продукції.

Серед пам’ятників,  що споруджувалися  у  Харкові  на  межі  тисячоліть, 
особливе місце посідають меморіали. 

Перший Хрест,  присвячений пам'яті  жертв голодомору, в Україні  було 
встановлено саме у Харкові ще у 1999 р. 

Меморіальний комплекс 
пам'яті жертв Голодомору в Україні 
було  відкрито  у  2008  р.  біля 
транспортної  розв'язки  автошляху 
Харків-Москва  та  кільцеmвого  шляху. 
Комплекс  розташовано  на  височині. 
Його  добре  видно  під  час  руху  по 
дорозі.  Центром  комплексу  є 
скульптурна композиція, що символізує 
українську  сім'ю  –  чоловіка,  жінку  та 
двох  дітей,  хлопчика  і  дівчинку. 
Чоловік та жінка стоять, притулившись 

спинами один до одного, а з боків до них пригортаються налякані діти. Жінка 
підняла руки до неба і  звертається до Бога з молитвою про спасіння.  Автор 
цього твору – відомий харківський скульптор О.Рідний.

Були відкриті  і  меморіальний  комплекс  жертвам  нацизму 
„Дробицький  Яр” (2002),  меморіал  жертвам  тоталітаризму (2000). 
Меморіали  вражають  силою 
трагізму,  глибиною  співчуття  до 
людей, що безвинно загинули. 

Не були  забуті  у  пам'ятниках 
також  міліціонери,  які  загинули  у 
мирний  час  при  виконанні 
службового  обов'язку,  репресовані 
кобзарі,  чорнобильці,  пожежники, 
воїни-інтернаціоналісти. 

З'явилася добра  традиція 
дарувати пам'ятники місту від міста. 
До  350-річного  ювілею  Київ 
подарував Харкову статую Архангела Михаїла,  Алчевськ – герму з головою 
відомого промисловця та мецената О.Алчевського. Дарували свої твори митці, 
вкладали  кошти  у  пам'ятники  підприємства,  меценати-сучасники,  вищі 
навчальні заклади та пересічні харків'яни.



Були встановлені  пам'ятники  видатним 
особистостям:  письменникам  Г.Сковороді, 
Г.Квітці-Основ'яненку,  архітектору  О.Бекетову, 
біологу  І.Мечнікову,  лікарям  О.Мещанінову, 
В.Воробйову,  Л.Гіршману,  а  також  Ярославу 
Мудрому, Олександру Невському, М.Ломоносову 
та іншим.

У  пам'ятниках,  що  увічнюють  видатних 
людей,  персонажі  завжди  конкретні  і  відомі 
багатьом, тому вони майже завжди портретні. Але 
справжній  художник  не  обмежується  лише 
зовнішньою  схожістю.  Внутрішній  світ  героїв, 
їхні  почуття  і  роздуми  не  тільки 
віддзеркалюються  у  фігурах  та  обличчях,  але  й 
зумовлюють пластику всього твору, висловлюють 

його  зміст.  Велике  значення  також  відіграють  пози  та  жести  персонажів. 
Найбільш виразно це втілено у пам'ятниках О.Бекетову (скульптор С.Гурбанов) 
і Г.Сковороді (скульптор І.Кавалерідзе). 

За  ініціативи  керівництва  вищих  навчальних  закладів  були  створені 
пам'ятники:  Ярославу Мудрому (Національна юридична академія України ім. 
Я.Мудрого),  ”Вогонь  знань” (Народна  українська  академія),  Першій 
вчительці (Харківський  Національний  педагогічний  університет  ім. 
Г.С.Сковороди), триптих „Фармація у віках” (Національний фармацевтичний 
університет).  Плану-  ється  встановлення  пам'ятника  „Інженеру”  на  території 
Харківського політехнічного інституту. 

Харків здобув  неофіційне  звання  української  столиці  скульптури.  У 
найближчому майбутньому планується відкриття пам'ятників історику Дмитру 
Багалію, математику Олександру Ляпунову, письменнику Шолому Алейхему.

