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Передмова
Бібліографічний покажчик про творчість українського архітектора 

О. М. Вербицького підготовлено з метою сприяння проведенню фундамен-
тальних і прикладних досліджень науковцями України та світу, доведен-
ня інформації до широкої наукової спільноти про документальні джерела, 
що характеризують внесок О. М. Вербицького в архітектурно-художній 
образ України.

У покажчику вміщено статтю українського архітектурознавця, культуро-
лога, історика, заслуженого діяча мистецтв України А. О. Пучкова «Пер-
манентність архітектурної сучасності киянина Олександра Вербицького».

Бібліографічний покажчик укладено на основі каталогів, картотек і фон-
ду Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. За-
болотного, матеріалів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-
кого та ЦДАМЛМ України. 

Матеріал систематизовано за розділами: «Біографічні дані та діяль-
ність», «Проекти та збудовані споруди», «Друковані праці», «Загальні ро-
боти, в яких згадується О. М. Вербицький».

Розділ «Біографічні дані та діяльність» містить два підрозділи: «Відо-
мості в енциклопедичних і довідкових виданнях» і «Публікації про життя 
та діяльність».

Розділ «Проекти та збудовані споруди» поділено на підрозділи за 
функціональним призначенням проектів і споруд: «Транспортні спору-
ди», «Громадські будівлі», «Житлові будівлі» та «Інші споруди». У межах 
підрозділів «Транспортні споруди» та «Громадські будівлі» виділено під-
підрозділи для кращого орієнтування в матеріалі. Відповідно, у підрозділі 
«Транспортні споруди» виділено такі підпідрозділи: «Залізничний вок-
зал у Ковелі», «Будівля Товарної контори станції ‘‘Київ І’’», «Будівля 
Київської міської станції», «Київський залізничний вокзал». У підрозділі 
«Громадські будівлі» – «Київський державний банк».



Бібліографічний покажчик

Весь матеріал звірено de visu, проанотовано, у розділах подано за абет-
кою. У підрозділах на початок винесено бібліо графічну інформацію про гра-
фічні матеріали, подані за абеткою.

Видання має допоміжний апарат: іменний і хронологічний покажчики, 
у яких зроблено посилання на порядковий номер джерела в основній частині 
покажчика.

Бібліографічний покажчик проілюстровано світлинами, наданими 
А. О. Пучковим з дозволом їх подальшого оприлюднення. Також вміщено 
ілюстрації з опрацьованих матеріалів, що зберігаються у фонді Державної 
наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного: світ-
лини споруд, зведених за його проектами, крес леники О. М. Вербицького.

Редакційна колегія
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Перманентність 
архітектурної сучасності 

киянина Олександра Вербицького
Цоколь — ще не статуя. Виміряйте людину без ходулів. 

Нехай вона відкладе набік свої багатства і звання 
і постане перед вами в спідньому.

Мішель МОНТЕНЬ
«Про існуючу серед нас нерівність», XVI ст.

Історичну репутацію — нехай і локальну, майже виключно київську — 
архітектора Олександра Вербицького встановлено твердо, сумнівам вона 
не підлягає.

Ім’я Вербицького називають серед перших величин київського архітектур-
ного істеблішменту 1910–1920-х поряд з іменами Альошина та Рикова. 
Решта майстрів — або попередники (як Городецький чи Брадтман), або 
послідовни ки — як Штейнберг і Каракіс. Але чи варто порівнювати?

Архітектурний спадок Вербицького — цікаве, своєрідне українсько-євро-
пейське породження тієї вкрай мінливої доби.

Коли шестерінки розлітаються, а прилад продовжує працювати, тут може 
трапитися все що завгодно. Важливо, аби твій внутрішній прилад, що виро-
бляє нове, був справний і справжній. Узагалі час не підлягає обговоренню, 
підлягаємо обговоренню лише ми, як сказав Сергій Авєрінцев; архітектор 
же повинен працювати за будь-яких часів і умов — вміти звести і палац, 
і в’язницю, як сказав Олексій Щусєв. І обидва — однакової функціонально-
розпланувальної якості.

Вербицький був майстром достатньо широкого діапазону, і в цьому він 
може бути сміливо поставлений поряд з Альошиним: від вокзалів і дизельної 
електричної станції на Києво-Подолі до буржуазних-буржуазних житлових 
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будинків. Утім, Альошин будував центрові споруди в центрі Києва, і якби 
не Залізничний вокзал, Вербицький та його твори мало кого б з науковців 
цікавили. Хай там як, це здебільшого — акуратні явища рядової забудови, 
що впадають в око не з першого разу.

Але він, як і Альошин, із царственою впевненістю оволодівав будь-якою 
видимою формою, що мала натяк на конструктив. «Рішуче відмовлявся кон-
сультувати ті студентські проекти, де автори бездумно використовували фор-
ми класичної спадщини без творчих пошуків нового»1. Сам же прагнув бути 
новатором, навіть у алегоричній міфотворчості декорування.

Архітекторське обличчя Вербицького прийнято вважати ясним. Станов-
лення його як фахівця уявляється рівним і послідовним, більш спокійним 
і гармонічним, ніж, наприклад, творча еволюція Альошина або, приміром, 
Валер’яна Рикова. Чому?

Анрі Бергсон вважав: творча еволюція дає ключ до розуміння, що ткани-
ною реальності є тривалість; матерія — «радше течія, ніж річ». Двигу-
ном еволюції є життєвий порив (élan vital), тобто заряд енергії, що дозволяє 
переходити від простих форм організації матерії до складних. Саме архітек-
торський élan vital, прикладений до замовної конкретики, дозволяє творчій 
людині лишати на землі форми, варті того, аби розглядати їхню тривалість у 
часі як відтворення значеннєвої цього часу реальності.

Виразна наочність, безпристрасна об’єктивність, споглядальність, раціо-
налізм, тобто всі принади здорового глузду, — такі епітети здавна закріплено 
за Вербицьким, і в своїй очевидності здаються, принаймні, в загальних рисах, 
вичерпними визначеннями магістральних рис його творчості. Мистецтво ар-
хітектури Вербицького, з одного боку, справді виглядає цілісним, і водночас 
дещо суперечливим: не так за суттю — функцію ніхто не відміняв, — як за 
формою. А що мені насправді не подобається?

Зовні холодно-безпристрасний, він міг бути лірично проникливим і спів-
чуваючим, стриманий і замкнутий, вмів весело і дотепно жартувати, хоча, як 
свідчить Сергій Кілессо, й говорив тихим голосом. Він міг бути віртуозом 
із віртуозів, промальовувати деталі з вражаючою тонкістю, а міг бути вмі-
лим і сухуватим професіоналом, прокреслюючи конструктивістську лінію під 
царську горіхову лінійку. Він умів бути різним, тому, можливо, й залишався 
самим собою. Саме через те, коли вже пройшло шістдесят років по його смер-

1 Кохан С. В., Кілессо С. К. О. М. Вербицький — архітектор і педагог. Київ : Будівельник, 1966. С. 26.
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ті, постать Вербицького все ще уявляється цікавою, вартою не лише цього 
бібліографічного покажчика.

Коротка біографічна довідка, така собі «об’єктивка» з листку з обліку ка-
дрів, що вже втрачає сенс у «всесвіті Маклюена» за владарювання Мережі 
й Вікіпедії, — вона може виглядати наступним чином2.

Олександр Матвійович Вербицький (27.09.1875, Севастополь — 
9.11.1958, Київ, похований на Лук’янівському цвинтарі) — імперський, 
радянський, український інженер-архітектор і професор; академік Академії 
архітектури УРСР (1945), почесний академік Академії будівництва й архі-
тектури УРСР (1958).

Прожив 83 роки. Справжні архітектори взагалі живуть довго — аби по-
бачити всі свої проекти зреалізованими.

Закінчив Севастопольське реальне училище, Петербурзький інститут 
цивільних інженерів (1892–1898). Разом з Ієронімом Кітнером та Олек-
сандром Кобелєвим брав участь у зведенні корпусів Київського політеху 
(оформив головну актову залу; рис. 1), працював десятником на спорудженні 
Оперного театру, помічником виконроба в академіка архітектури Володимира 
Ніколаєва на будівництві Миколаївського собору в Покровському жіночому 
монастирі (1899–1901)3.

Далі мушу відступити від сухості переліку.
Немов у казці, майже «тридцать лет и три года» (1901–1933), тобто 

у віці 26–58 років Вербицький — архітектор шляхової служби, затим голов-
ний архітектор в Управлінні Південно-Західної залізниці (його офіс за «спи-
ною» Оперного театру, там, де дошка графу Сергію Вітте).

На цій роботі він не лише постарів, як це робить більшість людей, а й 
став неперевершеним, створивши майже незліченну низку станційних споруд, 
величних і камерних.

Сказати б «архітектор шляху», так ні — майстер організації зручності 
людських пересувань територією України і не лише України.

У Києві жив у будинках, зведених ним самим або до зведення яких мав 
стосунок: у 1908–1915-му — по Лютеранській, 15 (1908; керамічний фриз 
скульптора Андрія Козлова виготовлено в керамічній майстерні в Абрамцеві; 

2 У статті використано матеріали наукового архіву доктора архітектури В. Є. Ясієвича (1929–1992), 
що з січня 1993 року зберігається в моїй приватній колекції.
3 Забудова Києва доби класичного капіталізму, або Коли і як місто стало європейським / за заг. ред. 
М. Б. Кальницького, Н. М. Кондель-Пермінової. Київ : ВАРТО, 2012. С. 204.
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рис. 2), у 1915–1930-му — в прибутковому будинку мадам О. Шлензкевич 
(з майбутньою «баштою Тарапуньки») на розі Рейтарської і Стрілецької 
(1912–1913; рис. 3), з 1930-го — по Лютеранській, 21/12, з 1945-го — 
по Володимирській, 22, квартира 6 (це був житловий будинок працівників 
Академії архітектури УРСР, в яких хто тільки не мешкав зі знаних імен: стіни 
не вистачить для меморіальних дошок; Заболотному і Чмутіній вже існують).

Проектування прибуткових київських будинків — окрім названих, ще по ву-
лиці Богдана Хмельницького, 32 (1904), Марії Заньковецької, 7 (1904, в якому 
1906-го жила Анна Ахматова), — пов’язано з намаганням бути сучасним: архі-
тектором модерну, що був названий В. Чепеликом «раціоналістичним модерном».

У будь-якій стилістиці архітектурної форми наявна не так раціоналістична скла-
дова — як раціоналістична основа; її слід запідозрювати навіть в модерні, що зазви-
чай лише зовні має відповідні риси віденської сецесії або мюнхенського юґендстилю.

Вважати, що раціоналізм модерних декорацій фасаду це щось на зразок 
більш стриманого покрою сюртука — значить, впадати в самозакоханість штуч-
но винайденими термінами. Якщо участь у зведенні того самого прибуткового 
будинку по Володимирській, 22 за проектом Євгена Єрмакова (1903–1904) 
це сумний еківок у бік цегляного стилю київських підрядчиків, а наріжний бу-
динок на Лютеранській, 21/12 (1929–1930) — примітивізований конструк-
тивізм, намагання не відстати від альошинського «Будинку лікаря», то всі фа-
садні декорації, що їх зробив Вербицький у 1900–1910-х, — смілива данина 
часу: здорова віденська версія модерну. Я певен, що йому було просто приємно 
бути європейським архітектором доби модерну в не європейських умовах.

Він ще змолоду намагався не відставати від цікавих київських архітекторів.
Так, на спорудженні разом з Олександром Кобелєвим будівлі Дер-

жавного банку (вул. Інститутська, 9, 1902–1905), де тридцятирічному 
Вербиць кому належить розроблення декоративної прорисовки головного 
фасаду, він намагався не відставати від «Будинку з химерами» Лєшека 
Городецького, що зводився майже поруч (вул. Банкова, 10, 1904), і саме 
через те, найімовірніше, використав символіку, що споріднює фасад Банку 
з ґорґульями, грифонами, гарпіями і химерами французької готики. Ска-
зати, що «це був типовий приклад ретроспективної архітектури, що мала 
коріння у формах флорентінської готики»4, значить, намагатися відмовити 

4 Чепелик В. В. Український архітектурний модерн / упоряд. З. В. Мойсеєнко-Чепелик. Київ : КНУБА, 
2000. С. 302.
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Рис. 1. Інтер’єр актової зали Київського політехнічного інституту, 1901–1902
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Рис. 2. Фасад житлового будинку по вулиці Лютеранській, 15, Київ, 1908
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Рис. 3. Прибутковий будинок О. Шлензкевич 
по вулиці Рейтарській, 20/24, Київ, 1912–1913
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Вербиць кому у символічній оригінальності авторського прочитання меркан-
тильної сутності споруджуваного об’єкту.

Символічність у добу символізму була притаманна не лише Вербицько-
му. Олена Сидорова, скажімо, помітила п’ятипроменеву зірочку на жіночому 
маскароні будинку по Рейтарській: «п’ятипроменева зірка — символ пен-
тасистеми людини, її могутності та влади над природою»5. Валерія Ієвлева, 
роздивляючись фасади Товарної контори на Протасівці, зазначає: «Фриз, 
орнаментований стилізованим каштановим листям, — основний декора-
тивний мотив, що пролягає за периметром майже всієї будівлі, виконаний у 
барельєфі. Інші деталі орнаментики споруди із застосуванням мотиву орлів 
із розпростертими крилами або просто крил несуть у собі певну семантику. 
Масивні пілони при центральному вході дещо геометризовані <…>, втілю-
ють в собі певний символічний зміст. Одним із варіантів “прочитання” знако-
вих образів споруди може бути такий: “швидкість і надійність торгових 
операцій під захистом закону (держави)”. Каштанове листя фризу злегка 
натякає на те, що будинок розміщено саме в Києві»6. Не стану коментувати 
ці розмисли, тим більше, що будь-яка інтерпретація є довільною, і не для 
того майстри зашифровували в матеріалі якісь знакові конотації, аби їх мож-
на було тлумачити лише якимось одним символічним тлумом. Для образної 
нострифікації елементів міських фасадів доби символізму завжди з’явиться 
спеціальна людина.

У Севастополі (де його батько працював техніком-будівельником у Місь-
кій управі) 1905-го Вербицький проектує з альмінського каменю так зва-
ний «Місток дракона» («Місток закоханих», «Місток поцілунків»; рис. 4) 
на Приморському бульварі, що його було зведено за керівництвом Олександра 
Вейзена (авторство якого Вейзену й приписують): така собі паркова віньєт-
ка, споруджена до ювілею закінчення оборони Севастополя 1854–1855-го, 
з’єднує аркою набережну і Приморський бульвар, і є частиною ансамблю 
разом із пам’ятником Затопленим кораблям: старий герб Севастополя «ата-
кується» драконами й оздоблений цифрами «1854» та «1855». Тут Вербиць-
кий вже навчається не відставати від самого себе, і гроші-грифони з фасаду 
київського держбанку наче тхнуть полум’ям середньовічної алегорії на сим-
волізм севастопольського герба.

5 Забудова Києва доби класичного капіталізму… С. 418.
6 Ієвлева В. Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця ХІХ — першої третини ХХ століття. Київ : 
Прес-КІТ, 2008. С. 31–32.
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Рис. 4. «Місток дракона» на Приморському бульварі, Севастополь, 1905 
(наглядач за спорудженням архітектор Олександр Вейзен)
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Рис. 5. Пакгаузи на станції Київ-товарний, Київ, 1902–1907
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Звісно, у вступній статті не місце перераховувати й аналізувати всі споруди 
і проекти Вербицького, це колись зробить — повинен зробити — вправний 
аспірант у окремому трактаті. Тим більше, що точне число споруд Вербицько-
го невідомо (проекти вокзалів ще слід вирізнити від проектів Кобелєва), біо-
графію його діяльності опрацьовано напрочуд погано, хоча архів зберігся май-
же повністю, щоправда, у різних давньосховищах Києва. Вербицький писав, 
що здійснено в натурі лише третину запроектованого. Дослідники не завжди 
перевіряють інформацію de visu, і через те деякі проекти вважаються реалізо-
ваними або реалізованими і зруйнованими (як-от елеватор у Одеському пор-
ту, вокзал на ст. Фундуклеївка, Малинська паперова фабрика або ж комплекс 
споруд дитячого будинку в Черкасах тощо).

Тут зверну увагу на кілька його об’єктів, без яких архітектура України 
1900–1920-х виглядала б менш вартісною в очах цивілізованої Європи 
та й — на власний погляд.

Почну з трохи нудного типологічного застереження.
Типи транспортних споруд у силу розмаїття функцій розподілено на три 

групи: будівлі, що обслуговують потреби пасажирів, технічного персоналу 
й вантажу (вокзали, станції, пакгаузи); будівлі, що обслуговують рухомий 
склад (депо, майстерні); спеціальні інженерні споруди (віадуки, мости, шля-
хопроводи, водонапірні башти, вугільні силоси). Вокзали у великих містах 
і станції на проміжках між великими містами споруджувалися за трьома 
технологічними схемами: береговою, тупиковою й острівною. 1896-го року 
було впроваджено типізацію і класність вокзалів залежно від кількості паса-
жирів і репрезентативного значення міста і станції в цьому місті. Приміром, 
до позакласних вокзалів було віднесено Київ, Харків, Одесу-головну, Козя-
тин, до І класу — Фастів, Волочиськ, Ковель, Христинівку, до ІІ класу — 
Могильов, Кишинів, Рівне, до ІІІ класу — Проскурів (Івано-Франківськ), 
до IV — Васильків (їхні плани розробляв зокрема й Вербицький). Більшість 
типових вокзалів було зведено за береговою схемою, тобто з розташуванням 
корпусу вздовж колій. Поділ на класи пасажирів (І–IV класи) ускладнював 
розпланування й — отже — збільшував обсяги вокзальної будівлі. Зараз це 
на користь.

Відомо, що залізничні споруди Вербицького географічно розташовані 
у напрямках: Москва, Батум, Кишинів, Гомель і, зрозуміло, все, що належить 
до відання Управління Південно-Західної залізниці. Головні на цій ділянці: 
пакгаузи (для зберігання вантажу, 1902–1907; рис. 5) і «Товарна контора» 
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в Києві на Протасівці (вул. Федорова, 32, 1902–1907; рис. 6–8), віадук 
в Ковелі (1903; рис. 9), вокзал на ст. Голоби (1903; рис. 10), згодом перебу-
довані не на краще вокзали ст. Сарни і ст. Балта Одеської залізниці (1904), 
проект вокзалу на ст. Фундуклеївка Одеської залізниці в українському архі-
тектурному модерні (1907), дизельна станція в Гомелі, вокзал (1907) та бу-
динки для чергових пасажирських кондукторів (1909–1910) у Ковелі, Міська 
станція Південно-Західної залізниці (так звана «білетна каса») на Пушкін-
ській, 14 (1909–1912; рис. 11) у Києві тощо.

