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ПЛОЩА 700-РІЧЧЯ ЧЕРКАС 



ПЛОЩА 700 – РІЧЧЯ ЧЕРКАС 
 

Площа утворюється на перетині бульвару 
Тараса Шевченка  та вулиці Сінної. 

На площі розташовані: 

 пам’ятник Бояну 

 сквер 

 Палац культури «Цукровик» 

 Ресторан «Папа Карло» та піцерія «Бамболіна» 

 У 2014 р.  Митрополит Іоанн звершив освячення 
новозбудованої церкви Святителя Миколая поблизу площі  
700-річчя 

 Тут, впираючись у вулицю Сінну, закінчується  бульвар 
Тараса Шевченка. Бульвар є чи не найдовшим у Європі. 

 

 

 

 

 

 



ДОВІДКА: 
 
1829 – вул. Старочигиринська 
1911 – вул. Олександрівська 
1923 – вул. Шевченка 
1989 -  бульвар Шевченка 
                               
                   1893 – вул. Сінна              
                   1916 – вул. Рафінадна 
                   1971 – вул. Г. Добровольського 
                   2021 – вул. Сінна 

 



Площа з боку вулиці Сінної 



У 2019 році на площі було реконструйовано 
освітлення 

 



Сквер на площі – улюблене місце 
відпочинку мешканців  району 



Знаходимо перетин Сінної та 
Старочигиринської 

ПЛАН м. ЧЕРКАСИ 1893 Р. 



Що ж було на перетині цих вулиць? 

У 1854 році було пущено Черкаський Рафінадний 
завод Тульсько –Черкаського  акціонерного 
товариства  рафінадних та цукрових заводів. 

Завод був найбільшим підприємством у місті і за 
кількістю робітників, і за випуском продукції. 

Поблизу ниніщнього Палацу культури стояли бараки 
з надписом: «Для приходящих рабочих». Їх ще 
називали «холерні бараки». Там знаходився один із 
центрів по підготовці  страйку під час революційних 
подій 1905 р. 

Сам Палац культури заводу (у народі – «клуб»), 
урочисто відкрили 8 листопада 1928 року. 



Пам’ятник 
«Вічна Слава 

героям…» 
 

У 50- 60 рр. ХХ 
століття по 
обидва боки шосе 
зеленів  сквер.  

Праворуч (якщо 
стояти обличчям 
до Палацу), 
знаходився 
пам’ятник героям 
Другої світової 
війни, котрі 
віддали життя за 
свободу та 
незалежність 
Батьківщини. 



У сквері, 
розташованому 
ліворуч, 
знаходився 
пам’ятник 
Леніну.  

Урочисті заходи 
школи  № 15 
відбувалися біля 
цих 
пам’ятників.. 



70 – ТІ РОКИ  ХХ  СТОЛІТТЯ 

Такий вигляд мала площа перед 
Палацом культури цукровиків  





Як пише краєзнавець Б. Юхно : 
 
«…у 1982 Київ відзначив 1500-ліття, в ювілеї 
розпізнали неабиякий трудовий стимул, і 
науковцям усієї УРСР довелося підшукувати 
відповідні дати для інших міст, які б могли 
“спричинити ювілей” у недалекому 
майбутньому. 
 
Так, власне, й вигулькнув з небуття 1286-й: 
“уточнена” дата заснування Черкас». 

 



ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА 
 БОЯНУ 

 

У вересні 1986 р. 
місто відзначало 

700-річчя. 

 

Площу, яка 
отримала назву 
Площа 700 річчя 

Черкас, було 
повністю 

оновлено та 
встановлено 
пам’ятник 

легендарному 
Бояну. 

 

 



ПАМ’ЯТНИК БОЯНУ 

Автори – скульптор Анатолій Кущ та ахітектор 
Олег Стукалов, талановиті митці, роботи яких 

можна побачити у багатьох містах України та за 
її межами. 



Опис 
пам’ятника 

Пам'ятник являє собою бронзову скульптуру 
заввишки 4,5 м, встановлену 
на гранітному постаменті. 

Бояна зображено в повному бойовому 
спорядженні, у кольчузі, з мечем, при ньому — 
сідло, шолом, бойові рукавиці. Сидить він на 
шкурі ведмедя – символ переможеного ворога 
та уособлення багатства, достатку, родючості. 

Поруч височать три списи  - державний знак 
князя Володимира, свідчення належності 
Бояна до Київської дружини. 

Навколо пам'ятника знаходиться невелике 
водоймище з фонтаном. Улітку струмінь води 
б'є з-під ніг скульптури, та каскадом спадає 
донизу.  



БОЯН – УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБРАЗ ВОЇНА-
СПІВЦЯ ЧИ РЕАЛЬНА ОСОБА? 