Останнім  часом  наше  місто  значно  збагатилося  архітектурною  та 
декоративною пластикою і парковою скульптурою. 

Декоративна скульптура
Декоративна скульптура  створює  художню  атмосферу  міст,  посилює 

сприйняття природи у парках. 
Прикладом  талановитої  співпраці  архітектора  і  скульптора  є  статуї 

шахтарів,  що  встановлені  на  фасаді  будівлі  тресту  „Донвугілля”  (1925, 
скульптор  І.Кавалеридзе),  що  знаходиться  на  вул.  Пушкінській.  Образи 
могутніх  робітників  вражають  і  сьогодні.  Статуї  зроблені  у  стилі 
конструктивізму  і  несуть  актуальну  у  післяреволюційні  роки  ідею  величі 
пролетаріату. 

У 30-ті роки будівлі продовжують прикрашати скульптурами. На кожній 
колоні  першого  у  світі  Палацу  піонерів  (колишнє  Дворянське  зібрання) 
встановили фігуру піонера, який салютує.



У традиціях  месопотамської  культури було зроблено  рельєф на  фасаді 
будівлі  Школи  прикордонників  у  вигляді  шеренги  військових,  що  манерою 
зображення нагадує рельєфи стін Персеполя.

Касові  павільйони  стадіону  „Металіст”  прикрашає  статуя  „Дискобол” 
роботи  скульптора  М.Манізера.  У  світовому  шедеврі  давньогрецького 
скульптора Мирона „Дискобол” постає у спіралевидному розвороті. М.Манізер 
зобразив спортсмена революційної доби випрямленим. 

Фігура виявляє  волю  до  перемоги  і  почуття  гордості.  Ця  робота  є 
унікальним прикладом парафрази давньогрецького шедевра. Скульптура була 
відлита на ленінградському заводі монументальної скульптури. 

Для парку ім. М.Горького була зроблена скульптура „Стрілець з луком” 
(1936).  ЇЇ  автор  –  скульптор  В.Агібалов  прямолінійно  зобразив  мускулатуру 
спортсмена. Образи сучасниць створила О.Кудрявцева у однофігурних компо-
зиціях  „Вперед”  (1929),  „Спортсменка”  (1930)  та  „Розвідниця”  (1933). 
Спрощені фігури були створені на межі конструктивізму та реалізму. Подібні 
скульптури прикрашали більшість місць відпочинку у Радянському Союзі і у 
народі одержали узагальнюючу назву „Дівчина з веслом”. 

Широку  відомість  отримала  групова  композиція  „Хоровод”  (1935),  що 
відображувала  танці  дітей  навколо  фонтана.  Цю  фонтанну  групу  було 
розтиражовано на скульптурній фабриці для інших міст Радянського Союзу. 

Цікаву пластичну композицію у вигляді дівчинки з ящіркою у руці для 
фонтана зоопарку створили Я.Ражба та О.Вокельзон.

Харківські майстри  не  мали  своєї  бази  для  виготовлення  металевих 
пам’ятників, тому змушені були створювати скульптуру лише з бетону та гіпсу. 
Майже  всі  ці  роботи  були  знищені  під  час  війни  1941-1945  рр.,  а  ті,  що 
залишилися, зруйнував час. 

У  повоєнні  роки  харків’яни  активно  відновлювали  і  реконструювали 
місто. 

Кращим  зразком  архітектурно-декоративної  пластики  того  часу  є 
скульптурні  групи вокзалу  Харків-Пасажирський.  Помпезна  споруда вокзалу 
втілила синтез мистецтва, як у вестибюлі, так і в зовнішньому оздобленні.

З боку Привокзальної площі на висоті 17 метрів встановлені скульптурні 
групи  „Воїн  та  колгоспниця”  та  „Труд  і  наука”  (1953),  роботи  скульпторів 
В.Агібалова та В.Савченка.