Більшість залізничних споруд Вербицького збереглися, хоча й у змінено-
му, перебудованому вигляді. Тут нема чому дивуватися: Друга світова завдала 
архітектурі не лише української залізниці нищівного удару.

Найліпша, як на мене, його робота — вокзал в Ковелі 1903–1907 років 
(рис. 12–17). Це був зразок берегового розташування: симетрична споруда 
з центральним залом і асиметричне наріжне рішення. У центрі — великий, 
400 м2 двосвітловий зал із вільно розташованими посередині парадними 
сходами. Цей прийом був оригінальним для свого часу і широко вживаним 
у наступ ні роки, зокрема і самим Вербицьким: майже так само було вирішено, 
нагадаю, сходи у Залізничному вокзалі перед його останньою реконструкцією 
за часів Георгія Кірпи 2001 року.

Ковельський вокзал, неподоланна вершина архітектурного смаку, пере-
живши руйнацію Першої світової та відновлення, був знищений під час Дру-
гої світової у липні 1944-го, і, як водиться, — відновлений не за проектом 
тоді ще живого й працюючого архітектора. Тобто вокзал у Ковелі є, але це не 
той вокзал, яким можна було раніше пишатися. Хто розробляв новий проект, 
з’ясувати не вийшло, але й на краще: пересічну споруду може зробити будь-
хто, хто вміє тримати в руці рейсфедер.

Більшовики любили балалайку і не любили модерн. Перше нагадувало їм 
про загальну рівність на рівні фізіологічних відправ (за «пірамідою Маслоу»), 
друге — про певну манірність, за якою іноді стояли ошатність і вишуканість. 
У Вербицького була вишуканість. Його ковельський вокзал, світлини яко-
го Олександр Матвійович зберігав у помешканні на видноті (за свідченням 
С. Кілессо), насправді слід вважати найкращим серед мініатюрних споруд 
світової залізничної архітектури. «Можливо, це була своєрідна російська ім-
перська відповідь на грандіозні сусідні вокзальні новобудови іншої імперії, 
Австро-Угорської, хоча відповідь і непропорційна», — пише анонім на од-
ному з краєзнавчих сайтів. Може, і так, але імперії в такий спосіб зазвичай 
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Рис. 6. Товарна контора по вулиці Федорова, 32, Київ, 1902–1907. 
Загальний вигляд, фото 1970-х

Рис. 8. Товарна контора по вулиці Федорова, 32, Київ, 1902–1907. 
Кресленик першого поверху

Рис. 7. Товарна контора по вулиці Федорова, 32, Київ, 1902–1907.
Кресленик головного фасаду (варіант)
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Рис. 9. Віадук перед будівлею вокзалу, Ковель, 1903

Рис. 10. Вокзал на станції Голоби, 1903. 
Загальний вигляд, 

фото 2017 р.

Рис. 11. Міська станція Південно-
Західної залізниці по вулиці 

Пушкінській, 14, Київ, 1909–1912
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Рис. 12. Вокзал у Ковелі, 1903–1907. 
Вигляд з боку перону, фото з архіву Володимира Ясієвича

Рис. 14. Вокзал у Ковелі, 1903–1907. Кресленик реконструкції фасаду і план, 
з архіву Володимира Ясієвича

Рис. 13. Вокзал у Ковелі, 1903–1907. Вигляд з боку міста під час будівництва
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Рис. 17. Вокзал у Ковелі під час Першої світової війни, фото 1916-го

Рис. 15. Вокзал у Ковелі, 1903–1907. 
Інтер’єр другого ярусу обхідної галереї 

центральної зали

Рис. 16. Вокзал у Ковелі, 1903–1907. 
Інтер’єр центральної зали зі сходами, 
фото з архіву Володимира Ясієвича
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не відповідають (Наполеон вважав, що хороший архітектор повинен розо-
рити державу). Напевно, це було намагання з Києва проявити «віденську» 
архітекторську вишуканість на теренах Волинської губернії поблизу і Австро-
Угорщини, і Царства Польського.

За рік до будівництва вокзалу, 1906-го, у Ковелі було відкрито чоловічу 
класичну гімназію імені Олександра ІІ (тепер вул. Театральна, 11; перебудована, 
але впізнавана), проект якої також належить Вербицькому. Саме у  1905–
1906-му, за свідченням В. Чепелика (який, на жаль, вказує 1907–1908 роки), 
у роботах Вербицького з’являється «натяк на зацікавлення деякими проявами 
УАМ [українського архітектурного модерну], що можемо спостерегти в бу-
динку залізничної станції у Фундуклеївці, а далі — у ковельській гімназії, 
де майстер починає застосовувати башти із заломами або трапеційні вікна»7. 
Будівля станції Фундуклеївка зведена ще 1876 року коштом київського гу-
бернатора Івана Фундуклея, існує і зараз, але, напевно, нездійснений проект 
був замовлений Вербицькому 1907-го з метою перебудови старої споруди. 
Втім, точно слід наполягати, що архітектурні форми Полтавського губернсь-
кого земства (1902–1908, архітектор Василь Кричевський), яке на той час 
продовжувало будуватися, не лишили Вербицького як архітектора-пошуков-
ця байдужим, і він намагався втілити елементи, що перетворилися з «сільсь-
ких» на «міські» (з народних — на фахові), на інструментарій творчого вияву 
з яскраво акцентованою національною інтонацією.

Коли у липні 1940-го відбуватиметься персональна виставка Василя Кри-
чевського в Державному українському музеї (нині — Національний худож-
ній музей України), на чийомусь записі у книзі відгуків, мовляв, «хотелось бы 
здесь видеть больше работ Кричевского-архитектора», Вербицький приписав 
знизу: «Правильно!!!!»8.

Вокзал на станції Голоби (1903) — неподалік від Ковеля на київському 
напрямку — зберігся майже не спотвореним, можна його відвідати, зайшовши 
всередину, насолодитися ритмікою членувань великих засклених вертикалей, 
через які увечері — особливо, коли спека спадає — теплі ще промені, збуд-
жуючи частинки пороху, висвітлюють через віяло струнких тіней віконного 
плетива звичайну глазуровану плитку підлоги, що їй незабаром виповниться 
сто двадцять років. Яким тільки взуттям по цій плитці не човгали.

7 Чепелик В. В. Український архітектурний модерн… С. 302.
8  Василь Григорович Кричевський. Хрестоматія: У 2 т. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2016. Т. 1 
(1891–1943 рр.) / упоряд. О. О. Савчук. С. 245.
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Мені важко погодитися з Володимиром Ясієвичем, який вважав, що Вер-
бицький «зберігає вірність модерну навіть у той період, коли той припиняє 
бути модним стилем»9. Який саме час мається на увазі? Модерн як «модний 
стиль» припинив існування з початком Першої світової. З моральної точ-
ки зору це може бути зрозумілим, як і те, чому припинили існування «дека-
дентство» і символізм — удавана трагедія з інтелігентських голів вийшла на 
вулицю і перетворилася на справжню криваву трагедію. Після жовтневого 
перевороту Вербицькому як розумній людині і на думку не могло спасти пра-
цювати в «модному стилі».

Не дивно, що після того самого перевороту з багатьма творчими людьми 
«щось сталося». Особливо, коли фахівець опанував певну стилістику, з якою 
пов’язується його ім’я. Він вимушений або підпорядковуватися новим умовам 
праці, або відходити у тінь, начебто готовий погордливо «жевріти». Хто на-
справді готовий «жевріти за ідею»? Архітектор точно не готовий, фах у нього 
не той: він виконавець, а не творець у чистому вигляді, і лише тоді — худож-
ник, коли йому не заважають обставини, а талант навіть і тихенько спонукає.

Вербицький прийняв розумне половинчасте рішення. Щось на кшталт 
італійської апофегми: краще вибачитися, ніж отримати дозвіл. На від-
міну від інших архітекторів того часу, йому у житті підфартило: окрім приват-
них замовників (проекти прибуткових будинків і заміських садиб), він вико-
нував переважно державні замовлення на проектування залізничних споруд 
розмаїтої типології. За радянської влади приватний замовник зник, наче не 
було, а от державний став головним, хоч і знеособленим. Тобто в організацій-
ному плані Вербицькому було легко звикнути до «колективного керівницт-
ва», а брак приватності фахового спілкування він мудро зосередив — як про-
фесор архітектури — у студентській аудиторії. «Захоплення модерном для 
О. М. Вербицького не було модою, воно пройшло крізь все його життя як 
пошук гармонії форми конструкції й функції і втілилося в його педагогічній 
системі в роки Радянської влади»10.

Із того державного замовлення — створення нових типів житлових і гро-
мадських будівель — виросла приємна квіточка: кооперований будинок для 
сільськогосподарської комуни на десять сімей (1926; рис. 18). Щось пів-
нічно-барокове, пітерське (на кшталт споруд Домініко Трезіні, який обслу-

9 Ясиевич В. Е. Архитектура Украины конца XIX — начала ХХ века (Основные тенденции и особенно-
сти): Дис. … доктора архитектуры: В 3 т. Киев : КиевНИИТИ, 1979. Т. 1–2. Арк. 235.
10 Там само. Арк. 236.
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Рис. 18. Проект кооперованого будинку 
для сільськогосподарської комуни на десять сімей, 1926. 

Кресленик фасаду і план. 
На плані: 1 — житлова кімната, 2 — класна кімната, 3 — дитяча кімната, 
4 — кімната вихователів, 5 — дитяча спальня, 6 — санвузол, 7 — веранда, 

8 — читальна зала, 9 — бібліотека, 10 — їдальня, 11 — кухня, 
12 — сцена, 13 — прикомірок, 14 — ґанок
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говував Петра І) є в організації чільного фасаду цього проекту: стримане, 
інтелігентне, що аж ніяк не зв’язується у свідомості з незвичними для містя-
нина обличчями мешканців сільськогосподарської комуни. Цей проект люби-
ли репродукувати історики сільської архітектури України (приміром, Юрій 
Хохол) — на заздрість радянським архітекторам, що фахово займалися «на-
родною» архітектурою села. «Якщо в розпланувальній організації будинок 
мав багато нових рис, то в об’ємно-просторовій композиції й окремих деталях 
простежується вплив стилю модерн»11. Звісно, модерн і село чомусь вважа-
лися несумісними.

Лише кілька слів я навмисно скажу про Київський залізничний вокзал, 
робочий проект якого включає близько 1 500 креслеників і рисунків, — і то 
не своїми словами. Решту цих слів можна знайти у численних згадках про цю 
споруду, перелік яких наповнює цей покажчик.

Київський вокзал (рис. 19–24), що надав Вербицькому і радість твор-
чості, і нещастя бачити його спаплюженим 1944–1949-го закоцюрбленими 
руками учня, архітектора Георгія Домашенка (так ім’я Даніелє де Вольтера, 
braghettone, «спіднишник», лишилося в історії, оскільки той замальовував 
драпуванням соромітні місця на фресках Сікстинської капели Мікеландже-
ло), був створений у 1928–1932 роках, за доби ще владного панування кон-
структивізму.

Від «старої новизни» модерну, що вже вимушено перетворився на «бур-
жуазне», Вербицький вдався до нової новизни конструктивізму, на який та-
кож невдовзі чекав примусовий занепад.

Це була перша монументальна споруда, зведена в СРСР із монолітно-
го залізобетону. На думку архітектурознавців, форма центрального ризаліту 
споруди, в яку начебто вписано Герб України (були такі небезпечні версії 
на початку 1930-х, автора навіть заарештували, але швидко відпустили), 
заду мана Вербицьким у вигляді тріумфальної арки, через яку проходить кож-
ний, хто приїжджає або від’їжджає з Києва. Щоправда, сам Вербицький 
після «реконструкції» Домашенка ніколи не проходив через центральний 
вести бюль: не міг собі дозволити побачити колись ошатний конструктивістсь-
кий твір спаплюженим «палацовими елементами» сталінського декоративного 
надміру. За правління Кірпи, коли вокзал зазнав функціональної й декора-
тивної реконструкції, на жаль, до конструктивістського варіанту Вербицького 
11 Хохол Ю. Ф., Хохол Л. Ю. Історія архітектури українського села: Радянський період. Київ : Урожай, 
1994. С. 30.
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Рис. 19. Залізничний вокзал, Київ, 1928–1932. 
Загальний вигляд, рисунок Віктора Чепелика, 1975

Рис. 20. Залізничний вокзал, 
Київ, 1928–1932. 

Кресленик реконструкції 
головного фасаду, поздовжній перекрій, 

плани поверхів

Рис. 21. Залізничний вокзал, 
Київ, 1928–1932. 

Проект інтер’єру головної зали, 
рисунок Олександра Вербицького
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Рис. 24. Викладачі й випускники архітектурного факультету Київського художнього 
інституту (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), 

1928. Зліва направо: 1 ряд — Василь Кричевський, Павло Альошин, 
Ніна Манучарова, Іван Врона (ректор), Олександр Вербицький, 
Федір Кричевський; 2 ряд — Яків Штейнберг, Іван Малозьомов, 

четвертий ліворуч — Петро Юрченко, Петро Костирко; 
3 ряд, третій ліворуч (у білій сорочці) — Володимир Заболотний

Рис. 22. Залізничний вокзал, Київ, 
1928–1932. Проект центрального 
ризаліту головного фасаду, рисунок 

Олександра Вербицького

Рис. 23. Залізничний вокзал, 
Київ, 1928–1932. Інтер’єр головної зали, 

фото з архіву Володимира Ясієвича. 
Автор стоїть крайній ліворуч
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архітектори з інженерами не повернулися, але Державну премію в галузі архі-
тектури 2003 року отримали чесно12.

Чи не після залякувань і звинувачень в «українському буржуазному на-
ціоналізмі» Вербицький 1928-го вимушений був написати такі виправдуваль-
ні рядки, мовляв, пишні форми українського бароко не пов’язані «з часом, 
який ми переживаємо, з епохою соціальної революції на Україні, з епохою, що 
уносить зі свого шляху застарілі архітектурні форми, що становлять основу 
манірного стилю бароко»13? В. Чепелик, закидаючи авторам книжечки про 
Вербицького (Світлані Кохан і Сергієві Кілессо), наче і намагалися довести, 
нібито будівля вокзалу здобула барокову форму всупереч задуму автора, сам 
вдається до передержки: «В образі вокзалу підбито підсумок всіх пошуків 
зодчого, втілено риси, що почали складатися в творчості Вербицького в доре-
волюційний час, але не могли сформуватися за тих соціальних умов і прояви-
лися в усій повноті лише в умовах соціалістичного будівництва»14. Автор має 
на увазі нереалізований проект станції Фундуклеївка та будівлю Ковельської 
гімназії імені Олександра ІІ, але Кохан і Кілессо пишуть якраз протилежне 
закидам Чепелика: «Сама форма віконного прорізу з причілком, що чимось 
нагадує барокові фронтони української архітектури XVII–XVIII століть, 
була результатом багаторічного вивчення архітектури України, але тут нема 
й натяку на архаїку. О. М. Вербицький творчо осмислив архітектуру минуло-
го і, трансформуючи її форми крізь свою свідомість, знайшов більш просте, 
лаконічне і виразне архітектурне рішення»15.

Напевно, на тій півстолітньої давнини суперечці, коли учасників її вже 
давно немає на цьому світі, не варто б і зосереджуватися, якби не одна обста-
вина: непослідовність у вживанні поняття «український архітектурний стиль» 
й «український архітектурний модерн».

На мій погляд, на основі всіх тлумачень, що наявні на сьогодні, українсь-
кий архітектурний модерн (від початку 1900-х до теперішнього часу) раз-
ом із українським архітектурним бароко («козацьким», «мазепинським», 
XVII–XVIII століття) та українським архітектурним необароко (від 

12 Архітектура України у державних преміях: 1941–2007 / за заг. ред. М. М. Дьоміна, Н. М. Кон-
дель-Пермінової, А. О. Пучкова. Київ : Центр іст.-містобудівних досліджень, 2008. С. 232–235.
13 Вербицкий А. По поводу последнего (в жел.-бетон. формах) варианта фасада Киевского вокзала // 
Современная архитектура. 1928. № 6. С. 182.
14 Чепелик В. В. А. М. Вербицкий — мастер рационалистического модерна (К 100-летию со дня рожде-
ния) // Строительство и архитектура. 1975. № 9. С. 37.
15 Кохан С. В., Кілессо С. К. О. М. Вербицький — архітектор і педагог. С. 20.
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1920-х і до сьогодні) міститься всередині українського архітектурного стилю, 
формологічний початок його слід вбачати в другій половині XVII століття16.

Вербицький, спираючись на творче бажання, працював у стилістиці 
українського архітектурного модерну там, де це дозволяли обставини (Ко-
вельська гімназія та проект ст. Фундуклеївка), і в стилістиці українського 
архітектурного необароко там, де він міг — на хвилі скрипниківської україні-
зації 1920-х — разом із Дмитром Дяченком (корпуси Української сільсько-
господарської академії 1926–1929 років; тепер — Національний університет 
біоресурсів і природокористування України) насмілитися й утілити в життя 
формальні настанови цієї гілки українського архітектурного стилю. Далі він 
рухатися не міг — не хотів брехати архітектурною формою про добу після 
«Великого перелому» 1929-го і до смерті Сталіна.

Зауважте: вокзал, 1932 рік — остання споруда. Ще 1937-го він візьме 
участь в конкурсі на проект Урядового центру в Києві, але, маю сміливість 
думати, без ентузіазму.

Вербицькому немає ще шістдесяти, а проживе, нагадаю, 83 роки.
Чим був заповнений час: двадцять шість років решти життя?
Спокійно викладав. Ще більш спокійно малював кольоровим олівцем 

і пописував статейки. Тобто — просто жив як нормальна людина, яка напра-
цювалася, навідповідалася, нанервувалася вдосталь, по вінця.

А ще, звісно, для підтримки належного рівня доходів, працював консуль-
тантом у інститутах ДІПРОМІСТО, Діпроцивільпромбуд, Гідрошляхтрест, 
ГоловАПУ й інших проектних установах Києва.

Втім, звісно, він не міг не переживати, що в результаті Другої світової 
його творіння було знищено або спаплюжено. Причому найкраще, найчисті-
ше, найзначніше — київський вокзал — спаплюжував учень, Домашенко, 
не через нездарність (хоча хтозна?): замовлення виконував. Інші виконували 
його через силу, мінімально/вимушено, а цей виконав «із задоволенням».