Звернемося до «Слова 
про Ігорів похід» або ж 
« Слова о полку 
Ігоревім, Ігоря, сина 
Сятослава, внука 
Олега» - 
героїчної поеми кінця 
XII ст., однієї з 
найвідоміших пам’яток 
давньоруської 
літератури, пам'ятки 
української мови. 

Датується 1187 роком. 

 

 

Боян, Янь, Іоанн  — поет-

співець Русі, відомий за згадкою 

в «Слові », де його ім'я 

зустрічається сім разів. 



 

На думку багатьох дослідників, Боян — князівський  

співак, що жив у XI — поч. XII ст. й пов'язаний із 

чернігово-тмутороканськими князями. 

Ця думка ґрунтується на вказівці в «Слові про Ігорів 

похід» імен тих князів, яким складав свої хвалебні пісні 

Боян.  

Він співав славу «старому Ярославу, храброму Мстиславу, 

красному Романові Святославичю». 



СОФІЙСЬКИЙ  СОБОР, м. КИїВ 

Серед 7500 графіті  Софіїї 
Київської– перша відома 
купча ХІІ століття, що 
засвідчує купівлю «княгинею 
Всеволодовою» Боянової землі. 

   Ця земля, куплена Марією 
Мстиславівною – дружиною 
Київського князя Всеволода 
Ольговича, – можливо, 
належала славетному поету-
співцю Бояну, що згадується 
в «Слові о полку Ігоревім»; 



«ПОВІСТЬ ВРЕМ’ЯНИХ ЛІТ» 

 

1842-го року російський археолог Алєксандр 
Вельтман вперше висловив думку, що Боян – це не 

хто інший, як київський воєвода Ян Вишатич. 

Вірогідно, в початковому тексті перед іменем Яна 
стояла частка «бо», й на певному етапі 

переписування вона приєдналася до головного 
слова. Так, у «Повісті врем’яних літ» під 1106 роком 

Нестор говорить про смерть 90-річного Яня, а 
значить, існує досить чітку біографія співця – 

«Віщого Яна». 

 



Сучасна українська дослідниця історії 
культури Людмила Настечко-Капалєт 
заперечила версію Вельтмана про «бо 
Яна» Вишатича.  

Згідно з її висновками, Нестор 
згадує  про зовсім іншого Яна – 
того, який у «Слові…» став Бояном.  

Цей піснетворець Ян, як 
виявляється, був істориком, другом 
і однодумцем Нестора, а також 
«мирським чадом» ігумена Києво-
Печерської лаври святого Феодосія 
Печерського.  

Він народився 1016-го року, 
отримав визнання у 18-річному віці, 
коли вперше заспівав Ярославові 
Мудрому. 

 Помер же «бо Янь» 24 червня 1106 
року, й був похований у притворі 
Успенської церкви Печерського 
монастиря, з лівого боку, поруч із 
батьком Феодосієм і дружиною 
Мар’єю 

 



Додаток: 
 
 
 
 

Роботи скульптора Анатолія Куща 
та архітектора Олега Стукалова 

 
 
 
 



Пам’ятник жертвам голодомору в Україні 
1932–1933 рр., споруджений в 1993 р. у Чикаго, 

США. Автор - скульптор Анатолій Кущ. 

Фото з сайту автора. 



Памя’тник Пилипу Орлику (Київ) створили: скульптор, 
народний художник України, дійсний члена академії 

мистецтв України Анатолій Кущ та заслужений 
архітектор України, член академії архітектури  

Олег Стукалов. 

  

 



Скульптор 
Анатолій Кущ 

 
Пам’ятник 

Тарасу  
Шевченку  
( Варшава) 



Скульптор Анатолій 

Кущ. 

Пам'ятник полеглим 

козакам та селянам-

повстанцям 

в селі Пляшева 

Рівненської області, 

місце вшанування 

пам'яті тисяч козаків і 

селян, що брали 

участь у Берестецькій 

битві 1651 року під час 

національно-

визвольної війни під 

проводом Богдана 

Хмельницького 
 



Скульптор Анатолій Кущ.  
 

Хмельницький, м. Рокфорт, США 



         Монумент  Незалежності, Киів 
скульптор Анатолій Кущ, 
архітектори С. В. Бабушкін, О. В. Комаровський,  
Р. І. Кухаренко, О. К. Стукалов 



Скульптор Анатолій Кущ 
Скульптури  з циклу пам’ятників 

 «Шляхи Тараса» (Черкащина) 

"Писав я вірші в бур’янах...".  

В ’їзд у с. Шевченкове 



Тарас, ідучий у світи. 
Музей Шевченка у с. Шевченкове 



"Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом...". 
В ’їзд у с. Шевченкове 

 



 «Єретик». Музей Кобзаря, м.Черкаси 



«Гайдамаки». Музей Кобзаря, м.Черкаси 

 