На честь  300-річчя  возз’єднання  України  та  Росії  двома  групами 
„Робітник та колгоспниця” та „Козак і стрілець” прикрасили Харківський міст з 
боку  Московського  проспекту  та  Кооперативної  вулиці.  Група  „Козак  та 
стрілець”  (1953,  скульптори  М.Овсянкін,  Б.Корольков  та  П.Бондар) 
відрізняється етнографічною точністю.

Для паркової скульптури традиційним є анімалістичний жанр.
Ще у 30-ті роки пілони головного входу до зоопарку оформив відомий 

анімаліст В.Ватагін. Він створив фриз з фігурами мавп. Під час реконструкції 
1984 р. С.Якубович розвив задум В.Ватагіна. Його скульптури: горді та сильні 
„Пантери”, міцний „Білий ведмідь” прикрасили вхід. Ці роботи відзначаються 



реалістичною глибиною, вдалою передачею звичок хижих звірів.  Ним також 
були створені скульптури „Лань” (1974) та „Ведмедиця” (1975). 

Яскраво виявив  себе  у  цьому  жанрі  О.Сарудейкін,  який  створив 
композиції  „Тюлені”  (1987),  „Моржі”  (1989).  Він  відійшов  від  реалістичної 
традиції і продемонстрував зразки ігрової скульптури. 

Уже у 1985-1987 рр. досить важке завдання вирішував С.Ястребов під час 
оформлення нового приміщення ХАТОБу. Багатофігурна композиція „Музика 
Лисенка”  допомагає  перехожим  одразу  з’ясувати  функцію  багатоярусного 
гіганта.  Вихороподібний  танок  з  кованої  міді  виривається  з  важкої 
горизонтальної  будівлі.  Художній контраст  посилює враження.  У скульптурі 
танцюристи гопака та музики створюють веселе коло. 

Стрімкий ритм  народного  танцю 
яскраво та образно відтворює музичний 
геній М.Лисенка. Ця композиція визнана 
дуже  вдалою  у  галузі  архітектурно-
декоративної  пластики  сучасного 
Харкова. 

Влітку 1990  р.  у  нашому  місті 
відбувся Всесоюзний симпозіум паркової 
скульптури.  Майстри,  що  приїхали  з 
різних  регіонів  країни,  не  тільки 
обговорювали  тенденції  сучасної 

абстрактної пластики, а ще й створили близько 20 робіт з 
каменю.  Декілька  років  ці  роботи  стояли  у  парку  ім. 
М.Горького  за  будівлею  кінотеатру.  Кам’яні  скульптури 
(вапняк,  піщаник)  вражали  відвідувачів  своєю 
загадковістю,  незвичайністю,  екстравагантністю.  Але 
скульптури,  залишені  без  належного  догляду,  зіпсували 
вандали,  деякі  були вкрадені.  Через  декілька років після 
симпозіуму залишки алеї декоративної скульптури взагалі 
знищили бульдозером. Дуже малу частину робіт зберегли і 
встановили в різних куточках міста. Одна з таких робіт – 
„Вуха” – дивує і досі.



За останні  15  років  у  Харкові  споруджено 
багато пам’ятників,  у яких усе частіше пластику 
використовують  з  декоративною  метою.  Так 
з’явився  „Скрипаль  на  даху”  (скульптор 
С.Гурбанов),  що прикрашає дах будівлі у центрі 
міста (ініціатива та кошти концерну АВЕК).

Справжнім сюрпризом став пам’ятник Отцю 
Федору  –  герою  роману  І.Ільфа  і  Є.Петрова 
„Дванадцять  стільців”.  Це  перший  пам’ятник 
літературному  герою,  встановлений  у  нашому 
місті  у  2001  р.  (скульптор  А.Табатчиков).  Ще 
через  декілька  років  біля  кафе  „Ріо” 
облаштувалися Кіса Вороб’янінов,  Остап Бендер 
та Елочка-Людоїдка. А в кафе „Шарікоff” можна 
побачити постаті професора Преображенського та 

Шарикова – героїв твору М.Булгакова „Собаче серце”. 
Найбільшу суперечку  викликав 

„Пам’ятник  закоханим” („Поцілунок”). 
Дехто з харків’ян зовсім не сприймає цей 
витвір  молодого  скульптора  Дмитра 
Іванченка.  Проте  пам’ятник  вже  став  ще 
однією своєрідною візитною карткою міста 
і  увійшов  до  світового  топ-списку 
„Найоригінальніші пам’ятники світу”.