Викладав Вербицький майже все життя, починаючи з 34 років. У 1909–
1910-му — на Київських технічних курсах Василя Пермінова (читав курс 
цивільної архітектури); у 1919–1958-му — професор Київського архітек-
турного, Київського художнього та Київського інженерно-будівельного ін-
ститутів. У 1924–1930 та 1937–1953 роках керував навчально-творчою 
майстернею архітектурного проектування КХІ (рис. 25); 1931-го завідував 
16 Докладніше: Пучков А. О. Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архі-
тектура і візуальне мистецтво). Київ : Дух і Літера, 2018. С. 308–313.
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Рис. 25. Таблиця «Розвиток прийомів модерну 
в проектах архітектора О. М. Вербицького» 

з третього тому докторської дисертації Володимира Ясієвича, Київ, 1979
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Рис. 26. Таблиця «Творчий розвиток прийомів модерну в будівлях, 
зведених за проектам О. М. Вербицького» 

з третього тому докторської дисертації Володимира Ясієвича, Київ, 1979
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кафедрою архітектурного проектування КІБІ. У 1945–1948 роках, не маючи 
наукового ступеня, служив директором Інституту аспірантури Академії архі-
тектури УРСР.

Шкода, що архітектори мало пишуть. Хоча б спогади лишали. Ті, хто 
лишають, і самі лишаються (П. Шпара, А. Мілецький, В. Єжов). Отже, 
наостанок — кілька слів від учнів Вербицького.

Петро Шпара згадував, що серед трьох його викладачів Павло Альошин 
уособлював діловитість, практичність й фундаментальні знання, Вербиць-
кий — сувору послідовність у проектуванні й логічне мислення, Валер’ян Ри-
ков — поетичне начало й естетичну чуйність17. Чим не педагогічна «тріада» 
Вітрувія?

У книзі «Півстоліття очима архітектора» народного архітектора України 
Валентина Єжова, вже мого вчителя, можна навіть почути голос Вербицько-
го. (Отже, з Вербицьким я знайомий через одне рукостискання.)

«У нього було дуже тепле, батьківське ставлення до студента <...> 
О. Вербицький запримітив мене ще на першому курсі, коли ми виконували 
завдання з відмивання фасаду (в мене було палаццо Медичі–Ріккарді у Фло-
ренції). Коли ми виставили роботи на перегляд кафедри і оцінку, Олександр 
Матвійович довго вдивлявся в представлений мною зразок і копію, і запитав: 
“Де ваша робота?” Йдеться про те, що, копіюючи, я зберіг всі його (зраз-
ка — А. П.) вади, вкрив чаєм копію, створюючи видимість старої вицвілої 
роботи <...> Взявши в руки копію, Вербицький довго її розглядав і раптом 
сказав: “Ви своїм виконанням роботи підтвердили, що у нас дуже старий зно-
шений фонд зразків-таблиць, що його пора замінити. Чи не погодилися б ви 
у вільний від занять час скопіювати їх і, таким чином, оновити кафедральний 
фонд?” Але дізнавшись, що таких таблиць дуже багато, з посмішкою додав: 
“Шкода, що з цієї ідеї, ймовірно, нічого не вийде”.

Цікаві, пам’ятні зустрічі з Олександром Матвійовичем були на всіх на-
ступних курсах і особливо після закінчення інституту.

КІБІ я закінчив з відзнакою і був рекомендований до аспірантури Ака-
демії архітектури УРСР. Однак О. Вербицький був проти цього. Він був 
твердо переконаний, що науковці і тим більше аспіранти спочатку повинні 
пройти хорошу проектну та будівельну практику, а потім вже сісти за наукові 
узагальнення <...> О. Вербицький був дуже задоволений, дізнавшись, що 

17 Шпара П. Е. Записки архитектора. Киев : Будивэльнык, 1988. С. 14.
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після ряду цікавих пропозицій я отримав призначення на роботу в Севас-
тополь <...> Ми з Вербицьким листувалися. Коли Олександр Матвійович 
дізнався, що на початку творчої роботи в Севастополі ми з дружиною <...> 
потрапили в проектну майстерню, — він прийшов в інститут, повісив мій лист 
в деканаті і сказав викладачам: “Лише так слід починати архітектурну діяль-
ність — на будівництві. Розкажіть про це студентам-випускникам”.

Щороку, коли ми приїжджали до Києва на відпускний період, завжди 
зустрічалися у Вербицького вдома. Він любив слухати про відновлення Се-
вастополя (адже це була його батьківщина), про успіхи і спрямованість робіт 
севастопольських архітекторів. У нього в Севастополі мешкала рідна сестра, 
і він добре знав довоєнне місто <...> У бесідах Олександр Матвійович часто 
переключався на спогади про свої творчі роботи. Дуже переживав, що не зміг 
завершити свій улюблений об’єкт — київський залізничний вокзал — так, як 
йому хотілося»18.

Серед найбільш значних імен учнями Вербицького вважали себе Юрій 
Асєєв, Самуїл Вайнштейн, Ісидор Грабовський, Михайло Гречина, Микола 
Грицай, Анатолій Добровольський, Валентин Єжов, Володимир Заболот-
ний, Георгій Зенькович, Йосиф Каракіс, Сергій Кілессо, Петро Костирко, 
Олександр Малиновський, Іван Малозьомов, Ніна Манучарова, Євгенія 
Маринченко, Авраам Мілецький, Олександр Хорхот, Павло Черниш, На-
талія Чмутіна, Петро Шпара, Яків Штейнберг («перший учень»), Петро 
Юрченко.

Інші сотні студентів також, напевно, вважали, але тихо, між собою. Може, 
вони, крокуючи київською вулицею Архітектора Вербицького, іноді й зга-
дували, яку роль відігравала ця людина в їхньому фаховому становленні.

Звісно, тих учнів немає в живих. Але, можливо, їхні нащадки зможуть 
запам’ятати і передати наступним поколінням?

Саме в такий спосіб існує історична пам’ять.
А ще вона карбується такими покажчиками, як презентований.

Андрій Пучков, 
доктор мистецтвознавства

18 Ежов В. И. Полвека глазами архитектора. Киев : НИИТИАГ; КНУСА, 2001. С. 174–177.
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Портрет архітектора О. Вербицького.
Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Конструкція кривого бруса. Курсова робота О. Вербицького. 1895 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Транспортні споруди

Залізничний вокзал у Ковелі

27. Дежурная пассажирских кондукторов на ст. Ковель : планы 1-го 
и 2-го этажей, чердачных помещений, подвал. этажа и фундамента : проект / 
Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1909. – 1 л. ; 90х71 см. 

28. Дежурная пассажирских кондукторов на ст. Ковель : проект : 
фасад со стороны путей и стороны города, север. и юж. фасад : чертеж, 
бумага / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1909. – 1 л. ; 90х70 см. 

29. Дежурная пассажирских кондукторов на ст. Ковель : фасады 
(вариант 2) / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архи-
тектор А. М. Вербицкий. – 1909. – 1 л. ; 94х71 см. 

30. Пассажирское здание на ст. Ковель : вид малого вестибюля : 
проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 46х71 см. 

31. Пассажирское здание на ст. Ковель : виды переплетов для пас-
сажирских залов / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 71х53 см. 
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Проект фасаду пасажирської споруди на станції Ковель. 1904 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Внутрішнє оздоблення вестибюлю пасажирської споруди на станції Ковель. 1907 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Варіант фасаду чергової пасажирських кондукторів на станції Ковель. 1909 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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32. Пассажирское здание на ст. Ковель : внутр. отделка вестибюля : 
попереч. разрез / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 86х60 см. 

33. Пассажирское здание на ст. Ковель : внутр. отделка вестибюля : 
продол. разрез / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 89х69 см. 

34. Пассажирское здание на ст. Ковель : отделка стен зала 3–4 клас-
са / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 106х71 см. 

35. Пассажирское здание на ст. Ковель : разрез по продол. оси здания, 
вид от города : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. 
отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1903. – 1 л. ; 104х55 см.

36. Пассажирское здание на ст. Ковель : план 2-го этажа : проект / 
Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1903. – 1 л. ; 75х59 см. 

37. Пассажирское здание на ст. Ковель : плафон вестибюля в разверну-
том виде / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 94х69 см. 

38. Пассажирское здание на ст. Ковель : фасад : проект / Юго-Запад. 
ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 
1904. – 1 л. ; 116х57 см. 

*   *   *

39. Вельма М. Г. Ковель : путівник / М. Г. Вельма. – Львів : Каменяр, 
1990. – 70 с. : фот.

На с. 16–17 вміщено інформацію про те, що в 1907 р. у м. Ковелі 
за проектом архітектора О. Вербицького було зведено залізничний 
вокзал.
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40. Ясиевич В. Е. Архитектура 2-й половины 19 – начала 20 в. / 
В. Е. Ясиевич // Украинская Советская Социалистическая Республика : 
энцикл. справ. / гл. ред. Ф. С. Бабичев. – Киев, 1987. – С. 379–380 : ил.

На с. 380 – про те, що одним із зразків будівель у стилі модерн 
є вокзал у м. Ковелі (1903 р., архітектор О. Вербицький, не зберігся).

Див також №№ 426, 477, 515, 516.

Будівля Товарної контори на станції «Київ І»

41. Товарная контора на ст. Киев I-й : боковой и торцевой фасады, 
продол. и попереч. разрезы здания : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути 
и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1905. – 1 л. ; 106х71 см. 

42. Товарная контора на ст. Киев I-й : внутр. двери и окна в столовой 
и на проходах к парадным лестницам : проект / архитектор А. М. Вербиц-
кий. – [1906?]. – 1 л. ; 80х70 см.

43. Товарная контора на ст. Киев I-й : гл. фасад / Служба пути и зда-
ний, техн. отдел ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 92х36 см. 

44. Товарная контора на ст. Киев I-й : двери и переборки для 2-й части 
здания : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 60х57 см. 

45. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали бруса, фортки : проект 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – [1907?]. – 1 л. ; 93х71 см. 

46. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали дверей и стеклян. переборок 
в вестибюле : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 67х65 см. 

47. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали клозетных переборок / 
архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 93х68 см. 

48. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали окна служеб. лестницы : 
проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 35х46 см. 
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Вербицький Олександр Матвійович

Головний фасад Товарної контори на станції Київ I-й. 1906 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Фасад з боку залізничних шляхів Товарної контори на станції Київ I-й. 1906 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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План першого поверху Товарної контори на станції Київ I-й. 1905 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Вербицький Олександр Матвійович

49. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали окон. луток и переплетов : 
проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1907?]. – 1 л. ; 90х92 см. 

50. Товарная контора на ст. Киев I-й : деревян. окон. переплеты для 
2-й ч. здания : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 
39х29 см. 

51. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали перегородки для клозетов : 
проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 93х71 см. 

52. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали перегородки для клозе-
тов : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 78х70 см. 

53. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали слуховых окон в боковых 
фасадах : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 40х35 см. 

54. Товарная контора на ст. Киев I-й : детали тамбура у главного 
входа : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 102х70 см. 

55. Товарная контора на ст. Киев I-й : желез. переплет большого окна 
над гл. входом, деревян. окон. переплет 2-го этажа торц. фасадов / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1907?]. – 1 л. ; 64х45 см. 

56. Товарная контора на ст. Киев I-й : косяк большого окна над гл. 
входом : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 46х35 см. 

57. Товарная контора на ст. Киев I-й : наружная дверь к извощикам 
(вторая часть здания) : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 
1 л. ; 46х65 см. 

58. Товарная контора на ст. Киев I-й : окно парадной лестницы / 
архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 43х56 см. 

59. Товарная контора на ст. Киев I-й : окон. переплеты 1-го и 2-го этажей 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 63х28 см.
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60. Товарная контора на ст. Киев I-й : окон. переплеты для окон 
2-го этажа : проект  / архитектор А. М. Вербицкий. – [1907?]. – 1 л. ; 
78х62 см. 

61. Товарная контора на ст. Киев I-й : панели для коридоров 1-го 
и 2-го этажей : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 
65х32 см. 

62. Товарная контора на ст. Киев I-й : панель с сеткой под тройными 
коридорными окнами : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 
1 л. ; 93х36 см. 

63. Товарная контора на ст. Киев I-й : перегородка для комнаты артель-
щика : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 34х46 см. 

64. Товарная контора на ст. Киев I-й : перегородка для комнаты артель-
щика : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 108х66 см. 

65. Товарная контора на ст. Киев I-й : перегородка для наложного 
платежа : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1907?]. – 1 л. ; 67х71 см. 

66. Товарная контора на ст. Киев I-й : перегородка для наложного 
платежа : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 93х67 см. 

67. Товарная контора на ст. Киев I-й : план и расчеты балок 2-го эта-
жа 2-й части здания : пояснительные материалы к проекту / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1905?]. – 48 + 1 л. ; 46х36 см. 

68. Товарная контора на ст. Киев I-й : план 1-го этажа : проект / 
Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1905. – 1 л. ; 92х56 см. 

69. Товарная контора на ст. Киев I-й : план 1-го этажа : проект / 
Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1905. – 1 л. ; 91х72 см. 
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Вербицький Олександр Матвійович

Проект фасаду зі сторони шляхів Товарної контори на станції Київ I-й. 1906 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Бібліографічний покажчик

Бічний і торцевий фасади, поздовжній і поперечний розрізи 
будівлі Товарної контори на станції Київ I-й. 1906 р.

Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Вербицький Олександр Матвійович

70. Товарная контора на ст. Киев I-й : план 2-го этажа (рабочий 
вариант) : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1905. – 1 л. ; 92х71 см. 

71. Товарная контора на ст. Киев I-й : план 2-го этажа : проект / 
Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1905. – 1 л. ; 92х57 см. 

72. Товарная контора на ст. Киев I-й  : план 2-го этажа : проект / 
архитектор А. М. Вербицкий. – [1905?]. – 1 л. ; 70х60 см. 

73. Товарная контора на ст. Киев I-й : план расположения деревян. 
стропил (во второй части здания) : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
1907. – 1 л. ; 67х64 см. 

74. Товарная контора на ст. Киев I-й : план фундаментов : проект / 
Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1905. – 1 л. ; 92х71 см. 

75. Товарная контора на ст. Киев I-й : попереч. разрез по А-В средней 
стойки в чердачном окне над гл. входом переднего фасада : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 36х35 см. 

76. Товарная контора на ст. Киев I-й : попереч. разрез по С-Д средней 
стойки большого окна над гл. входом переднего фасада : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 38х47 см. 

77. Товарная контора на ст. Киев I-й : попереч. разрез по залу и сто-
ловой : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 71х91 см. 

78. Товарная контора на ст. Киев I-й : продол. разрез по залу и столовой : 
проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 106х71 см.
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79. Товарная контора на ст. Киев I-й : разрезы по А-Б, М-N, C-D, 
фасад перегородки для конторы : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
[1906?]. – 1 л. ; 92х71 см. 

80. Товарная контора на ст. Киев I-й : схематич. разбивка панельных 
обвязок : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 92х58 см. 

81. Товарная контора на ст. Киев I-й : тамбур у главного входа : проект 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 62х75 см. 

82. Товарная контора на ст. Киев I-й : фасад со стороны путей (зад-
ний) : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 84х52 см. 

83. Товарная контора на ст. Киев I-й : фасад со стороны путей : 
проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 92х72 см. 

84. Товарная контора на ст. Киев I-й : фасад стены зала (со стороны 
входа) : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 47х71 см.

85. Товарная контора на ст. Киев I-й : фортка в вестибюле для подачи 
депеш : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 46х62 см. 

86. Товарная контора на ст. Киев I-й : шаблон карниза в тамбур у гл. 
входа : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 75х61 см. 

87. Товарная контора на ст. Киев I-й : шаблоны панелей в коридорах : 
проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 105х86 см. 

88. Товарная контора на ст. Киев I-й : шаблоны для дубовых дверей и окон 
гл. зала : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 79х50 см. 

89. Товарная контора на ст. Киев I-й : шаблоны окон в проемах гл. 
зала (во второй части здания) : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
1907. – 1 л. ; 102х70 см. 
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90. Товарная контора на ст. Киев I-й : шаблоны окон. переплетов 
служеб. лестницы : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 
50х93 см. 

91. Товарная контора на ст. Киев I-й (вторая часть здания) : детали 
дверей : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1906?]. – 1 л. ; 94х73 см. 

92. Товарная контора на ст. Киев I-й (второя часть здания) : детали 
дверей и окон в шинельной : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
1906. – 1 л. ; 102х70 см.

93. Товарная контора на ст. Киев I-й (вторая часть здания) : детали 
деревян. окон : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1907?]. – 1 л. ; 
75х94 см. 

94. Товарная контора на ст. Киев I-й (вторая часть здания) : детали 
наруж. дверей (в служеб. лестницу и в торцовые фасады со стороны путей) : 
проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 93х70 см. 

Див також №№ 414, 419, 421, 426, 463, 483, 514, 516.

Будівля Київської міської станції

95. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
барьеры в залах для публики и шинельной (рабочий вариант) : проект / 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 51х35 см.

96. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
барьеры в зале для публики и в шинельной : проект / архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1911. – 1 л. ; 52х35 см. 

97. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
двери и окна в залах на 1-м этаже : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
[1911]. – 1 л. ; 63х35 см.
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98. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
двери и окна для 1-го этажа / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 
64х34 см. 

99. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
колонны в зале для публики / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 
67х34 см. 

100. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
начало парадной лестницы, сдвижная решетка / архитектор А. М. Вербиц-
кий. – [1911]. – 1 л. ; 57х43 см. 

101. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
образцы одно- и двухстворчатых дверей, шаблоны дверных косяков : проект 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 70х47 см. 

102. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окон. переплет для 2-х касс в малом зале (с исправлениями) : проект / 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 51х35 см.

103. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окон. переплет для 2-х касс в малом зале на 1-м этаже : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1911]. – 1 л. ; 46х33 см. 

104. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окна для разных помещений : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
1911. – 1 л. ; 53х35 см. 

105. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окна для разных помещений : (чертеж с исправлениями) : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 51х35 см. 

106. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Кие-
ве : окна 1-го этажа : (чертеж с исправлениями) : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 51х35 см. 
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107. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окна 1-го этажа : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 
47х33 см. 

108. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окна 1-го, 2-го, 3-го и 4-го этажей : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
[1911]. – 1 л. ; 67х35 см. 

109. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
окна 2-го и 3-го этажей : проект / архитектор А.М. Вербицкий. – [1911]. – 
1 л. ; 46х32 см. 

110. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
орнамент для гл. фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 
64х49 см. 

111. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
разные формы окон : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 
53х41 см. 

112. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
решетка для парадной лестницы, прикрипление балясин к ступенькам : проект 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – [1911]. – 1 л. ; 45х35 см. 

113. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
решетки для балконов (рабочий вариант) : проект / архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1912. – 1 л. ; 51х35 см. 

114. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
решетки для балконов : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1912. – 
1 л. ; 47х35 см. 

115. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
служеб. крыльцо и решетка для служеб. лестницы : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1911]. – 1 л. ; 72х53 см.
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116. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
схема пакгауза : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1911]. – 1 л. ; 
94х71 см. 

117. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
фасад / архитектор А. М. Вербицкий. – [1911]. – 1 л. ; 49х67 см. 

118. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
фасад по ул. Пушкинской / архитектор А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 
20х22 см. 

119. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
часть гл. фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 71х85 см.

120. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
часть фасада со стороны двора / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 
1 л. ; 71х85 см. 

121. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
черная лестница, разрез по А-В, C-Д, план подвал. этажа : проект / архи-
тектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 72х68 см. 

122. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
чертежи окон с исправлениями : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 
[1911]. – 1 л. ; 51х35 см. 

123. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Кие-
ве : шаблоны для одностворных и двухстворных окон : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 76х51 см.

124. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Кие-
ве : шаблоны для одностворных и двухстворных окон : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1911]. – 1 л. ; 70х52 см. 

125. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
эскиз вестибюля / архитектор А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 51х35 см. 
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Вербицький Олександр Матвійович

Фасад будівлі міської станції та комісійно-позикового відділення 
Південно-Західної залізниці по вул. Пушкінській в м. Києві. 1910 р.

Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Фасад будівлі міської станції та комісійно-позикового відділення 
Південно-Західної залізниці по вул. Пушкінській, 14 в м. Києві. Фото 1934 р.

Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Вербицький Олександр Матвійович

126. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
эскизы дверей (рабочий вариант) / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 
1 л. ; 51х35 см. 

127. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
эскизы дверей : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 51х35 см. 

128. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
эскизы дверей и окна : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 
1 л. ; 46х33 см. 

129. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
эскизы дверей 1-го этажа (рабочий вариант) / архитектор А. М. Вербиц-
кий. – 1911. – 1 л. ; 51х35 см. 

130. Городская станция Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : 
эскизы дверей 1-го этажа / архитектор А. М. Вербицкий. – 1911. – 1 л. ; 
46х33 см. 

131. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : вид гл. корпуса и конюшни в 
попереч. разрезе, фасады пакгауза : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути 
и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 89х70 см. 

132. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : виды лестниц в разрезе, 
фасад конюшни / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 89х70 см. 

133. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : детали для оформления 
гл. фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 69х51 см. 

134. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : зал для публики : шаблоны 
и детали интерьера  / архитектор А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 69х51 см. 
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135. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : карниз и кронштейн для 
вестибюля / архитектор А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 69х51 см.

136. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : план 1-го этажа / Юго-Запад. 
ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 
1910. – 1 л. ; 90х70 см. 

137. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : план 2-го этажа / Юго-Запад. 
ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 
1910. – 1 л. ; 90х70 см. 

138. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : планы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го 
и подвал. этажей : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. 
отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 88х61 см.

139. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : план подвал. этажа / Юго-
Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербиц-
кий. – 1910. – 1 л. ; 90х70 см. 

140. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : фасад : вид с ул. Пушкинской : 
проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 52х70 см. 

141. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : фасад по ул. Пушкинской : 
проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 46х57 см. 

142. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : фасад по ул. Пушкинской 
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(вариант 1) : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. –  1910. – 1 л. ; 53х71 см. 

143. Здание городской станции и комиссионно-ссудного отделения 
Юго-Западной железной дороги в г. Киеве : фасад по ул. Пушкинской 
(вариант 2) : проект / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1910. – 1 л. ; 53х71 см. 

*   *   *

144. Будинок Південно-Західної залізниці [1910–1912 рр.] по вул. 
Пушкінській, 14 в м. Київ : [вид з півд. сх.] / архітектор О. Вербицький ; 
фот. С. І. Притикін. – [1934]. – 1 арк. : фот. 

Див також №№ 243, 381, 402, 417, 424, 462, 483.

Київський залізничний вокзал

145. Вокзал у м. Києві : перспектив. вигляд : ескіз / архітектор О. М. Вер-
бицький. – 1928. – 1 арк. ; 95х35 см. 

146. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : багажное отделение : 
перспектива / Киеввокзалстрой, проект. бюро ; архитектор А. М. Вербиц-
кий. – 1931. – 1 л. ; 76х54 см. 

147. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : вестибюль : перспектива 
/ авт. А. М. Вербицкий. – 1936. – 1 л. ; 37х20 см. 

148. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : вестибюль (вид на город) : 
перспектива / архитектор А. М. Вербицкий. – 1930. – 1 л. ; 80х67 см. 

149. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : гл. фасад : проект / Проект. 
бюро Юго-Запад. желез. дороги ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1934. – 
1 л. ; 33х182 см. – (Архив проектов по вокзалу Киев 1-й пассажирский). 
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150. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : гл. фасад (2-я очередь) / Киев-
вокзалстрой, проект. бюро ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1930. – 1 л. ; 80х33 см. 

151. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : зал ожидания (вариант 1) : 
перспектива / Киеввокзалстрой, проект. бюро ; архитектор А. М. Вербиц-
кий. – 1931. – 1 л. ; 77х54 см. 

152. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : зал ожидания (вариант 2) : 
перспектива / Киеввокзалстрой, проект. бюро ; архитектор А. М. Вербиц-
кий. –  1931. – 1 л. ; 77х57 см.

153. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : здание пассажир. вокзала 
(продольный разрез : эскиз. проект / Проект. бюро Юго-Запад. желез. 
дороги ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1934. – 1 л. ; 183х51 см. 

154. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : механизм для открывания 
форточки / Киеввокзалстрой, проект. бюро ; архитектор А. М. Вербицкий. – 
1932. – 1 л. ; 71х49 см. 

155. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : окно и дверь между залом ожи-
даний и вестибюлем / архитектор А. М. Вербицький. – 1930. – 1 л. ; 82х57 см. 

156. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : 1-й этаж, подвал : эскиз. 
проект / Проект. бюро Юго-Запад. желез. дороги ; авт.-консультант 
А. М. Вербицкий. – 1934. – 1 л. ; 82х164 см. 

157. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : 2-й этаж : эскиз. проект 
/ Проект. бюро Юго-Запад. желез. дороги ; авт.-консультант А. М. Вер-
бицкий. – 1934. – 1 л. ; 82х164 см. 

158. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : план 1-го этажа (1-я очередь) 
/ Киеввокзалстрой, проект. бюро. – 1930. – 1 л. ; 85х41 см. 

159. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : план 1-го этажа (2-я оче-
редь) / Киеввокзалстрой, проект. бюро ; архитектор А. М. Вербицкий. – 
1932. – 1 л. ; 118х40 см.
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Вербицький Олександр Матвійович

Ескіз фасаду Київського залізничного вокзалу. 1928 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Перспектива вестибюлю Київського залізничного вокзалу. 1930 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Перспектива залу відпочинку Київського залізничного вокзалу. 1931 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Проект головного фасаду Київського залізничного вокзалу. 1930 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Вербицький Олександр Матвійович

Перспектива вестибюля Київського залізничного вокзалу. 1936 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Головний фасад Київського залізничного вокзалу. 1934 р. 
Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Варіант фасаду Київського залізничного вокзалу. 1935 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Головний фасад Київського залізничного вокзалу. 
Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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160. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : план 1-го этажа пассажир. 
здания (вариант с переходами над путями) : эскиз / архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1925. – 1 л. ; 76х51 см.

161. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : планы 3-го, 4-го и 5-го эта-
жей : эскиз. проект / Проект. бюро Юго-Запад. желез. дороги ; авт.-кон-
сультант А. М. Вербицкий. – 1934. – 1 л. ; 82х164 см. 

162. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : подвал : эскиз. проект / 
Проект. бюро Юго-Запад. желез. дороги ; авт.-консультант А. М. Вербиц-
кий. – 1934. – 1 л. ; 82х164 см. 

163. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : продол. разрез здания 
по вестибюлю (до восстановления) : проект восстановления / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1944]. – 1 л. ; 46х41 см. 

164. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : тоннельный вариант 
пассажир. здания : эскиз / архитектор А. М. Вербицкий. – 1925. – 1 л. ; 
37х62 см. 

165. Железнодорожный вокзал в г. Киеве : фасад со стороны путей : 
проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1934. – 1 л. ; 63х23 см. 

166. Железнодорожный вокзал, г. Киев пл. Вокзальная : паспорт 
памятника архитектуры 1927–1932 гг., 1950–1980 гг. (реконструкция) 
/ Киев НИИТИ ; авт. проекта инженер А. М. Вербицкий ; авт. проекта 
реконстр.: Г. Т. Домашенко, Л. М. Чуприна. – 1984. – 4 с., 2 л. : фот. – 
(Пам’ятники історії та культури СРСР). 

167. Залізничний вокзал у м. Києві : голов. фасад : проект / архітектор 
О. М. Вербицький. – 1928. – 1 арк. ; 132х50 см. 

168. Киоск «Интурист» на Киевском вокзале : виды фасадов, разрезы 
по А-Б, Б и В-Г : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1933?]. – 1 л. ; 
63х52 см. 



70

Бібліографічний покажчик

169. Киоск «Интурист» на Киевском вокзале : детали оформления, 
виды стекол : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – [1933]. – 1 л. ; 
64х52 см. 

170. «Уголок интуриста» в ресторане Киевского вокзала : варианты 
планов, фасадов / архитектор А. М. Вербицкий. – 1933. – 1 л. ; 43х65 см. 

171. «Уголок интуриста» в ресторане Киевского вокзала : план 
балкона, варианты фасадов / архитектор А. М. Вербицкий. – 1933. – 
1 л. ; 42х61 см. 

172. «Уголок интуриста» в ресторане Киевского вокзала : план, фасады 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – 1933. – 1 л. ; 100х65 см. 

173. «Уголок интуриста» в ресторане Киевского вокзала : схема ин-
терьера / архитектор А. М. Вербицкий. – 1933. – 1 л. ; 100х65 см. 

174. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Реконструкція 1945–
1949 рр. : [буд. роботи] / авт. проекту О. М. Вербицький ; архітектор 
Г. Ф. Домашенко. – [1945?]. – 1 арк. : фот.

175. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Реконструкція 1945–
1949 рр. : [відновлення залізн. колії] / авт. проекту О. М. Вербицький ; 
архітектор Г. Ф. Домашенко. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 

176. Центральний залізничний вокзал (реконструкція 1945–1949 рр.) 
по вул. Вокзальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва : [голов. 
фасад : вид з лівого боку] / авт. проекту О. М. Вербицький ; архітектор 
Г. Ф. Домашенко. – 1954. – 1 арк. : фот. 

177. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва : [голов. фасад : вид з 
правого боку] / авт. проекту О. М. Вербицький. – [193-]. – 1 арк. : фот. 
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Зруйнований головний фасад Київського залізничного вокзалу. 1943 р. 
Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Відновлення залізничної колії Київського залізничного вокзалу. 1945 р. 
Світлина з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Варіанти планів і фасадів «Куточок інтуриста» 
в ресторані Київського залізничного вокзалу. 1933 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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178. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Руїни після війни 
1941–1945 рр. : [зруйновані конструкції перекриттів і колон] / авт. проекту 
О. М. Вербицький. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 

179. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Руїни після вій-
ни 1941–1945 рр. : [зруйновані конструкції перекриттів] / авт. проекту 
О. М. Вербицький. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 

180. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Руїни після вій-
ни 1941–1945 рр. : [зруйновані конструкції склепіння] / авт. проекту 
О. М. Вербицький. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 

181. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Руїни після війни 
1941–1945 рр. : [зруйновані конструкції сходів] / авт. проекту О. М. Вер-
бицький. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 

182. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Руїни після війни 
1941–1945 рр. : [зруйновані конструкції стін] / авт. проекту О. М. Вер-
бицький. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 

183. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по 
вул. Вок зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Рекон-
струкція 1945–1949 рр. : [конструкції вестибюльної арки] / авт. 
проекту О. М. Вербицький ; архітектор Г. Ф. Домашенко. – [1945?]. – 
1 арк. : фот.

184. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва. Реконструкція 1945–
1949 рр. : [конструкції даху вестибюля] / авт. проекту О. М. Вербицький ; 
архітектор Г. Ф. Домашенко. – [1945?]. – 1 арк. : фот. 
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185. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва : [проект : креслення 
і розріз фасаду, поверхові плани] / авт. проекту О. М. Вербицький. – 
[195-]. – 1 арк. : фот. 

186. Центральний залізничний вокзал (1927–1933 рр.) по вул. Вок-
зальна пл., 1 в Солом’янському районі м. Києва : [руйнування будівлі 
в 1943 р. : голов. фасад] / авт. проекту О. М. Вербицький. – [1943]. – 1 арк. : фот. 

*   *   *

187. Альошин В. Свідок великої епохи: Києву – 1500 / В. Альошин 
// Культура і життя. – 1980. – 12 черв. – С. 2 : іл. (НБУВ)

Історія проектування та будівництва залізничного вокзалу. Серед 
учасників закритого конкурсу зазначено О. Вербицького. Вміщено 
світлину проекту фасаду вокзалу.

188. Андрущенко М. П. Будинок залізничного вокзалу / М. П. Андру-
щенко // Пам’ятки архітектури та містобудування України : довід. Держ. 
реєстру нац. культур. надбання / ред.: А. П. Мардер, В. В. Вечерський. – 
Київ, 2000. – С. 7 : іл.

Зазначено, що залізничний вокзал у м. Києві зведено за конкурсним 
проектом О. Вербицького.

189. Анисимов А. Л. Киев и киевляне. Я вызову любое из столетий... : 
альбом : в 2 кн. Кн. 1 / А. Л. Анисимов. – Киев : Курчъ, 2002. – 383 с. : ил.

На с. 17–19 – про конкурс на проект будівлі залізничного вокзалу 
в м. Києві (1927 р.), переможцем якого визнано проект архітекторів 
О. Вербицького та П. Альошина.

190. Анисимов А. Л. Мой Киев. Портрет в интерьере Вечности... : 
монография / А. Л. Анисимов. – Киев : Жнец, 2007. – 319 с. : ил.

На с. 114 – про те, що 7 листопада 1927 р. розпочалося споруд-
ження будівлі вокзалу, в основі якої був технічний проект, розроблений 
архітекторами О. Вербицьким і П. Альошиним.
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191. Архитектура Советской Украины = Architecture of the Soviet Ukraine 
/ сост.: И. Н. Седак [и др.]. – М. : Стройиздат, 1987. – 303 с. : ил.

На с. 88 – про те, що в 1927–1933 рр. за конкурсним проек-
том архітектора О. Вербицького було зведено залізничний вокзал 
у м. Києві.

На с. 90 – світлина залізничного вокзалу в м. Києві (1927–1933 рр., 
архітектор О. Вербицький).

192. Бабулевич С. П. Видатний зодчий Києва / С. П. Бабулевич // 
Архітектура Радянської України. – 1940. – № 6. – С. 23–32 : іл.

На с. 25 зазначено, що О. Кобелєвим «архітектурно добре пророб-
лено проект на місці теперішнього [залізничного. – Ред.] вокзалу, 
виконаний разом з архітектором О. Вербицьким».

193. Баканов В. Киевский ветер : сборник / В. Баканов. – Киев : 
Вартість, 2006. – 140 с.

На с. 23 – про те, що в 1927 р. було оголошено закритий конкурс 
на проект Київського залізничного вокзалу в м. Києві, на якому переміг 
проект архітектора О. Вербицького.

194. Будова соціалістичного Києва, 1917–1932 : альбом / Київміськ-
рада ; відп. ред.: О. С. Розенбліт, Я. Б. Ярошецький, І. Г. Дубов ; фот. 
Ф. Р. Петрова. – Київ : [б. в.], 1932. – 168 с. : іл.

На с. 95 – про будівлю залізничного вокзалу в м. Києві (архітектор 
О. Вербицький). Вміщено світлини споруди.

195. Васильев Е. В. Архитектура железнодорожных вокзалов 
/ Е. В. Васильев. – М. : Гос. изд-во лит. по стр-ву, 1967. – 274 с. : 
ил., рис.

На с. 36–37 – коротко про споруду Київського залізничного вокзалу 
(архітектор О. Вербицький). Вміщено світлину споруди.

196. Вокзал как трезубец // Киевские ведомости. – 2004. – 1 июля 
(№ 136). – С. 9.

Про проект архітектора О. Вербицького.
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197. Гирич І. Б. Київ XIX–XXI : путівник / І. Б. Гирич. – Київ : Нац. 
газет.-журн. вид-во, 2013. – 249, [12] с. : кольор. фот. – Бібліогр.: с. 248–249.

На с. 25 зазначено, що будівлю залізничного вокзалу в м. Києві 
було зведено в 1920–1930-х рр. у стилі українського необароко за 
проектом архітектора О. Вербицького.

198. Головко Г. В. Расцвет зодчества Советской Украины / Г. В. Го-
ловко // Зодчество Украины : сборник / Акад. архитектуры УССР, Ин-т 
истории и теории архитектуры. – 1954. – Арк. 3–75.

На арк. 8 – про те, що в 1920-х–1930-х рр. у м. Києві зведено 
будівлю залізничного вокзалу (архітектор О. Вербицький).

199. Ежов В. И. Архитектура Советской Украины за 60 лет / 
В. И. Ежов, В. П. Моисеенко // Строительство и архитектура. – 1977. – 
№ 10. – С. 1–13 : ил.

На с. 7 зазначено, що «среди транспортных сооружений выделяет ся же-
лезнодорожный вокзал в Киеве (1927–1932 гг., архитектор А. Вербицкий)».

200. Ж/д вокзал «Киев-пассажирский» // A+C. – 2012. – № 3/4. – 
С. 79 : ил.

Розглянуто проект залізничного вокзалу на пл. Вокзальній, 1 
у м. Києві у стилі українського бароко (архітектор О. Вербицький).

201. Железнодорожный вокзал // Киев : энцикл. справ. / под ред. 
А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 197.

Зазначено, що «новое здание Ж. в. [залізничного вокзалу. – Ред.] 
построено на месте старого в 1929–32 по проекту арх. А. М. Вербицкого».

202. Залізничний вокзал // Київ : енциклопед. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 206.

Зазначено, що «новий будинок З. в. [залізничного вокзалу. – Ред.] 
споруджено на місці старого 1929–32 за проектом арх. О. Вербицького».

