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Проектний супровід будівництва храмів єпархії: 

 

Храм прп. Афанасія Афонського 

Розроблено архітектурну частина проекту реконструкції храму в плані 

добудови з метою розширення площі храму та покращення його архітектурного 

ансамблю. (Час виконання - жовтень 2014 року) 

 

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Впродовж року відділом єпархії постійно здійснювалися ведення 

«планьорок», моніторинг проектування, ходу будівництва та виконання 

художніх та художньо-оздоблювальних робіт усіх підрядних і субпідрядних 

організацій, що були задіяні на даному об'єкті. 

Відділом була надана вся необхідна оперативна інформація 

консультативного характеру по стилю, кольоровому та композиційному 

вирішенню будівництва храму, по вибору матеріалів і технологій, по виконанню 

тих чи інших робіт. 

 

Окрім цього, відділом для даного об'єкту було виконано ряд практичних 

робіт проектного характеру, а саме: 

–  Пакет робочих креслень меблів пономарки (квітень 2014); 

–  Пакет креслень для ризниці (квітень 2014); 

–  Поклінний Хрест (вересень 2014); 

–  Ескізи фасадів Недільної школи, та їх деталей: рипіди, двері, столи, 

лавки, червоний кут і т.ін.; 

–  Розроблена комплексна концепція іконостасів нижнього та верхнього 

храмів, богослов’я розписів, та підбір ліпних деталей оздоблення храму, 

навершій, монограм, вибору багетів та ін.; 

–  надано ескізи кафедри; 

–  за участі голови відділу були привезені замовлені зі св. гори Афону 

написані ікони; 

–  звершено повний підбір церковної утварі, богослужбових книг і 

необхідного обладнання, облачення. 

–  розроблено мармурову пам'ятну дошку. (жовтень 2014 р.) 

(Час та характер виконання вказаних робіт — систематичний: впродовж 

усього року). 

 

 

 



Храм Успіння Пресвятої Богородиці 

Будівництво, оздоблення, а також наповнення цього об'єкту велося та 

моніторилось відділом з повною аналогією процесів, що відбувались на 

будівництві Благовіщенського храму, тільки в дещо менших об'ємах. 

Відділом виконано наступні проектні роботи: 

–  проект арки головного входу в парк; 

–  проект меблів та обладнання вівтаря, ризниці, пономарки; 

розроблено ескізи: 

–  дзвінниці; 

–  інформаційного стенду; 

–  меблів на хор; 

–  меблів для кастелянської кімнати; 

–  кафедри; 

–  ікон внутрішньої сторони іконостасу, горнього місця; 

–  здійснено оптимальний підбір утварі, книг та обладнання; 

–  розроблено і змонтовано мармурову пам'ятну дошку. 

(29 жовтень 2014) 

 

Лікарняний храм свт. Миколая Мир Лікійського Чудотворця 

(район Миколаївка) 

Розроблено містобудівельні розрахунки, включаючи архітектурну 

пропозицію, що необхідні для отримання  дозволу на виділення земельної 

ділянки. 

         (кінець грудня 2014) 

 

Храм св. благовірного князя Олександра Невського для в/ч 

(район Миколаївка) 

Виконано форескіз вирішення входу до домового Храму. 

(липень 2014) 

 

Храм св. блаженної Матрони Московської 

(смт. Новоукраїнка) 

Розроблено ескізний проект. На часі ведеться підготовка до виготовлення 

повного пакету робочого проекту. 

 

Храм свт. Миколая Чудотворця 

(селище Нове) 

Ескіз престолу. Розробка рішення по покриттю підлоги вівтаря. 

 

Храм покрови Божої Матері 

(район Ковалівки) 

Розроблено ескізне рішення реставрації іконостасу. 

(Виконано 13 грудня 2014 року) 

 

 



Храм свв. Адріана і Наталії 

(с. Високі Байраки) 

Початок роботи над проектом реконструкції. На поточний момент 

проведено обмірювальні роботи та йде пошук рішення реконструкції фасадів. 

(кінець грудня 2014 року, початок січня 2015 року) 

 

Баптистерій (хрестильня) 

(на території Спасо-Преображенського собору) 

Будівництво відбувається по розробленому в 2013 році відділом 

будівництва та архітектури Кіровоградської єпархії ескізам і проекту. 

В поточному році відділом було розроблено проект розпису та проект 

зовнішнього оздоблення каплиці. Зараз відбувається втілення в матеріалі 

проектних робіт. 

(вересень 2014року) 

 

Кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці 

Розроблено відділом (в листопаді) проект облаштування горнього місця 

умеблюванням богослужбового вжитку. 

 

Єпархіальне Управління 

На поточний момент з благословення Керуючого єпархією іде інтенсивна 

розбудова будівлі Єпархіального управління. За 2014 рік добудова інтенсивними 

темпами оздоблювалась і вводилась в експлуатацію. 

За нагальної необхідності термінового введення робочих кабінетів в 

експлуатацію відділом будівництва та архітектури були терміново розроблені 

ескізні дизайн проекти наступних об'єктів і обладнання: 

– залу засідань Єпархіальної ради, розробка дизайну меблів (січень-

лютий 2014 року); 

– їдальні для кліру та співробітників Єпархіального управління і 

Кафедрального собору; 

– кімнати відпочинку (вересень 2014 року); 

– кабінету архієрея (квітень 2014 року); 

– бухгалтерії (грудень 2014 року); 

– вхідних дверей (квітень 2014 року). 

 

Поліграфія: 

                         

– дизайн Різдвяного послання архієпископа Іоасафа 2014 рік; 

– дизайн Різдвяного послання архієпископа Іоасафа 2015 рік; 

– дизайн Пасхального послання архієпископа Іоасафа 2014 рік; 

– обкладинка до диску “Глас Православний”(березень 2014року). 

 

 

Керівник відділу ієрей О.Кривко 