Особливу  веселість  викликає 
Шеренга даїшників-„Петровичів”, що була 
відкрита поряд з відділенням міліції Московського району м.Харкова на вулиці 
Халтуріна  у  2001  р.  Через  три  роки  композицію  вкрали.  Знову  „пузаті 
Петровичі” стали „патрулювати” (на тому ж самому місці) тільки у 2009 році. 

На  проспекті  Гагаріна  перехожі  дарують  добру  посмішку  пам’ятнику 
Ю.Гагаріну. Космонавт по сходах виходить з магазину електроніки „МКС”. 

Пам’ятник „Шарі” на території  аерокосмічного 
університету особливо вшановують студенти під час 
сесії. Коло його підніжжя можна прочитати: „Шара – 
всем даром, и пусть никто не уйдёт обиженным”.

А  ще  у  Харкові  є  пам’ятники  „Веле-тенським 
яйцям”  (ст.  метро  „Наукова”),  „Шестерні”  (вул. 
Нетечинська),  „Двигуну  внутрішнього  згоряння” 
(пров.  Конюшен-ний),  „Газовій  задвижці”  (біля 
Харківського управління газопроводів, вул. Культури), 
„Швейній машинці” (вул. Данилевського), „Геометрії 
Рімана”, горбатому жовтому „Запорожцю”. У 2009 р. 
встановлені  мармурові  міні-копії  „Семи  чудес 
Харкова”.



Останнім  часом,  багато  у  чому  завдячуючи  декоративній  скульптурі, 
місто  стало  більш  людяним.  Цю  особливість  відмітив  відомий  харківський 
митець О. Рідний: „Менше фанфар – більше людяності”. 

Поради колегам
Скульптура є  відкритою  поглядам  людей  книгою  історії,  що  втілює 

духовне у видимому. Формуючи художній образ міста, вона водночас впливає 
на естетичний смак та моральність людей.

Бібліотекарям, що  обслуговують  дітей,  радимо  провести  комплексний 
захід – крєзнавчі читання або краєзнавчу мандрівку – за темою „Пам’ятники 
Харкова:  зв’язок  часу  і  культур”.  Цей  захід  може  бути  розрахований  на 
тривалий  час  і  участь  у  ньому  усього  контингенту  користувачів  бібліотеки: 
дітей  молодшого,  середнього  та  старшого  шкільного  віку,  організаторів 
дитячого читання. 

Краєзнавча мандрівка може складатися з декількох маршрутів:  „Історія 
країни в пам’ятниках Харкова”, „Забуттю не підлягає” (харківські меморіали), 
„Події та герої Великої Вітчизняної війни”, „Героїчний маршрут” (пам’ятники 
міліціонерам,  воїнам-інтернаціоналістам,  чорнобильцям),  „Харків  та  наука”, 
„Харків – навчальний центр країни”, „Літературний маршрут”, „Оригінальні та 
гумористичні пам’ятники” тощо.

Під час мандрівки доречно провести вікторини, конкурси, запропонувати 
виконати творчі завдання: скласти або розгадати кросворд, написати міні-твір 
(есе), підготувати розповідь, зробити фотографії, малюнки.

Кожний з цих маршрутів може бути окремим заходом, проведеним поза 
рамками  мандрівки.  Зацікавленість  читачів  також  викликає  розповідь  про 
конкретний пам’ятник. До неї радимо додати інформацію

про подію чи людину, якій присвячено монумент, історію створення та 
встановлення пам’ятника, його художній опис. Можна також організовувати: 
фотовиставки,  медіа-презентації,  екскурсії,  творчі  конкурси „Мій улюблений 
пам’ятник”,  захисти  проектів  „Я хочу  встановити  пам’ятник  …”,  краєзнавчі 
повідомлення,  бліц-турніри  „Що  я  знаю  про  пам’ятники”,  ілюстровані 
вікторини  „Пішки  до  історії”  (вгадати  пам’ятник  за  фотографією  чи 
літературним описом) тощо.
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Додаток
П А М’ Я Т Н И К И Х А Р К О В А

Хронологічна таблиця

1904 Пушкіну О.С. (1799-1837), великому 
рос. поету 

ск. Б.Едуардс пл. Театральна, 
вул. Пушкінська 

1905
Каразіну В.Н. (1773-1842), рос. та укр. 
вченому, громадськ. діячеві, засновнику 
Харківського університету (1805 р.)