203. Запорожцев Г. П. Новые железнодорожные вокзалы / Г. П. За-
порожцев, С. И. Якушин ; ред. Б. А. Длугач. – М. : Трансжелдориздат, 
1957. – 462 с. : ил., табл.
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Фасад будинку Управління шляхів у м. Києві. 1918 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Фасад пасажирської споруди на станції Київ І-й. 1912 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного

Фасад пасажирської споруди на станції Київ І-й. 
(варіант з переходами над коліями). 1925 р. 

Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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План ділянки та ескіз фасаду павільйону на залізничній станції м. Кишинева. 1914 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Ескізи фасадів павільйону на залізничній станції м. Кишинева. 1914 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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На с. 56 – про залу відпочинку транзитних пасажирів на вокзалі 
станції Київ-пасажирський (архітектор О. Вербицький).

На с. 57 – світлина зали відпочинку транзитних пасажирів на вок-
залі станції Київ-пасажирський (архітектор О. Вербицький).

204. Из истории советской архитектуры 1926–1932 гг. : документы и 
материалы / АН СССР, Ин-т истории искусств М-ва культ. СССР, Гос. науч.-
исслед. музей архитектуры им. А. В. Щусева. – М. : Наука, 1970. – 211 с. : ил. 

На с. 170 – про те, що першу премію на конкурсі 1927 р. з проек-
тування київського залізничного вокзалу одержали архітектори О. Вер-
бицький та П. Альошин.

205. Ігнаткін І. О. Київ архітектурний : (до 1500-річчя м. Києва) / 
І. О. Ігнаткін ; УТОПІК. – Київ : Товариство «Знання» Укр. РСР, 1981. – 
23 с. – Бібліогр.: с. 23 та в підрядк. прим. – (На допомогу лектору). 

На с. 17 – коротко про архітектуру Київського залізничного 
вокзалу, зведеного за проектом О. Вербицького.

206. Київ : провідник / Н.К.О.-У.С.Р.Р., Всеукр. акад. наук, Ком. 
святкування 10-тиріч. ювілею ВУАН ; за ред. Ф. Ернста. – Київ : [б. в.], 
1930 (Держтрест «Київ-Друк», 2-га друк.). – 797 с. : іл. + 2 мапи. 

На с. 687, 689  – про те, що в 1927 р. проведено конкурс на 
проект будівлі залізничного вокзалу, у якому брав участь архітек-
тор О. Вербицький. Зазначено, що «перевагу залишили за проєктом 
Альошина-Вербицького, поробивши в ньому деякі зміни».

На с. 688 – світлина будівництва нового вокзалу (1930 р.).

207. Київ : путівник-довідник / упоряд.: Д. І. Мишко, І. О. Ігнаткін, 
М. М. Лисенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 399 с. : іл. + 
1 арк. (мапа). – Бібліогр. в підрядк. прим.

На с. 64 – світлина будівлі Державного банку в м. Києві.
На с. 65 – про будівлю Державного банку в м. Києві (1902–1905 рр., 

архітектори О. Вербицький, О. Кобелєв).
На с. 92 – про те, що «в 1928 р. відбувся конкурс на архітектур-

ний проект нового вокзалу» (Київський залізничний вокзал), у якому 
переміг проект О. Вербицького.
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208. Кілессо С. К. Архітектура України 20–80-х рр. 20 ст. / 
С. К. Кілессо // Мистецтво України : енциклопедія : в 5 т. / редкол.: 
А. В. Кудрицький [та ін.]. – Київ, 1995. – Т. 1 : А – В. – С. 101–107 : іл.

На с. 101 зазначено, що до стилю українського бароко належить, 
зокрема, споруда залізничного вокзалу в м. Києві (1927–1933 рр., 
архітектор О. Вербицький).

209. Коломиец Н. С. В общем строю советской архитектуры / Н. С. Ко-
ломиец // Строительство и архитектура. – 1977. – № 12. – С. 4–10 : ил.

На с. 4 – світлина залізничного вокзалу в м. Києві.
На с. 6 зазначено, що споруда залізничного вокзалу в м. Києві 

(архітектор О. Вербицький) несе в собі «национальное своеобразие».

210. Кондель-Пермінова Н. Концепція Музейного центру історії 
архітектури імені академіка П. Ф. Альошина / Н. Кондель-Пермінова 
// Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної 
спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і куль-
турології / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3, 
ч. 2. – С. 65–76 : іл.

На с. 66 зазначено, що архітектор П. Альошин спільно з О. Вер-
бицьким розробили проект залізничного вокзалу в м. Києві.

211. Логвин Г. Н. Киев / Г. Н. Логвин. – М. : Искусство, 1960. – 
278 с. : ил. 

На с. 130 – про будівлю Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

212. Логвин Г. Киев : [кн.-спутник по городу Киеву] / Г. Логвин = Kiev : 
[Guide a Travers de la Ville Kiev] / G. Logvine. – 2-е изд., перераб. – М. : 
Искусство, 1967. – 262 с. : ил. – Парал. тит. л.: фр.

На с. 131 – про те, що в 1927–1932 рр. за проектом архітектора 
О. Вербицького було збудовано Київський залізничний вокзал.

213. Маестро архітектури : до 115-річчя від дня народження В. Г. За-
болотного (1898–1962) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – 
№ 3. – С. 71–79 : портр. – Бібліогр. в кінці ст. 
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На с. 72 зазначено, що «під керівництвом О. Вербицького група 
архітекторів, куди входив і Володимир Гнатович [Заболотний. – 
Ред.], розробляла робочі креслення Київського залізничного вокзалу…».

214. Моисеенко В. П. Архитектурное наследие Киева первых лет 
строительства социализма / В. П. Моисеенко // Строительство и архи-
тектура. – 1982. – № 1. – С. 5–8 : фот., планы.

На с. 5 – про пам’ятник В. Леніну (1925 р., скульптор О. Писа-
ренко, архітектор О. Вербицький) на Вокзальній площі та залізничний 
вокзал (1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький) у м. Києві.

На с. 6 – світлина і плани залізничного вокзалу в м. Києві 
(1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

215. Моисеенко В. Архитектурные памятники эпохи социализма на Ук-
раине / В. Моисеенко // Архитектура СССР. – 1980. – № 3. – С. 29–30.

На с. 29–30 зазначено, що «флагманом транспортного зодчества 
в республике на протяжении долгого времени был киевский железно-
дорожный вокзал, построенный в 1927–1932 гг., по проекту архитек-
тора А. Вербицкого и отличающийся высоким уровнем функциональной 
организации, умелым применением технических новшеств (безбалочных 
железобетонных перекрытий и др.), тонким соединением традиций 
и новизны во внешнем облике».

216. Моисеенко В. П. Вокзал железнодорожный, 1927–32 // Ма-
териалы к своду памятников истории и культуры народов СССР по УССР 
/ Укр. общ-во охраны памятников истории и культуры, Ин-т истории АН 
УССР, Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспектив. проблем совет. 
архитектуры в г. Киеве ; отв. ред. П. Т. Тронько ; отв. за вып. Л. В. Шев-
ченко. – Киев, 1985. – Вып. 3 : Киев. – С. 240–242.

На с. 240 зазначено, що автором проекту будівлі є архітектор 
О. Вербицький, який переміг у закритому конкурсі.

217. Моисеенко В. П. Пятилетка великих свершений (к 50-летию 
принятия первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР) / В. П. Моисеенко // Строительство и архитектура. – 1979. – 
№ 4. – С. 1–3 : ил.
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На с. 3 зазначено, що автором проекту Київського залізничного 
вокзалу (1928–1932 рр.) є архітектор О. Вербицький.

218. Ольшанецкий Я. Прогулка по Киеву / Я. Ольшанецкий // 
Строи тельство & реконструкция. – 2007. – № 12. – С. 62–63 : ил.

Залізничні вокзали Києва: перший залізничний вокзал (архітектор 
С. Вишневський), вокзал побудований на місці старого у 1929–1932 рр. та 
відновлений у повоєнний час (архітектор О. Вербицький), Південний вокзал 
та Приміський вокзал (архітектори А. Добровольський та І. Маслеников).

219. Очерки по истории архитектуры Украины. Т. 2 : Архитектура Советс-
кой Украины (1917–1951 гг.). Разд. 2. Архитектура периода социалис тической 
индустриализации и первой сталинской пятилетки (1926–1933 гг.) / Акад. архи-
тектуры УССР, Ин-т истории и теории архитектуры. – 1951. – 125, 40 л. : фот.

На арк. 99 – про те, що в 1927 р. відбувся закритий конкурс 
на проект пасажирської будівлі вокзалу в м. Києві, у якому переміг 
проект О. Вербицького.

220. Очерки по истории архитектуры Украины. Т. 2 : Архитектура 
Советской Украины (1917–1951 гг.) / Акад. архитектуры УССР, Ин-т 
истории и теории архитектуры. – 1952. – 27 л.

На арк. 5 у списку архітектурних об’єктів, що будуть висвітлені 
в «Очерках по истории архитектуры Украинской ССР» у розділі 
«Архитектура периода социалистической индустриализации и пер-
вой пятилетки» зазначено будівлю вокзалу в м. Києві (архітектор 
О. Вербицький).

221. Пассажирский вокзал в Киеве // Современная архитектура. – 
1928. – № 2. – С. 46 : ил. 

Про конкурс на проект Київського залізничного вокзалу, переможцем 
якого став проект архітектора О. Вербицького за участю П. Альо-
шина. Передрук з журналу «Глобус» – 1928 р., № 13.

222. Пилип’юк В. Ласкаво просимо. З літопису Київських вокзалів : 
фотоальбом / В. Пилип’юк. – Львів : Світло й тінь, 2002. – 143 с. : іл. – 
Тексти: укр., англ.
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На с. 9 – про те, що автором проекту споруди Київського заліз-
ничного вокзалу був архітектор О. Вербицький, якого в 1945 р. 
нагороджено знаком «Почесному залізничнику». Вміщено світлину 
фасаду будівлі вокзалу.

223. Проект вокзала в г. Киеве / [А. М. Вербицкий]. – 1927. – 9 л. : 
фот.

224. Рахинский А. 100-летие Киевского вокзала / А. Рахинский // 
Строительство и архитектура. – 1966. – № 9. – С. 40 : ил.

Про будівлю Київського залізничного вокзалу. Зазначено, що в 1927 р. 
першу премію на конкурсі на проект залізничного вокзалу журі присудило 
проекту архітекторів О. Вербицького та П. Альошина.

225. С-ко П. Майбутній київський вокзал: конкурс / П. С-ко // 
Глобус. – 1927. – № 13. – С. 199 : іл. 

Серед проектів зазначено проект О. Вербицького за участю П. Альо-
шина (перша премія), проект П. Альошина за участю О. Вербицького 
(друга премія).

226. Смик А. Українські національні форми в радянській архітектурі / 
А. Смик // Архітектура Радянської України. – 1940. – № 5. – С. 13–20 : іл.

На с. 16 – про те, що автором остаточного проекту будів-
лі Київського залізничного вокзалу був архітектор О. Вербицький. 
Зазначено, що в архітектурі споруди, «віддаючи данину сучасності 
(період конструктивізму), автор намагався творчо поєднати форми 
українського барокко з конструктивізмом».

227. Строительство и архитектура / О. Н. Игнатов [и др.] // Строи-
тельство и архитектура. – 1967. – № 10. – С. 16–41 : ил.

На с. 17 – світлина фасаду Київського залізничного вокзалу 
(1927–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

228. Чуприн Л. Інтер’єри громадських будинків на залізничному 
транспорті / Л. Чуприн // Архітектура і будівництво. – 1955. – № 2. – 
С. 9–11 : фот.
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На с. 9 зазначено, що споруду Київського залізничного вокзалу 
зведено в 1930-х рр. за проектом архітектора О. Вербицького.

На с. 10 зазначено, що до комбінованої системи організації прос-
тору вокзальних приміщень віднесено Київський залізничний вокзал 
(архітектор О. Вербицький).

229. Юрченко П. Г. До питання про національні особливості радянсь-
кої архітектури України / П. Г. Юрченко // Вісник Академії архітектури 
УРСР. – 1948. – № 2. – С. 22–28 : фот.

На с. 27 – про конкурсний проект залізничного вокзалу архітекторів 
П. Альошина та О. Вербицького. Вміщено інформацію про подальше проек-
тування споруди, здійснене архітектором О. Вербицьким у 1928–1932 рр.

230. Юрченко П. Зодчий і педагог : (до 75-річчя з дня народження 
П. Ф. Альошина) / П. Юрченко // Архітектура і будівництво. – 1956. – 
№ 1. – С. 27 : портр.

Зазначено, що архітектор П. Альошин у 1927 р. брав участь 
у проектуванні будівлі Київського залізничного вокзалу спільно з архі-
тектором О. Вербицьким.

231. Явейн И. Г. Архитектура железнодорожных вокзалов : [моно-
графия] / И. Г. Явейн ; Всерос. акад. художеств. – М. : Изд-во Всесоюз. 
акад. архитектуры, 1938. – 304 с., [1] вкл. л. : планы, ил. 

На с. 46 – світлина вестибюлю та головних сходів Київського 
залізничного вокзалу (1930 р., архітектор О. Вербицький).

На с. 150 – світлина залізничного вокзалу зі сторони залізничного 
шляху в м. Києві (1930–1931 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 151 – світлина вестибюлю залізничного вокзалу в м. Києві 
(1930–1931 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 152 – світлина залізничного вокзалу в м. Києві (архітектор 
О. Вербицький).

Див також №№ 2, 5, 245, 248-250, 252-254, 256, 370, 373, 376-378, 382, 
384, 392, 395, 404, 408, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 423-426, 428, 434, 439, 
445, 446, 454, 457, 459-462, 464, 466, 468, 469, 474, 477, 478, 503, 504, 506-510, 
512, 513, 515-517, 523, 525.
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Інші транспортні споруди

232. Будинок Управління шляхів : фасад, плани 1–7 поверхів, підвалу : 
проект. В. 1. Зошит № 1 / архітектор О. М. Вербицький. – 1918. – 10 арк. ; 
33х24; 23х28. 

233. Будинок Управління шляхів : фасад, план підвал. та 1–7 поверхів : 
проект. В. 2. Зошит № 2 : / архітектор О. М. Вербицький. – 1918. – 
9 арк. ; 23х27 см. 

234. Здание [товарной] конторы : гл. вход : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [19--]. – 1 л. ; 39х42 см. 

235. Здание [товарной] конторы : план / архитектор А. М. Вербиц-
кий. – [19--]. – 1 л. ; 44х28 см. 

236. Навес над промежуточной платформой на ст. «Одесса-Главная» : 
проект : обработка торца, боковой вид стойки / Юго-Запад. ж. д., Служба пути 
и зданий, техн. отд. ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1904. – 1 л. ; 92х71 см. 

237. Павильон на железнодорожной станции г. Кишинева : план, 
эскиз фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1914. – 1 л. ; 24х36 см. 

238. Павильон на железнодорожной станции г. Кишинева : план участ-
ка, эскиз фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1914. – 1 л. ; 32х39 см. 

239. Павильон на железнодорожной станции г. Кишинева : эскизы 
фасадов / архитектор А. М. Вербицкий. – 1914. – 1 л. ; 60х35 см. 

240. Пассажирское здание на ст. Киев 1-й (вариант с переходами 
над путями) : гл. фасад : эскиз / архитектор А. М. Вербицкий. – 1925. – 
1 л. ; 49х26 см. 

241. Пассажирское здание на ст. Киев I-й : фасад со стороны города 
/ Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; архитектор: З. Жу-
равский, А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 155х70 см. 
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242. Станция Кузнецк-Пассажирская : генеральный план (3-й ва риант) : 
проект / Н.К.П.С. Стройобъединение Киев. отд. Гос. ин-т проект на трансп., 
Когипротранс ; архитектор А. М. Вербицкий. – 1932. – 1 л. ; 73х73 см. 

*   *   *

243. Даєн Л. А. Київ : корот. путівник / Л. А. Даєн, П. І. Позняк. – 
Київ : Політвидав України, 1976. – 143 с. : іл.

На с. 62 – про те, що будинок міської залізничної каси на 
вул. Пушкінській у м. Києві зведено за проектом О. Вербицького.

244. Духовичный Г. С. Исторический Киев как объект стилеразруше-
ния : (особенности стилеобразования архитектуры Киева конца ХХ – начала 
ХХІ века) / Г. С. Духовичный // Праці Науково-дослідного інституту 
пам’яткоохоронних досліджень / НДІ пам’яткоохорон. дослідж. – Київ, 
2006. – Вип. 2, [ч. 1]. – С. 181–211.

На с. 192–193 зазначено, що «невиданными ранее темпами были 
построены кварталы ‘‘киевского Парижа’’», серед яких житлові будинки 
та споруди Південно-Західної залізниці архітектора О. Вербицького.

Громадські будівлі

Київський державний банк

245. Архитектура УССР (1917–1947) : обзор советской архитек-
туры Украины за тридцать лет / Акад. архитектуры Укр. ССР ; редкол.: 
В. И. Заболотный [и др.] ; чл.-кор. Я. А. Штейнберг ; архитектор-худож. 
И. А. Грабовский. – Киев : Изд-во акад. архитектуры УССР, 1948. – 
268 с. : 277 фот.

На с. 23 – про будівлю Державного банку в м. Києві (1902 р., 
архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький, В. Риков). Вміщено світлину 
споруди.

На с. 182–183 – світлини інтер’єру вестибюля та фасаду будівлі 
залізничного вокзалу в м. Києві (1928 р., архітектор О. Вербицький).
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Будівля Державного банку в м. Києві. 1902–1905 рр. 
Опубліковано у виданні:

Врона И. И. Предреволюционная архитектура Украины. Киев, 1946. Ил. 8.
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План і фасад Державного банку в м. Києві. 1902–1905 рр. 
Опубліковано у виданні:

А+С. 2012. № 3/4 С. 65.
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246. Врона И. И. Предреволюционная архитектура Украины : (конец 
XIX – начало XX вв.) / Акад. наук Украины, Ин-т искусствоведения, 
фольклора и этнографии. – Киев : [б. и.], 1946. – 33, 32 л. : фот.

На іл. 8 – світлина Державного банку в м. Києві (1902–1905 рр., 
проект фасаду архітектора О. Вербицького).

На іл. 9 – світлина фасаду житлового будинку в м. Києві (1910 р., 
архітектор О. Вербицький).

247. Государственный банк // A+C. – 2012. – № 3/4. – С. 65 : ил.
Коротка інформація про будівлю Державного банку на вул. Інсти-

тутській, 9 (1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький). 
Вміщено світлину фасаду та план.

248. Кальницький М. Б. Нариси з історії Києва : навч. посіб. для 
серед. загальноосвіт. навч. закладів / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, 
О. В. Юркова ; за ред.: Т. М. Кіщук,  С. В. Кульчицького. – Київ : Генеза, 
2002. – 383 с. : іл.