ск. 
І.Андреолетті, 
арх. О.Бекетов

майдан Свободи, 4 
біля ХНУ 
ім. В.Н.Каразіна 

1909
Гоголю М.В. (1809-1852), великому укр., 
рос. письменнику, драматургу, публіцисту

ск. Б.Едуардс Театральна площа, 
вул. Сумська, 
навпроти театру 
ім. Т.Г.Шевченка 

1935 Шевченку Т.Г. (1814-1861), великому 
укр. поету 

ск. М.Манізер, 
арх. Й.Лангбард

сад ім. Шевченка 

1956
Орджонікідзе Г.К. (Серго, 1886-1937), 
радянському держ. і парт. діячеві

ск. С.Тоідзе Московський пр-т, 
275, біля 
заводоуправління 
ХТЗ,

1957 Коцюбинському М.М. (1864-1913), укр. 
письм., громадськ. діячеві

ск. М.Рябінін, 
арх. А.Алло

площа Поезії

1957 Борцям Жовтневої революції арх. Л.Гурова вул. Університетська

1957
Малишеву В.О. (1902-1957), радянському 
державному діячеві, керівникові 
промислового комплексу, пов’язаного з 
розробкою військової, ракетної та 
космічної техніки 

ск. В.Савченко, 
арх. Ю.Нікулін, 
Ю.Муригін, 
С.Рябко 

1958
Котлову І.Ф. (1874-1920), робітнику-
революціонеру, учаснику боротьби за 
владу Рад на Україні 

ск. Б.Корольков, 
арх. М.Колл

вул. Котлова, 
перед БК 
залізничників

1958
Свердлову Я.М. (1885-1919), радянському 
державному і партійному діячеві 

ск. Я.Рик,
арх. О.Павленко

вул. Полтавський 
Шлях, 22-А

1958
Алея героїв-комсомольців ск. Д.Сова, 

І.Ястребов, 
В.Петренко, 
А.Івченко, 
В.Обідіон, 
Б.Волков, 
М.Михайловський
Л.Жуковська

сквер Перемоги, 
вул. Сумська 

1959 Руднєву М.О. (1894-1918), одному з 
керівників красної гвардії у Харкові

ск. В.Воловик, 
арх. 
В.Якименко

Московський пр-т, 
площа Руднєва 



1960
Кірову С.М. (1886-1934), радянському 
партійному та державному діячеві 

ск. В.Савченко

1963
Леніну В.І. (1870-1922), організатору 
КПРС, засновнику Радянської держави 

ск. О.Олійник, 
М.Вронський, 
арх. 
А.Сидоренко

майдан Свободи

1964
Юр’єву В.Я. (1879-1962), селекціо-неру-
рослиннику, академіку АН УРСР

ск. В.Агібалов, 
арх. Д.Морозов

бульвар Юр’єва, 1 
біля кінотеатру 
„Київ”

1967
Володимиру Ульянову (Леніну)
(1870-1922), студенту

ск. В.Савченко, 
арх. Л.Павленко

вул. Фрунзе, 1, 
на території НТУ 
„ХПІ”

1968
Докучаєву В.В. (1846-1903), 
природознавцю, засновнику сучасного 
грунтознавства 

ск. М.Рябінін

1969
Скрипнику М.О. (1872-1933), 
радянському державному і партійному 
діячеві 

ск. М.Овсянкін, 
арх. В.Гнєзділов

вул. Пушкінська, 31, 
біля ресторану 
„Бухара” 