На с. 334 – про те, що конкурсний проект Київського залізничного 
вокзалу виконав архітектор О. Вербицький.

На с. 367 – про те, що архітектор О. Вербицький розробив проект 
фасаду будівлі Національного банку України.

249. Кальницкий М. Б. Прогулка по Киеву : путеводитель / М. Б. Каль-
ницкий, А. А. Григорук. – Киев : Балтия Друк, 2002. – 223 с. : ил.

На с. 73 – про будівлю Національного банку України в м. Києві 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

На с. 126 – про споруду залізничного вокзалу в м. Києві (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький). Вміщено світлину фасаду заліз-
ничного вокзалу.

250. Кальницкий М. Б. Прогулка по Киеву : путеводитель / М. Б. Каль-
ницкий, А. А. Григорук. – Киев : Балтия Друк, 2003. – 223 с. : ил.

На с. 73 – про будівлю Національного банку України в м. Києві 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

На с. 126 – про споруду залізничного вокзалу в м. Києві (1927–1932 рр., 
архітектор О. Вербицький). Вміщено світлину фасаду залізничного вокзалу.
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251. Киев : лучшие экскурсии : путеводитель : атлас города / сост.: 
О. Ильюшко, В. Н. Небылица. – Киев : Гео’c, 2005. – 108 с. : ил.

На с. 43 – про будівлю Державного банку на вул. Інститутській, 9 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

252. Киев : [фотоальбом] / авт.: Г. Г. Мезенцева, И. В. Мезенцев ; 
фот. Н. П. Сиротенко [и др.]. – Киев : Будівельник, 1977. – 131 с. : фот.

На с. 43 – світлина фасаду будівлі Державного банку (1902–
1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький; 1935 р. – надбудова 
за участю архітекторів О. Кобелєв, В. Риков).

На с. 110–111 – світлина будівлі Київського залізничного вокзалу 
(1927–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

253. Київ : іст. огляд: (карти, іл., док.) / відп. ред. А. В. Кудрицький ; 
редкол.: Ю. С. Асєєв [та ін.]. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії, 
1982. – 232 с. : іл., мапи. – (Києву 1500 років).

На с. 114 – світлина Державного банку в м. Києві (1902–1905 рр., 
архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

На с. 136 – світлина залізничного вокзалу в м. Києві (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 163 на мапі позначено розташування житлового будинку на 
вул. Рейтарській, 20 (1912 р., архітектор О. Вербицький) та будівлі 
Держбанку (1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

254. Київ : фотоальбом / авт. тексту: О. Рибіна, С. Волнянський ; 
упоряд. І. Потапська ; авт. фот. В. Дєдов. – Київ : Мистецтво, 1975. – 
288 с. : іл.

На с. 62 – світлина фасаду будинку Державного банку (архітектори 
О. Кобелєв, О. Вербицький).

На с. 132–133 – світлина залізничного вокзалу в м. Києві (архі-
тектор О. Вербицький).

255. Київ вчора, сьогодні, завтра = Киев вчера, сегодня, завтра = Kiev 
yesterday, today, tomorrow : в 2 т. : фотоальбом. Т. 1 / уклад. В. Д. Єрмаков ; 
авт. тексту О. Кравець. – Київ : Мистецтво, 1982. – 151 с. : іл. – Текст 
парал.: укр., рос., англ.



На с. 97 – про будівлю Державного банку (1902–1905 рр., архі-
тектори О. Кобелєв, О. Вербицький). Вміщено світлину споруди.

256. Логвин Г. Киев / Г. Логвин. – 3-е изд., доп. – М. : Искусство, 
1982. – 336 с. : ил. – Парал. тит. л.: фр. – Библиогр.: с. 313–316.

На с. 156 – про будівлю Державного банку (1902–1905 рр., архі-
тектори О. Кобелєв, О. Вербицький; 1935 р. – надбудова за участю 
архітектора В. Рикова).

На с. 160–161 – про будівлю Київського залізничного вокзалу 
(1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

257. Мезенцева Г. Г. Киев : краткий обзор архитектур. памятников 
и ансамблей : [альбом] / Г. Г. Мезенцева, И. В. Мезенцев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 1981. – 139 с. : фот. + 1 л. (карта).

На с. 41 – світлина будівлі Державного банку (1902–1905 рр., 
архітектори О. Вербицький, О. Кобелєв; 1935 р. – надбудова за 
участю архітекторів О. Кобелєва, В. Рикова).

258. Павленко Ю. В. Нарис історії Києва : [з найдавніших часів 
до 2000 р.] / Ю. В. Павленко ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманітар. 
дослідж., Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 2004. – 480 с.

На с. 302 зазначено, що в «1902–1905 рр. Й. Зекцер разом 
з О. Вербицьким у стилі венеціанської готики виконали проект 
будівлі Київської контори Державного банку по вул. Інститутській, 
9-а».

259. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской 
ССР : ил. справ. каталог: в 4 т. Т. 1 : Киев. Киевская область / Гос. ком. 
Укр. ССР по делам стр-ва, Укр. спец. науч.-реставр. проект. ин-т, НИИ 
теории, истории и перспектив. проблем совет. архитектуры в г. Киеве ; гл. 
ред.: Л. Н. Жариков ; ред.: И. И. Артеменко [и др.]. – Киев : Будівельник, 
1983. – 157 с. : ил., карты, планы. – Библиогр.: с. 149–152.

На с. 28–29 – про будівлю Державного банку (1902–1905 рр., 
архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький). Вміщено світлину фасаду 
споруди.



260. Штейнберг Я. А. Архітектура Радянської України / 
Я.  А. Штейн берг, С. Я. Грабовський // Вісник Академії архітектури 
УРСР. – 1947. – № 4. – С. 5–29 : іл.

На с. 6 як приклад «якісного будівництва у дореволюційні часи» 
зазначено будівлю Державного банку (1902 р., архітектор О. Кобелєв 
за проектом О. Вербицького).

Див також №№ 207, 377, 381, 383, 392, 399, 405, 408, 413, 414, 416, 419, 423, 
424, 426, 431, 434, 445, 446, 462, 470, 471, 474, 483, 503-510, 516.

*   *   *

261. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : зразок 3 
/ авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 8х15 см. 

262. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 11 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х21 см. 

263. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 13 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 29х22 см. 

264. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 14 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х21 см. 

265. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 15 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х22 см. 

266. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 17 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 28х19 см. 

267. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 18 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 25х13 см. 

268. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 19 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 40х18 см. 
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Оздоблення інтер’єру орнаментом. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Оздоблення інтер’єру орнаментом. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Оздоблення інтер’єру орнаментом. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Оздоблення інтер’єру орнаментом. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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269. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 24 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 25х13 см. 

270. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 27 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 35х21 см. 

271. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 28 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 26х12 см. 

272. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 29 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 35х21 см. 

273. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 31 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 9х27 см. 

274. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 32 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 9х27 см. 

275. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 33 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 26х11 см. 

276. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 36 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 8х15 см. 

277. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 37 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 11х27 см. 

278. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 38 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 8х14 см.

279. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 39 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 11х26 см. 

280. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 40 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 9х27 см. 
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281. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 45 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 35х18 см. 

282. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 59 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 16х38 см. 

283. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 60 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 16х35 см. 

284. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 61 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 32х46 см. 

285. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 63 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 32х46 см; 19х35 см. 

286. Оздоблення інтер’єру орнаментом [громадських споруд] : 
зразок 65 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 16х38 см. 

287. Оздоблення інтер’єру [громадських споруд]. Зразок 12 : 
малюнок, картон, ватман / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
37х20 см. 

Житлові будівлі

288. Дача близ Батуми : планы 1-го, 2-го этажей : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1903. – 1 л. ; 22х34 см. 

289. Дача близ Батуми : виды фасадов : проект / архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1903. – 1 л. ; 37х27 см. 

290. Дом для садовника и повара в имении Ф. П. Кича : план здания, 
передний, задний и боковой фасады : проект / архитектор А. М. Вербиц-
кий. – 1914. – 1 л. ; 70х55 см. 
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Варіанти фасадів дачі поблизу Батумі. 1903 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Плани першого та другого поверхів міського дитячого будинку в м. Черкасах. 1916 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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291. Дом для управляющего и конторщика в имении Ф. П. Кича : 
план здания, передний, задний и боковой фасады : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1914. – 1 л. ; 72х47 см. 

292. Дом И. П. Шлензкевич по ул. Рейтарской № 20/24 : орнамент 
/ архитектор А. М. Вербицкий. – 1913. – 1 л. ; 70х51 см. 

293. Дом № 15 по ул. Анненковской в г. Киеве : планы 2-го и 3-го эта-
жей : проект / архитектор А. М. Вербицкий. – 1907. – 1 л. ; 50х65 см.

294. Дом № 15 по ул. Анненковской в г. Киеве : проект : гл. фасад, 
разрез / архитектор  А. М. Вербицкий. – 1908. – 1 л. ; 65х50 см. 

295. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : план 1-го этажа : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1912]. – 1 л. ; 92х70 см. 

296. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : план 2-го этажа : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 83х68 см. 

297. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : план 4-го этажа : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1912?]. – 1 л. ; 66х55 см. 

298. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : план 5-го этажа : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1912?]. – 1 л. ; 62х55 см. 

299. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : план подвал. этажа : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [1912?]. – 1 л. ; 92х70 см. 

300. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : планы 3, 4 и 5 этажей : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 74х65 см. 
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301. Доходный дом А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарской 
и ул. Стрелецкой в г. Киеве : фасад по ул. Стрелецкой : проект / архи-
тектор А. М. Вербицкий. – 1912. – 1 л. ; 47х64 см.

302. Оздоблення інтер’єру малюнком [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 4 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х18 см. 

303. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 1 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х21 см. 

304. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 2 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 14х35 см. 

305. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 5 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
38х20 см. 

306. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 6 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х20 см. 

307. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у  м. Києві] : зразок 7 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 36х16 см. 

308. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 8 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 35х20 см. 

309. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 9 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х15 см. 

310. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 10 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х22 см. 

311. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 16 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
38х21 см. 
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312. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 20 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
38х22 см. 

313. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 21 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х20 см. 

314. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 22 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
34х20 см. 

315. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 23 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 38х21 см. 

316. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 25 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 34х14 см. 

317. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 26 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
36х20 см. 

318. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 30 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
34х20 см. 

319. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 34 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 13х25 см. 

320. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 35 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 13х25 см. 

321. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 41 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 36х19 см.

322. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 42 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 30х20 см. 
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323. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 43 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 34х19 см. 

324. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 44 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 16х36 см. 

325. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 46 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 13х25 см. 

326. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 47 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
20х39 см. 

327. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 48 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 20х38 см. 

328. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 49 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 16х25 см. 

329. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 50 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 13х25 см. 

330. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 51 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 13х25 см. 

331. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 52 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 15х36 см. 

332. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 53 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 18х35 см. 

333. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 54 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 15х35 см. 

334. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 55 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 16х37 см. 
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Кресленик головного фасаду будинку на вул. Анненківській, 15 у м. Києві. 1908 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Орнамент для будинку О. Шлензкевич на вул. Рейтарській, 20/24 у м. Києві. 1913 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Вербицький Олександр Матвійович

Варіант фасаду особняка на вул. Левашовській у м. Києві. 1902 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного



110

Бібліографічний покажчик

Житловий будинок на вул. Анненківській, 15 у м. Києві. 1910 р. 
Опубліковано у виданні:

Врона И. И. Предреволюционная архитектура Украины. Киев, 1946. Ил. 9.
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335. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 56 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 21х38 см. 

336. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 57 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 18х23 см. 

337. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 58 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 22х38 см. 

338. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 62 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 22х22 см. 

339. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 64 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 19х35 см. 

340. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 66 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 10х24 см. 

341. Оздоблення інтер’єру орнаментом [прибуткових будинків 
у м. Києві] : зразок 66 / авт. О. М. Вербицький. – [19--]. – 1 арк. ; 
10х24 см. 

342. Особняк по ул. Левашовской в г. Киеве : планы этажей, эскиз 
фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1902. – 1 л. ; 66х48 см. 

343. Особняк по ул. Левашовской в г. Киеве : вариант фасада / 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1902. – 1 л. ; 49х33 см. 

344. Усадебное место дворянки А. Г. Шлензкевич на углу ул. Рейтарс-
кой и ул. Стрелецкой в г. Киеве : планы этажей / архитектор А. М. Вер-
бицкий. – 1912. – 1 л. ; 300х35х50х45. 

*   *   *

345. Гіляров С. Архітектура Києва передвоєнної доби / С. Гіляров 
// Соціалістичний Київ. – 1936. – № 4. – С. 36–40 : іл.
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На с. 38 – коротко про будинок на вул. Енгельса (нині Лютерансь-
ка) у м. Києві (архітектор О. Вербицький).

346. История Киева : в 3 т., в 4 кн. Т. 2 : Киев периода позднего феода-
лизма и капитализма / Ин-т истории АН УССР ; гл. ред. Ю. Ю. Кондуфор ; 
отв. ред. В. Г. Сарбей. – Киев : Наук. думка, 1984. – 463 с. : ил., 2 вкл. л. ил.

На с. 406 зазначено, що будинок на вул. Рейтарській, 20 в м. Києві 
зведено в стилі модерн за проектом архітектора О. Вербицького.

347. Лебедев Г. А. Сберечь историческую застройку столицы / 
Г. А. Лебедев // Строительство и архитектура. – 1986. – № 4. – С. 16–18 : 
фот.

На с. 17 – світлина житлового будинку на вул. Стрілецькій, 24 
(1910-ті рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 18 – про те, що багатоквартирний житловий будинок на 
розі вулиць Стрілецької та Рейтарської (архітектор О. Вербицький) 
є прикладом модерну.

348. Малаков Д. В. Прибуткові будинки Києва / Д. В. Малаков ; 
наук. ред. М. А. Кадомська. – Київ : Кий, 2009. – 383 с. : іл. – Бібліогр. 
в кінці глав.

На с. 41 – портрет цивільного інженера О. Вербицького.
На с. 44 зазначено, що «вагомий внесок у архітектуру київських 

прибуткових будинків зробили і випускники Інституту цивільних 
інженерів», серед яких О. Вербицький.

На с. 92 – світлина будинку на вул. Рейтарській, 20/24 (1912 р., 
архітектор О. Вербицький).

На с. 119 – світлина будинку на вул. Лютеранській, 15 (1908 р., 
архітектор О. Вербицький).

На с. 152 – про те, що архітектор О. Вербицький і художник 
О. Козлов виготовили майолікове панно «Пан, що грає на сопілці, 
та дві німфи на тлі краєвиду», що «прикрашає фасад прибуткового 
будинку по вул. Лютеранській, 15 (1908)».

349. Орджоникидзе улица // Киев : энцикл. справ. / под ред. 
А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 452–453.
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На с. 453 зазначено, що в 1930 р. на вул. Орджонікідзе (нині Бан-
кова), 12 було зведено будинок для наукових працівників (архітектор 
О. Вербицький).

350. Орджонікідзе вулиця // Київ : енциклопед. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 442.

Зазначено, що в 1930 р. на вул. Орджонікідзе (нині Банкова), 12 було 
зведено будинок для наукових працівників (архітектор О. Вербицький).

351. Рейтарская улица // Киев : энцикл. справ. / под ред. А. В. Кудриц-
кого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 529.

Зазначено, що будинок № 34/41 на вул. Рейтарській зведено за 
проектом архітектора О. Вербицького.

352. Рейтарська вулиця // Київ : енциклопед. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 520.

Зазначено, що будинок № 34/41 на вул. Рейтарській зведено за 
проектом архітектора О. Вербицького.

353. Скибицкая Т. В. Дом жилой, 1907–08 // Материалы к своду 
памятников истории и культуры народов СССР по УССР. Вып. 3 : Киев 
/ Ин-т истории АН УССР, КиевНИИТИ ; отв. ред. П. Т. Тронько ; отв. 
за вып. Л. В. Шевченко. – Киев, 1985. – С. 242–243.

Про будинок на вул. Енгельса (нині Лютеранська), 15, зведений 
за проектом архітектора О. Вербицького.

354. Чепелик В. Уроки города рубежа веков / В. Чепелик // А.С.С. – 
1997. – № 2. – С. 48–49 : ил.

На с. 48 – про «кутові» будинки з вежею або еркером, увінчаним ку-
полом з фігурним кованим шпилем. Зазначено, що «такие здания, одна из 
славных городских традиций, постепенно утратили свое великолепие, были 
искажены их важнейшие композиционные характеристики и детали (дома 
на углу Стрелецкой и Рейтарской, архит. А. М. Вербицкий, 1912 <…>)».

Див також №№ 244, 246, 253, 375, 378, 381-383, 396, 398, 399, 204, 414, 416, 
417, 424, 426, 428, 434, 459, 462, 466, 471, 478, 483, 492, 510, 512.
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Інші споруди

355. Городской детский дом в г. Черкассы : план участка / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1916. – 1 л. ; 20,5х32,5 см.

356. Городской детский дом в г. Черкассы : планы 1-го, 2-го и 3-го эта-
жей / архитектор А. М. Вербицкий. – 1916. – 1 л. ; 60х35 см. 

357. Городской детский дом в г. Черкассы : планы 1-го и 2-го этажей, 
фасад / архитектор А. М. Вербицкий. – 1916. – 1 л. ; 50х35 см. 

358. Городской детский дом в г. Черкассы : план 3-го этажа / архи-
тектор А. М. Вербицкий. – 1916. – 1 л. ; 56х23 см. 

359. Городской детский дом в г. Черкассы. Баня, прачечная, ледник, 
сараи : планы, фасад / архитектор А. М. Вербицкий. – 1916. – 1 л. ; 
52х35 см. 

360. Городской детский дом в г. Черкассы. Детская больница : план, 
гл. фасад / архитектор А. М. Вербицкий. – 1916. – 1 л. ; 52х35 см. 

361. Городской детский дом в г. Черкассы. Жилой дом для служащих : 
планы 1-го, 2-го и 3-го этажей, фасад / архитектор А. М. Вербицкий. – 
1916. – 1 л. ; 52х35 см. 

362. Дом для ученого общества : гл. фасад : проект / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [19--]. – 1 л. ; 59х49 см. 

363. Инженерно-строительный институт (КИСИ) : вариант среднего 
фасада / архитектор А. М. Вербицкий. – 1939. – 1 л. ; 24х18 см. 