1969
Макаренку А.С. (1888-1939), педагогу, 
письменнику 

ск. М.Овсянкін, 
арх. Е.Черкасов

вул. Сумська, 128, 
навпроти головного 
входу до ЦПКО 
ім. М.Горького 

1973 
Пам’ятний знак Воїнам-визволителям 
Харкова

ск. С.Якубович вул. Харківських 
дивізій 

1975
Монумент на честь проголошення 
Радянської влади в Україні

ск. В.Агібалов, 
Я.Рик, 
М.Овсянкін, 
арх. І.Алфьоров, 
Е.Черкасов, 
А.Максименко

площа Конституції

1975
Дзержинському Ф.Е. (1877-1926), 
радянському державному та партійному 
діячеві 

ск. В.Савченко

1977
Постишеву П.П. (1887-1939), 
радянському партійному та державному 
діячеві 

ск. Б.Корольков, 
С.Якубович, 
арх. 
В.Кузнєцов, 
Е.Черкасов

1977
Меморіальний комплекс Слави 
Радянським воїнам і громадянам, які 
загинули під час Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945

ск. В.Агібалов, 
Я.Рик, 
М.Овсянкін, 
худ. 
С.Свєтлоруков, 
арх. І.Алфьоров, 
А.Максименко, 
Е.Черкасов

Бєлгородське шосе, 
Лісопарк

Островському М.О. (1904-1936), 
російському радянському письменнику 

ск. 
Л.Жуковська, 

вул. Плеханівська, 
151 



Д.Сова, арх. 
В.Васильєв 

біля ЗОШ № 94 

1978 Підпільникам і партизанам Харківщини ск. Д.Сова, 
Я.Жуковська, 
арх. Е.Черкасов

вул. Артема, 63, 
сквер 

1978 Обеліск „Орлятко” Полтавський Шлях, 
парк „Юність” 

1980 Горькому М. (1868-1936), рос. 
радянському письменнику 

ск. 
Л.Бєлостоцький

вул. Сумська, 81, 
ЦПКО ім. 
М.Горького

1980 
Жуковському М.Є. (1847-1921), вченому, 
основоположнику аеродинаміки 

ск. Коршун ріг вулиць 
Академіка 
Проскури, Чкалова, 
Бєлгородського 
шосе 

1981 Воїнам-визволителям 
ск. Я.Рик, 
С.Ястребов, 
арх.Е.Черкасов, 
А.Максименко, 
Є.Святченко 

перехрестя 
вул. 23-го Серпня та 
пр-ту Леніна

1985
Кошкіну М.І. (1898-1940), конструктору 
танка Т-34, кращого танка Другої Світової 
війни 

ск. В.Савченко

1985
Тихонову М.0., голові Ради Міністрів 
СРСР

ск. 
І.Рукавишников,
арх. 
Г.Макаревич

Пролетарська 
площа, сквер 
праворуч 
Купецького мосту

1987
Артему (Ф.А.Сергєєву) (1883-1921), 
радянському партійному і державному 
діячеві, професійному революціонеру 

ск. І.Ястребов, 
С.Ястребов, 
арх. В.Семенов

вул. Артема, 44, 
перед ХНТУСГ ім. 
П.Василенка

1992
Сковороді Г.С. (1722-94), видатному 
філософу, просвітителю, письменнику

ск. 
І.Кавалерідзе, 
арх. 
Ю.Шкодовський

вул. 
Університетська, 16 

ск. І.Ястребов вул. Блюхера, 2, 
біля головного 
корпусу ХНПУ 
ім. Г.С.Сковороди

1993
Квітці-Основ’яненку Г.Ф. (1778-1843), 
укр. письменнику, громадському діячеві 