364. Конструкция кривого бруса : [курсовая работа в Петербургском 
институте гражданских инженеров] : план в точке В, вид детали в точке А, 
В, попереч. разрез бруса, муфта / архитектор А. М. Вербицкий. – 1895. – 
1 л. ; 65х48 см. 
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Фасад (з боку моря) споруди елеватора в м. Одесі. 1903 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного



116

Бібліографічний покажчик

Фасад технічного залізничного училища в м. Києві. 1906 р. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного



Вербицький Олександр Матвійович

365. Павильон «Интурист» в б. Лавре : план, фасады / архитектор 
А. М. Вербицкий. – [193-]. – 1 л. ; 72х44 см. 

366. Памятник на могиле директора К.И.С.И. [Е. Г.] Яковлева : 
общий вид : эскиз / архитектор А. М. Вербицкий. – 1935. – 1 л. ; 21х25 см. 

367. Проекти з сільського будівництва. Проекти для окремих госпо-
дарств та сільськогосподарських колективів : [альбом креслень] / архі-
тектори: О. Вербицький [та ін.]. – 1926. – 16 с., XVI арк. 

368. Техническое железнодорожное училище в г. Киеве : фасад : 
проект расширения / Юго-Запад. ж. д., Служба пути и зданий, техн. отд. ; 
архитектор А. М. Вербицкий. – 1906. – 1 л. ; 90х72 см. 

369. Элеватор в г. Одесса : фасад со стороны моря / архитектор 
А. М. Вербицкий. – 1903. – 1 л. ; 39х19 см. 
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Друковані праці
370. Вербицкий А. М. Киевский вокзал : проекты : [фотоальбом] / 

А. М. Вербицкий. – [Б. м. : б. и., 192-]. – 10 л. : 42 фот.

371. Вербицкий А. М. Краткий очерк современного состояния и дея-
тельности Юго-Западных казенных железных дорог / А. М. Вербиц-
кий. – Киев : Изд. службы пути и зданий Юго-Западных ж. д., 1905. – 
110 с. : 58 вкл. л. ил. – Загл. обл. : Юго-Западные железные дороги, 1905. 

372. Вербицкий А. М. Несколько слов об архитекторе-художнике 
В. Е. Фельдмане / А. М. Вербицкий // Архитектура : материалы архи-
тектур. фак. Сб. 6 / Гл. упр. учеб. заведениями, Нар. комиссариат тяжёлого 
машиностроения СССР, Нар. комиссариат танковой пром-сти СССР, Киев. 
инженер.-строит. ин-т ; редкол.: А. М. Вербицкий (отв. ред.) [и др.]. – 
Харьков, 1939. – С. 3–5.

373. Вербицкий А. М. По поводу последнего (в жел.-бетон. формах) 
варианта фасада Киевского вокзала / А. М. Вербицкий // Современная 
архитектура. – 1928. – № 6. – С. 182 : ил.

374. Вербицький А. Нотатки про меблі / А. Вербицький // Архітектура 
Радянської України. – 1939. – № 4. – С. 38–39.



119
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в яких згадується О. М. Вербицький

375. Алешин В. Э. Градостроительное развитие Киева в 1920-х – 
начале 1930-х годов / В. Э. Алешин // Архитектура Киева : [сб. науч. 
тр.] / КиевЗНИИЭП, КиевНИИТИ ; редкол.: В. П. Дахно (отв. ред.) 
[и др.]. – Киев, 1982. – С. 48–51.

На с. 50–51 зазначено, що будинок «Науковий робітник» (1931 р., 
архітектори М. Сімікін, П. Савич, В. Обремський, М. Холостенко, 
О. Вербицький) був одним із перших, де було застосовано озеленені 
курдонери, «соразмерные человеку», що були «своеобразными тамбурами, 
отделяющими дом от улицы».

376. Архитектор Иосиф Каракис: Судьба и творчество : к 100-летию 
со дня рождения : альбом-каталог / редкол.: С. Бабушкин [и др.]. – Киев : 
Символ-Т, 2002. – 103 с. : ил.

На с. 10 зазначено, що О. Вербицький викладав архітектурне проек-
тування в Київському художньому інституті в 1920-х–1930-х рр.

На с. 11 – про те, що архітектор Й. Каракіс у жовтні 1928 р. – 
лютому 1929 р. працював старшим техніком на будівництві Київського 
залізничного вокзалу в О. Вербицького.

На с. 32 – світлина випускників-архітекторів Київського будівель-
ного інституту (1931–1937 рр.). Серед викладачів – О. Вербицький 
(верхній ряд, другий ліворуч).

377. Архитектура Киева [с древнейших времен по 1975 г.]. Тема 4 : 
Значение памятников архитектуры в реконструкции поселений Украинской 
ССР : монография : прил. к науч.-техн. отчету за 1975 г. / Гос. ком. по 
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гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР, КиевНИИТИ ; рук. 
сектора Ю. А. Нельговский. – 1975. – 470 л.

На арк. 224 зазначено, що «в Киеве выросла целая группа банковских 
зданий, из которых наиболее видными в архитектурном отноше-
нии были Киевский государственный банк (теперь Государственный 
банк, ул. Октябрьской революции, № 9), построенный гражд. инж. 
А. В. Кобелевым и арх. Вербицким <...>».

На арк. 234–235 – про будівлю Державного банку УРСР (1902–
1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

На арк. 255 зазначено, що «значительное место в архитектуре 
Киева этого периода [1917–1932 рр. – Ред.] занимает творчест-
во киевских мастеров старшего поколения», серед яких архітектор 
О. Вербицький.

На арк. 262 зазначено, що «старые мастера архитектуры», серед 
яких архітектор О. Вербицький, підтримали «наиболее прогрессивное 
направление в архитектуре СССР, проявили интересные новаторские 
тенденции в решении художественного облика комплексов и отдельных 
зданий».

На арк. 274–275 – про будівлю Київського залізничного вокзалу 
(1927–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

378. Архитектура Советской Украины / В. П. Дахно [и др.]. – Киев : 
Будівельник, 1986. – 160 с. : фот.

На с. 6 серед провідних архітекторів 1930-х рр. зазначено прізвище 
О. Вербицького. Також О. Вербицького вказано як одного з «крупных 
педагогов и практиков».

На с. 25 – про те, що споруда Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький) «благодаря своим масштабам, тща-
тельно проработанной внутренней организации и эстетическим качествам 
стал своего рода флагманом транспортного строительства в республике».

На с. 28 – світлина залізничного вокзалу в м. Києві.
На с. 58 – про те, що в повоєнні роки у великих містах України 

були утворені комісії, які визначали технічний стан промислових 
підприємств, житлових будинків, громадських споруд, а також давали 
конкретні пропозиції щодо раціонального їх відновлення. До складу 
комісій входив, зокрема, архітектор О. Вербицький.
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На с. 103 прізвище О. Вербицького зазначено серед авторів альбому 
«Проекты сельского строительства» (1926 р.).

379. Архитектурный факультет Киевского художественного института 
// Современная архитектура. – 1927. – № 3. – С. 110.

Про те, що при архітектурному факультеті інституту діяла 
майстерня промислових будівель і будинків зв’язку професора О. Вер-
бицького.

380. Архітектори Києва : альбом-довідник / голов. ред. О. В. Корнієн-
ко ; передм. М. Дьоміна. – Київ : Корлайн, 2001. – 126 с. : іл. – (Творчий 
інтелект України).

На с. 6 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, 
які активно працювали в м. Києві в 1910–1941 рр.

381. Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины / Ю. С. Асеев. – 
Киев : Будивэльнык, 1989. – 104 с. : ил.

На с. 69 – про те, що будівля Державного банку в м. Києві зведена 
в 1902–1905 рр. за проектом архітекторів О. Кобелєва та О. Вер-
бицького у формах венеціанської готики.

На с. 72 – про те, архітектор О. Вербицький був «характерным 
представителем рационалистического модерна». Він, зокрема, звів 
будівлю міської залізничної каси на вул. Пушкінській (1912–1914 рр.), 
житловий будинок на розі вулиць Стрілецької та Рейтарської (1912 р.).

382. Асєєв Ю. С. Професія – архітектор / Ю. С. Асєєв. – Київ : 
Будівельник, 1991. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 102–103.

На с. 78 зазначено, що «раціоналістична течія модерну <…> від-
билась у творчості видатного українського зодчого О. М. Вербицького 
(будинки на вулицях Рейтарській та Пушкінській у Києві, 1912 р.)».

На с. 82 – про те, що О. Вербицький збудував вокзал станції 
Фундукліївка (1907–1908 рр.) «у формах української архітектури».

На с. 85 зазначено, що «композиційні риси української архітектури 
творчо використані О. М. Вербицьким у споруді Київського вокзалу 
(1927–1933 рр.), в основному тут, щоправда, проявилися певні риси 
українського модерну, до якого тяжіла творчість зодчого».
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На с. 87 – про те, що архітектор О. Вербицький був одним з ініціа-
торів створення в 1918 р. Українського архітектурного інституту.

На с. 93 зазначено, що архітектор А. Добровольський «пройшов 
школу чудового педагога О. М. Вербицького, який виховав ціле покоління 
українських архітекторів».

На с. 95 – про те, що після створення Академії архітектури 
УРСР у 1945 р. архітектор О. Вербицький був директором Інституту 
аспірантури академії.

На с. 99 зазначено, що Є. Марінченко була ученицею архітектора 
О. Вербицького.

383. Бірюльов Ю. Пам’ятки стилю модерн в Україні. Київ та Львів = 
Sur les traces de l’art nouveau en Ukraine. Kiev et Lviv / Ю. Бірюльов ; 
за заг. ред. Ж. Блондіо [та ін.] ; Міжнар. центр урбаністики, архітектури 
і краєвиду. – Брюссель : [б. в.], 2010. – 320 с. : іл., мапи. – (Місто і архі-
тектура). – Текст: укр., фр.

На с. 25 – про те, що архітектор О. Вербицький брав участь 
у розплануванні Києва на території колишньої садиба Ф. Мерінга.

На с. 32 зазначено, що будинок на вул. Б. Хмельницького, 52 
є одним з кращих творів архітектора О. Вербицького.

На с. 46 – про кам’яницю М. Красовської на вул. Лютеранській, 15 
(1908 р., архітектор О. Вербицький).

На с. 47–49 – про кам’яницю В. Демченка на вул. Заньковецької, 7 
(1904 р., архітектор О. Вербицький).

На с. 48 – коротка біографічна інформація про О. Вербицького.
На с. 50 – про те, що будівля Національного банку на вул. Інсти-

тутській, 9 зведена в 1902–1905 рр. за проектом архітекторів 
О. Кобелєва та О. Вербицького.

На с. 85–86 – про житловий будинок Алексєєва на вул. Б. Хмель-
ницького (1904–1905 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 107 – про будинок Г. Шльонзкевич на розі вулиць Рейтарської, 
20 та Стрілецької, 24 (1912–1914 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 113 – про те, що архітектори О. Вербицький і О. Кобелєв 
були авторами проекту будівлі Національного банку на вул. Інсти-
тутській, 9 (1902–1905 рр.).
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Будинок для вченого товариства. 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Варіант фасаду Інженерно-будівельного інституту в м. Києві. 1939 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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384. Бородкин Ю. Киевский архитектор Иосиф Каракис / Ю. Бо-
родкин, Т. Власова, С. Нивин // Архитектура СССР. – 1991. – № 3. – 
С. 67–77 : ил. – Библиогр. в конце ст. 

На с. 67 прізвище О. Вербицького зазначено серед архітекторів, 
які були серед засновників «живой традиции киевской архитектуры». 
Також зазначено, що на творчість О. Вербицького вплинули концепції 
Ле Корбюз’є, Ф. Райта, Е. Мендельсона. Вміщено інформацію про те, 
що Й. Каракіс з 1926 р. працював старшим техніком на будівництві 
Київського вокзалу (архітектор О. Вербицький). Після закінчення вишу 
Й. Каракіса запросили працювати асистентом на кафедру проектування 
цивільних споруд Київського інженерно-будівельного інституту, якою 
керував О. Вербицький.

На с. 69 наведено слова Ю. Асєєва про Й. Каракіса: «у него был 
свой почерк, своя рука, свое творчество, с ним можно было соглашать-
ся или не соглашаться, но его узнавали, как узнавали Жолтовского, 
братьев Весниных, Вербицкого».

385. В Президії Академії будівництва і архітектури Української РСР 
// Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР. – 1960. – № 3. – 
С. 58–62.

На с. 58 – про те, що Музей архітектури і будівельної техніки 
Інституту теорії і історії архітектури та будівельної техніки прид-
бав «нові цінні експонати», серед яких колекція із особистого архіву 
професора О. Вербицького.

386. Василенко Л. Г. Начало пути / Л. Г. Василенко // Строительство 
и архитектура. – 1984. – № 9. – С. 25.

Зазначено, що архітектор О. Вербицький був керівником власної 
майстерні при архітектурному факультеті Київського художнього 
інституту.

387. Василь Григорович Кричевський : хрестоматія : у 2 т. Т. 1. (1891–
1943 рр.) / Укр. Вільна Академія наук у США, Нац. музей-заповідник 
укр. гончарства в Опішному, Полтав. краєзнав. музей ім. В. Кричевського, 
Харьків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Видавець Савчук О.О., 
2016. – 531 с. : іл. – Бібліогр. в прим. с. 506–522.
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На с. 245 у виписці з книги вражень від персональної виставки 
творів В. Кричевського (Київ, 1940 р.) зазначено, що 09.07.1940 р. 
архітектор О. Вербицький залишив припис «Правильно!!!!» під дописом 
«Колоссальную ценность для творческих работников УССР имеет 
такой широкий показ творчества одного из крупнейших мастеров, 
В. Г. Кричевского, который дан на этой выставке. Хотелось бы здесь 
видеть больше работ Кричевского-архитектора».

388. Вербицкого А. М. улица // Киев : энцикл. справ. / под ред. 
А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 197. 

Про вулицю, названу в 1983 р. на честь архітектора О. Вербицького.

389. Ветров Ю. А. Киевский инженерно-строительный инсти-
тут / Ю. А. Ветров // Украинская советская энциклопедия : в 12 т. / 
редкол.: М. П. Бажан [и др.]. – Киев, 1981. – Т. 5. Кетокислоты – 
Лахор. – С. 39.

Зазначено, що в інституті викладав архітектор О. Вербиць-
кий.

390. Ветров Ю. А. Киевскому инженерно-строительному – 50 
/ Ю. А. Ветров // Строительство и архитектура. – 1980. – № 4. – 
С. 24–25 : ил.

На с. 24 прізвище архітектора О. Вербицького зазначене серед 
викладачів Київського інженерно-будівельного інституту періоду його 
становлення й розвитку.

391. Вєтров Ю. О. Київський інженерно-будівельний інститут / 
Ю. О. Вєтров // // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / голов. 
редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ, 1980. – 
Т. 5 : Кантата – Кулики. – С. 119–121 : іл.

На с. 121 зазначено, що в інституті викладав архітектор О. Вер-
бицький.

392. Визначні пам’ятки Києва : енциклопед. довід. / Г. Ю. Івакін 
[та ін.] ; відп. ред. Ю. О. Храмов ; Ін-т гуманітар. дослідж. – Київ : Фенікс, 
2005. – 494 с. : іл.
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На с. 211 зазначено, що «на оголошеному конкурсі 1927 [на проект 
будівлі Київського залізничного вокзалу. – Ред.] виграв проект київсь-
кого архітектора О. М. Вербицького, 7 листопада 1927 відбулося 
урочисте закладання фундаменту».

На с. 280 зазначено, що в будівництві Київського політехнічного 
інституту брав участь архітектор О. Вербицький.

На с. 298 зазначено, що архітектор О. Вербицький похований 
на Лук’янівському цивільному кладовищі.

На с. 353 – про те, що фасад будівлі Національного банку України 
розробив архітектор О. Вербицький.

393. [Виставка макетів планування і забудови Хрещатика: проекти 
О. Власова, В. Єлізарова, О. Заварова, О. Тація і В. Чуприни] // 
Радянське мистецтво. – 1947. – 19 берез. – С. 1 : іл.

Зазначено, що в обговоренні брав участь, зокрема, архітектор 
О. Вербицький.

394. Виховувати більшовицькі кадри архітекторів // Архітектура 
Радянської України. – 1940. – № 3. – С. 1–2.

На с. 2 прізвище О. Вербицького зазначено серед «золотого фонду 
наших спеціалістів, які <…> працюють над вихованням молодих кадрів 
архітекторів-будівельників».

395. Віроцький В. Д. Історія архітектури і будівництва Украї-
ни : навч. посіб. / В. Д. Віроцький, Г. В. Гетун ; М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 
2016. – 132 с. : іл.

На с. 90 – про те, що архітектор О. Вербицький працював у манері 
раціоналістичного модерну, його будівлі «визначаються шляхетними 
поверхнями стін з орнаментальним декором, гармонійно пов’язаними 
вікнами, балконами, еркерами».

На с. 99 – про будівлю Київського залізничного вокзалу (архітектор 
О. Вербицький).

На с. 100 – світлина будівлі Київського залізничного вокзалу 
(архітектор О. Вербицький).



128

Бібліографічний покажчик

396. Владимирская улица // Киев : энцикл. справ. / под ред. 
А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 101–102.

На с. 102 – про те, що в будинку на вул. Володимирській, 22 
мешкав архітектор О. Вербицький.

397. Войцехівська Г. А. Працювали на перспективу: Академії архі-
тектури УРСР – 65 років / Г. А. Войцехівська // Міське господарство 
України. – 2010. – № 3. – С. 44–45 : фот.

На с. 44 прізвище О. Вербицького зазначене серед дійсних членів 
Академії архітектури УРСР.

На с. 45 – світлина членів Академії архітектури УРСР, серед 
яких О. Вербицький.

398. Володимирська вулиця // Київ : енциклопед. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 112–114.

На с. 113 – про те, що в будинку на вул. Володимирській, 22 
мешкав архітектор О. Вербицький.

399. Врона И. И. Предреволюционная архитектура Украины: (конец 
XIX – XX вв.) / И. И. Врона ; АН Укр. ССР, Ин-т искусствоведения, 
фольклора и этнографии. – Киев : [б. и.], 1946. – 240 л.

На арк. 41 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, 
які зводили прибуткові будинки та особняки наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.

На арк. 44 зазначено, що архітектор О. Вербицький розробив 
проект фасаду будівлі Державного банку (1902–1905 рр.) у м. Києві.

На арк. 45 зазначено, що будівлю Державної залізничної станції 
в м. Києві зведено архітектором О. Вербицьким.

На арк. 60 – про те, що «разрушенный жилой дом № 15 по 
ул. Энгельса (арх. А. М. Вербицкий)» є типовим зразком модерну 
в м. Києві.

На арк. 62–64 – інформація про життя та діяльність архітектора 
О. Вербицького.