ск. С.Якубович, 
арх. 
Ю.Шкодовськи
й

вул. Квітки-
Основ’яненка

1995
Міліціонерам, які загинули у мирний 
час при виконанні службового обов’язку

ск. О.Іллічов, 
арх. 
С.Чечельницький

вул. 
Раднаркомівська, 13, 
біля Харківського 
художнього музею

1995 Жукову Г.К. (1896-1974), марша-лу, 
чотирикратному Герою Радянського 
Союзу 

ск. М.Овсянкін, 
арх. 
Ю.Шкодовський

пр-т Маршала 
Жукова 



1995
Кожедубу І.М. (1920-1991), маршалу 
авіації, льотчику, тричі Герою Радянського 
Союзу 

1997 Воїнам-харків’янам, які загинули в 
Афганістані

ск. Угланов сквер, біля ст. метро 
„Наукова” 

1997
Пам’ятний знак „Репресованим 
кобзарям, бандуристам, лірникам” 

ск. В.Бондар, 
О.Морус, 
В.Семенюк, 
О.Шауліс 

сад ім. 
Т.Г.Шевченка, 
біля ХАТОБу 

1999
Ярославу Мудрому (978-1054), великому 
Київському князю 

ск. О.Шауліс, 
В.Семенюк, 
О.Демченко, 
арх. В.Ліфшиць, 
А.Антропов

вул. Пушкінська, 
біля Нац. юридичної 
академії ім. 
Ярослава Мудрого

1999
Воїнам-студбатівцям ск. Д.Сова, 

Я.Жуковська, 
Д.Дадашев 

майдан Свободи, 
узвіз Пасіонарії, 
праворуч ХНУ 
ім. В.Н.Каразіна

1999
Пам’ятний знак „Жертвам 
Чорнобильської трагедії”

ск. С.Ястребов,
арх. 
С.Чечельницький, 
А.Антропов

вул. Пушкінська, 81 

2000
Воробйову В.П. (1876-1937), видатному 
анатому, академіку АН України 

пр-т Леніна, 
на території ХНМУ

2000 Меморіал „Жертв тоталітаризму” Лісопарк, 
Бєлгородське шосе 

2001
Ісусу Христу 
(на честь 2000-ліття Різдва Христового)

автор ідеї та 
ескізного 
проекту 
митрополит 
Харківський та 
Богодухівський 
Никодим, ск. 
І.Ястребов, 
арх. М.Ядченко

вул. 
Університетська, 10, 
на території 
Покровського 
монастиря

2001 Монумент Незалежності ск. О.Рідний, 
арх. Ю.Стасов

площа Рози 
Люксембург 

2001 Шульженко К.І. (1906-1984), естрадній 
співачці

ск. М.Овсянкін, 
арх. О.Жук

Байкальський пров.
біля клубу-музею 
співачки 

2001 Монумент “Вогонь знань” ск. К.Мамедов вул. Лермонтовська, 
27, 
біля ХГУ „Нар. укр. 
акад.”

2001
Отцю Федору, персонажу роману І.Ільфа і 
Є.Петрова „Дванадцять стільців”

ск. 
О.Табатчиков

на пероні вокзалу 
Південної залізниці

2001 Футбольному м’ячу сад ім. Т.Г.Шевченка 



2002 Першій вчительці ск. С.Гурбанов, 
арх. 
Ю.Шкодовський

вул. Блюхера, 2, 
на території ХНПУ 
ім. Г.С.Сковороди

2002
Ломоносову М.В. (1711-1765), видатному 
вченому-енциклопедисту, поету, 
художнику 

ск. 
О.Табатчиков

2002
Пам’ятний знак На честь 70-річчя 
розщеплення атомного ядра

ск. 
О.Табатчиков 

вул. Академічна, 1, 
НТЦ „Фізико-техн. 
інститут” 

2002 Меморіальний комплекс жертвам нацизму 
„Дробицький Яр”

арх. 
О.Лейбфрейд,
С.Чечельницький

перетин 
Московського пр-ту 
та окружної дороги 

2003 Скрипаль на даху ск. С.Гурбанов пл. Конституції, 2

2003 Закоханим „Поцілунок” ск. Д.Іванченко пл. Архітекторів, 
ст. метро „Бекетова”

2003
Кісі Вороб’янінову, герою книги І.Ільфа 
та Є.Петрова „Дванадцять стільців”

ск. Е.Гурбанов вул. Петровсього, 23

2004 Щербініну Є.О. (1720-1783), першому 
харківському губернатору

ск. О.Рідний, 
А.Нарова, 
О.Шевчук, арх. 
Ю.Шкодовський

вул. Сумська, 64

2004 Засновникам міста Харкова (козаку 
Харку)

ск. З.Церетелі пр-т. Леніна

2004 Архістратигу Михаїлу
ескіз копії 
скульп-ри з 
фронтону 
Михайлівського 
собору м. Києва 
Р.Кухаренка 

сад ім. 
Т.Г.Шевченка,
праворуч від 
ХАТОБу

2004
Алчевському О.К. (1835-1901), укр. 
промисловцю, банкіру, меценату

сквер Перемоги, 
вул. Сумська 

2004 Невському Олександру
ск. С.Гурбанов на розі Салтівського 

шосе і вул. 
Академіка Павлова

2004
Скульптурна композиція „Фармація у 
віках” (триптих „Аптекар” – „Майбутнє 
фармації” – „Панацея”

ск. С.Гурбанов вул. Блюхера, 4, на 
території Національ-
ного 
фармацевтичного 
університету

2005
Мечнікову І.І. (1845-1916), видатному 
біологу, Лауреату Нобелівської преміїї

ск. С.Гурбанов вул. Пушкінська, 
11/13, 
навпроти Інституту 
вакцин і сироваток 
ім. І.Мечникова

2005
Остапу Бендеру, герою книги І.Ільфа та 
Є.Петрова „Дванадцять стільців” 

ск. Е.Гурбанов вул. Петровського, 
23
 



2005 
Добродецькому А.В., льотчику, 
харків’янину, що загинув у Великій 
Вітчизняній війні під час визволення 
м. Харкова 

2006 Чорнобильцям ск. С.Гурбанов

2006
Елочці-людожерці, героїні книги І.Ільфа і 
Є.Петрова „Дванадцять стільців”

ск. К.Мамедов вул. Петровського, 
23 

2006 Мещанінову О.І. (1879-1965), лікарю, 
професору, антифашисту

2006
Закладний камінь пам’ятника 
В.Висоцькому

ск. С.Ястребов пр-т Маршала 
Жукова, поруч з 
Палацем Спорту

2006 Пам’ятний знак Героям Крут вул. Сумська, 
сквер Перемоги 

2007
Бекетову О.М. (1862-1941), видатному 
укр. архітектору

ск. С.Гурбанов вул. Сумська, 40, 
біля входу до 
ХДТУБА 

2008
Тваринам Харківського зоопарку, що 
загинули під час Великої Вітчизняної 
війни 

ск. С.Бажан на території 
„Зоопарку” 

2008 Меморіал Жертв Голодомору ск. О.Рідний Бєлгородське шосе 

2009
Гіршману Л.Л. (1839-1921), 
офтальмологу, професору 

ск. О.Демченко, 
арх. В.Лівшиць

вул. Олеся Гончара, 
5, на території Харк. 
14-ї міськ. офт. клін. 

2009 Міні-копії „Сім чудес Харкова” ск. С.Гурбанов пл. Архітекторів, 
ст. метро „Бекетова”

2009
Алея зірок сучасної фантастики та перші 
дві подвійні зірки письменників Олді та 
С.Д’яченко і М.Д’яченка

ск. С.Гурбанов вул. Петровського, 
23

Хмельницькому Б.М. (1595-1657), 
гетьману України, державному діячеві, 
полководцю 
Нікітіній Г., (1917-1942) члену 
підпільного обкому ЛКСМ(У) 

у подвір’ї на 
вул. Петровського, 
6/8



На честь 70-річчя розщеплення                                                       Першій вчительці
атомного ядра

Футбольному м’ячу

Ярославу Мудрому                      Алчевському О.К.                    Мечнікову І.І. 



            Міліціонерам, які 
         загинули у мирний час                       Майбутнє фармації
 
 

  

Персонажам роману І.Ільфа і Є.Петрова
„Дванадцять стільців”
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