На арк. 136 прізвище О. Вербицького зазначено серед «сильных 
групп местных архитекторов».
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400. Вулиці Києва : довідник / за ред. А. В. Кудрицького. – Київ : Укр. 
енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 350 с. : 1 вкл. арк.

На с. 35–36 про вул. архітектора О. Вербицького в м. Києві. 
Вміщено коротку інформацію про архітектора.

401. Гассанова Н. Архітектор, учений, педагог / Н. Гассанова // 
Архітектура України. – 1992. – № 2. – С. 37 : портр.

На с. 37 – про те, що архітектор О. Хорхот працював у майстерні 
О. Вербицького.

402. Гирич І. Б. Київ. Люди і будинки / І. Б. Гирич. – Київ : Либідь, 
2016. – 431 с. : іл.

На с. 85 – проте, що будинок на вул. Рейтарській, 20/24 у м. Києві 
зведено за проектом архітектора О. Вербицького.

На с. 195–196 – про те, що архітектор О. Вербицький та художник 
А. Козлов виготовили майолікове панно для прибуткового будинку 
на вул. Лютеранській, 32А у м. Києві.

На с. 237 – про те, що будинок Київської міської станції Пів-
денно-Західної залізниці на вул. Пушкінській, 14 зведено за проектом 
архітектора О. Вербицького.

403. Головко Г. В. Архитектура Украины за 50 лет / Г. В. Головко 
// Строительство и архитектура. – 1967. – № 10. – С. 8–15 : ил.

На с. 15 зазначено, що «в первые годы Советской власти на 
Украине насчитывались единицы архитекторов», серед яких О. Вер-
бицький.

404. Головко Г. Расцвет зодчества Советской Украины / Г. Головко 
// Архитектура СССР. – 1954. – № 5. – С. 1–9 : ил.

На с. 1 зазначено, що «в Киеве розвернулось строительство новых 
жилых домов, вокзала (архитектор А. Вербицкий) <…>».

405. Гончаренко М. Практика реконструктивних робіт в Україні 
1930-х років / М. Гончаренко // Архітектурна спадщина України / Мін-
во України у справах буд-ва і архітектури, Упр. охорони іст. середовища та 
реставрації пам’яток архітектури, НДІ теорії та історії архітектури і місто-
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будування. – Київ, 1994. – Вип. 1 : Маловивчені проблеми історії архітектури 
та містобудування. – С. 188–195. – Бібліогр. в кінці ст. 

На с. 190 – про створення «при Архітектурно-художній раді трьох 
груп, одна з них – група у справі фарбування фасадів, до складу якої 
входило три особи під керуванням проф. О. М. Вербицького».

На с. 191 – про надбудову двоповерхового банку (1902–1905 рр., 
архітектор О. Кобелєв, будівництво здійснював архітектор О. Вер-
бицький, реконструкція 1935 р., архітектори В. Риков, О. Кобелєв).

406. Грицай М. О. Будинок культури Червонопрапорного заводу 
в Києві / М. О. Грицай // Архітектура Радянської України. – 1941. – 
№ 4. – С. 5–12 : іл., іл. між с. 12–13.

На с. 5 – про те, що авторами проекту Будинку культури Чер-
вонопрапорного заводу в м. Києві були архітектори М. Шулькевич, 
Д. Вероцький та К. Іванов, консультант – професор О. Вербицький.

407. Дюмін В. Вони будували Київ: (із спогадів старого архітектора) 
/ В. Дюмін // Хроніка 2000. – 1993. – № 1–2 (3–4). – С. 149–161.

На с. 158 – про те, що студентом 5-го курсу майбутній архітек-
тор В. Заболотний працював асистентом у майстерні О. Вербицького 
«над проектом фабрики фототехнічних матеріалів з досить складним 
процесом технологічного потоку».

408. Ежов В. И. Полвека глазами архитектора / В. И. Ежов. – Киев : 
НИИТИАГ ; КНУСА, 2001. – 303 с. : ил.

На с. 39 – про роботу архітекторів О. Вербицького та В. Ри-
кова щодо доопрацювання проекту споруди Державного банку 
в м. Києві.

На с. 108 прізвище О. Вербицького зазначено серед архітекторів, 
які «были действительными членами академии, Академиками архитек-
туры с большой буквы, Мастерами, у которых можно было многому 
научиться. Каждый из них имел свое творческое лицо».

На с. 160–161 – про те, що архітектор В. Заболотний «проходит 
хорошую школу рабочего проектирования в мастерской профессора 
Александра Матвеевича Вербицкого, принимая участие в разработке 
рабочих чертежей Киевского железнодорожного вокзала».
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На с. 162 – про те, що архітеткор О. Вербицький був одним 
з найкращих «преподавателей и руководителей – представителей 
украинской архитектурной школы».

На с. 174–175 зазначено, що О. Вербицький був проти вступу 
В. Єжова до аспірантури Академії архітектури УРСР, «он был твердо 
убежден, что научные работники и тем более аспиранты сначала 
должны пройти хорошую проектную и строительную практику, а затем 
уже сесть за научные обобщения». 

На с. 177 – про стосунки архітекторів О. Вербицького та В. Єжова.
На с. 180 зазначено, що «на архитектурном факультете работа-

ли четыре кафедры: архитектурного проектирования, архитектур-
ных конструкций, рисунка и живописи, начертательной геометрии 
и черчения. Руководили ими профессора А. Вербицкий, В. Обремский, 
В. Кричевский и С. Колотов».

На с. 181 зазначено, що архітектурне проектування в Київсько-
му інженерно-будівельному інституті викладав, зокрема, професор 
О. Вербицький.

На с. 192 зазначено, що В. Єжов у роки навчання в Київському 
інженерно-будівельному інституті найбільше спілкувався з викладачами 
Й. Каракісом та О. Вербицьким.

На с. 194 вміщено портрет О. Вербицького роботи В. Чепелика.
На с. 229 зазначено, що «за выступлениями выпускников мы размес-

тили галерею наших бывших преподавателей-учителей с подробными 
биографиями (их 22)», серед яких архітектор О. Вербицький.

На с. 278 – про те, що архітектор О. Вербицький «положительно 
воспринял» рішення В. Єжова зайнятися будівельною практикою.

409. Енциклопедія архітектурної спадщини України : темат. слов. 
багатотом. вид. / Укр. акад. архітектури ; авт. В. Тимофієнко. – Київ : 
[б. в.], 1995. – 365 с.

На с. 270 – про те, що до «Енциклопедії архітектурної 
спадщини України» увійде інформація про цивільного інженера 
О. Вербиць кого.

410. Ерофалов Б. Архитектор Алешин: viva academia! / Б. Ерофалов 
// A+C. – 2007. – № 2. – С. 97–102 : ил.
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На с. 97 зазначено, що «быть обласканным властями предержа-
щими на всем протяжении шестидесятилетней профессиональной 
карьеры, и «при царе», и в многосложные советские времена, – удалось 
в Киеве немногим. Может быть [окрім П. Альошина. – Ред.], еще 
А. М. Вербицкому и В. Н. Рыкову».

411. Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура советского Киева / 
Б. Л. Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А+С, 2010. – 639 с., [26] вкл. цв. л. – 
Библиогр.: с. 618–637.

На с. 7 вміщено фрагмент спогадів В. Єжова про О. Вербицького.
На с. 48 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, 

які були «пионерами строительства в украинском стиле в Киеве».
На с. 50 – світлина пасажирського залізничного вокзалу в м. Києві 

(1929–1932 рр., архітектор О. Вербицький).
На с. 51 – про те, що автором споруди Київського вокзалу був 

архітектор О. Вербицький.
На с. 63 – на світлині викладачів і випускників архітектурного 

факультету Київського художнього інституту 1928 р. зображено, 
серед інших, О. Вербицького.

На с. 64 – про те, що «инициативная группа прогрессивных киевс ких 
архитекторов», серед яких був О. Вербицький, «разработала устав 
Украинского архитектурного института».

На с. 88 – про те, що на захисті дипломного проекту Б. Жежеріна 
від кафедри архітектури був присутнім професор О. Вербицький.

На с. 268 – про те, що професор О. Вербицький був консультантом 
конкурсного проекту «Чорний квадрат в зеленому колі» (1939 р.) на 
проект аванплощі на фоні Святої Софії.

На с. 269 – світлина проекту під девізом «Чорний квадрат у зеле-
ному колі» (консультант О. Вербицький).

На с. 423 зазначено, що «быть обласканным властями предер-
жащими на всем протяжении шестидесятилетней профессиональной 
карьеры, и «при царе», и в многосложные советские времена, – удалось 
в Киеве немногим. Может быть [окрім П. Альошина. – Ред.], еще 
А. М. Вербицкому и В. Н. Рыкову».

На с. 524 серед пегагогів, які мали найбільший вплив на архітектора 
А. Мілецького, зазначено, зокрема, О. Вербицького.
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На с. 594 – про те, що у книзі «20 х 20. 20 век, Киев: 20 великих 
архитекторов и один Хаустов» вміщено інформацію про архітектора 
О. Вербицького.

На с. 596 – коротка інформація про архітектора О. Вербицького. 
Вміщено його портрет.

412. Єжов В. І. Ми були «першопрохідцями» післявоєнних студентсь-
ких років / В. І. Єжов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архі-
тектури ; редкол.: М. М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 8 (спец.) : 
Архітектурна школа КІБІ-КНУБА. – С. 59–62 : портр.

На с. 61 – спогади про архітектора О. Вербицького.

413. Заболотный В. И. Тридцать лет советской архитектуры 
на Украине : материалы к IV сессии : доклад / чл. Акад. архитектуры 
УССР, проф., лауреат Стал. премии В. И. Заболотный ; Акад. архи-
тектуры УССР. – Киев : Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1948. – 
56 с. : ил.

На с. 6–7 зазначено, що до «якісних споруд» архітектури м. Києва 
віднесено, зокрема, споруду Державного банку (1902 р., архітектори 
О. Вербицький, В. Риков, О. Кобелєв).

На с. 10 – світлина фасаду Державного банку в м. Києві після 
надбудови (1902 р., 1936–1937 рр., архітектори О. Вербицький, В. Ри-
ков, О. Кобелєв).

На с. 23 – про те, що споруду Київського вокзалу зведено в 1932 р. 
за проектом архітектора О. Вербицького.

414. Забудова Києва доби класичного капіталізму, або Коли і як місто 
стало європейським / за заг. ред. М. Б. Кальницького, Н. М. Кондель-
Пермінової ; авт.: А. Б. Бєломєсяцев [та ін.]. – Київ : Варто, 2012. – 559 с. : 
фот. – Бібліогр.: с. 548–550.

На с. 33 – про те, що архітектор О. Вербицький «використав 
античний сюжет «Пан, що грає на сопілці, та дві німфи на тлі 
краєвиду» в оформленні фризу на житловому будинку по вул. Люте-
ранській, 15 (худ. О. Козлов, 1908, виконано в Абрамцевській керамічній 
майстерні)».
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На с. 49 – про те, що в створенні містечка Київського політех-
нічного інституту брав участь архітектор О. Вербицький.

На с. 204 – про те, що архітектор В. Ніколаєв залучив випускника 
Петербурзького інституту цивільних інженерів О. Вербицького до 
проведення розрахунків Миколаївського собору в м. Києві. 

На с. 261 – про те, що архітектурні споруди Товарної станції 
в м. Києві зведено за проектом цивільного інженера О. Вербицького. 
Вміщено кресленик фасаду товарної контори (архітектор О. Вербиць-
кий).

На с. 285 – про те, що в 1912 р. за проектом цивільного інженера 
О. Вербицького було зведено дизель-моторну електричну станцію 
млина Бродського на Подолі в м. Києві.

На с. 300 серед споруд, які «задали новий масштаб та іншу 
образність загальній виробничій забудові», зазначено споруди Товарної 
станції (архітектор О. Вербицький).

На с. 314 зазначено, що в «1898–1899 роках Інженерною радою 
Міністерства шляхів сполучення було розглянуто ескізні проекти 
нового вокзалу», серед яких проект О. Вербицького.

На с. 318 – про те, що в 1927–1932 рр. за проектом О. Вербицького 
було зведено Центральний залізничний вокзал у м. Києві.

На с. 391 зазначено, що «навіть за доби модерну 1900–1910-х ро-
ків» у різних спорудах використовувалася стилізація неоренесансу, 
наприклад, у будівлі Державного банку (1902–1905 рр., архітектори 
О. Вербицький, О. Кобелєв).

На с. 392 зазначено, що «пошуки власного почерку у рамках 
раннього модерну характеризують роботи 1900-х років Е. Брадтмана, 
О. Вербицького, В. Безсмертного, М. Клуга».

На с. 393 зазначено, що «раціоналістичні тенденції в межах стилю 
[модерну. – Ред.], особливо на пізньому його етапі, виявлені в проектах 
архітекторів», серед яких О. Вербицький.

На с. 405 – кресленик двоосьової асиметричної композиції будинку 
на вул. Богдана Хмельницького, 52 (1904 р., архітектор О. Вербиць кий).

На с. 418 – світлини фрагментів будинків на вул. Інститутській, 9 
(нині Національний банк України, 1902–1905 рр., надбудова 1934 р.; 
архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький) і вул. Рейтарській, 20/24 
(1912 р., архітектор О. Вербицький).
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Пам’ятник на могилі директора КІБІ Є. Яковлєва. 1935 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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Житловий будинок на вул. Стрілецькій, 24/20 у м. Києві. 1910-ті рр. 
Опубліковано у виданні:

Строительстов и архитектура. 1986. № 4. С 17.



137

Вербицький Олександр Матвійович

На с. 469 зазначено, що архітектори П. Альошин і О. Вербицький 
розробили конкурсні проекти нового залізничного вокзалу в м. Києві.

На с. 477–478 – коротка біографічна інформація про архітектора 
О. Вербицького.

На с. 490 – про те, що архітектор О. Кобелєв у співавторстві 
з архітектором О. Вербицьким розробили проект контори Київського 
відділення Державного банку на вул. Інститутській, 9.

415. Заремба С. З. Киевский ордена Трудового Красного Знаме-
ни инженерно-строительный институт : истор. очерк / С. З. Заремба, 
В. А. Молостов, В. Ф. Панибудьласка ; КИСИ. – Киев : Будивэльнык, 
1991. – 104 с. : ил. 

На с. 8 – про те, що в Київський будівельний інститут переведено 
частину викладачів архітектурного факультету Київського художнього 
інституту, серед яких О. Вербицький.

На с. 74 – про те, що в 1932–1933 рр. професор О. Вербицький 
очолював кафедру архітектурного проектування будівель і споруд 
Київського інженерно-будівельного інституту.

416. Звід пам’яток історії та культури України : енциклопед. вид. : 
у 28 т. Київ. Кн. 1, ч. 1 : А – Л / голов. ред. В. Смолій ; відп. ред. тому 
П. Тронько ; упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Л. Федорова. – Київ : 
Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» 
ім. М. П. Бажана, 1999. – 579 с. : іл. – Бібліогр.: с. 531–546.

На с. 101 зазначено, що О. Вербицький, «творчість і педагогічна 
діяльність якого відіграли велику роль у становленні й розвитку 
української архітектури 10–40-х рр. 20 ст.» був представником 
архітектурного напрямку «раціональний модерн».

На с. 102 зазначено: «з великим художнім смаком виконано будівлю 
Київської контори Державного банку на Інститутській вул., 9-а за проектом 
О. Кобелєва та О. Вербицького у формах венеціанської готики (1902–05)».

На с. 103–104 – коротко про будівлю Київського залізничного 
вокзалу (1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 107 – про те, що архітектор О. Вербицький входив до 
складу комісії, створеної для визначення технічного стану згорілих 
і підірваних будівель у м. Києві в післявоєнний період.
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На с. 254 зазначено, що архітектор О. Вербицький мешкав у бу-
динку на вул. Володимирській, 22.

На с. 273 зазначено, що з 1899 р. будівництвом Міського театру 
(Національної опери України імені Т. Шевченка) керував В. Ніколаєв, 
«його помічником був арх. О. Вербицький».

На с. 281–282 – про прибутковий будинок Управління Києво- 
Софійського митрополичого дому (1903–1904 рр.) на вул. Володимирсь-
кій, 22, у квартирі № 6 якого мешкав архітектор О. Вербицький.

На с. 307 прізвище О. Вербицького зазначене серед викладачів 
Київського будівельного інституту.

На с. 328 зазначено, що будинок на вул. Горького (нині Антонови-
ча), 4-6 зведено за проектом архітектора Ф. Лєскової і консультацією 
О. Вербицького.

На с. 354 прізвище О. Вербицького зазначене серед викладачів Ду-
ховної академії (нині Національна академія образотворчого мистецтва 
і архітектури).

На с. 387 зазначено, що О. Вербицький був автором проекту 
будинку на вул. Заньковецькій, 7.

На с. 390 – про житловий будинок (1904 р.) на вул. Заньковець-
кій, 7, зведений за проектом архітектора О. Вербицького.

На с. 419 зазначено, що на початку ХХ ст. за проектом архі-
текторів О. Кобелєва та О. Вербицького зведено споруду Київської 
контори Державного банку на вул. Інститутській, 9а.

На с. 425 зазначено, що фасад споруди Київської контори Дер-
жавного банку на вул. Інститутській, 9а розроблено архітектором 
О. Вербицьким.

На с. 473 зазначено: «пам’яткою архітектури радянського періоду 
є будинок залізничного вокзалу, зведений 1927–32 за проектом арх. 
О. Вербицького».

На с. 515 – про те, що в будівлі управління Південно-Західної 
залізниці (1889 р.) працював архітектор О. Вербицький.

На с. 523 – про те, що в будинку на вул. Лютеранській, 15 мешкав 
архітектор О. Вербицький.

На с. 525–526 – про будинок (1908 р.) на вул. Лютеранській, 15, 
зведений за проектом архітектора О. Вербицького. Зазначено, що 
«у дорадянський період» у цьому будинку мешкав автор його проекту.
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417. Звід пам’яток історії та культури України. У 28 т. Київ. Кн. 1, ч. 2 : 
М – С (Свято-Троїцький /Іонівський/ монастир) / голов. ред. В. Смолій ; 
відп. ред. тому П. Тронько ; упоряд.: В. Горбик [та ін.]. – Київ : Голов. 
ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» 
ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 585–1216 : іл. – Бібліогр.: с. 1161–1180.

На с. 737 – про те, що в 1912 р. за проектом О. Вербицького було 
зведено дизель-моторну станцію в комплексі споруд млина Л. Бродського 
на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1-а в м. Києві. Вміщено світлину 
станції.

На с. 935 зазначено, що в соборі Св. Миколи Мірлікійського на 
вул. Бехтерєвській, 15 у м. Києві «вперше в Російській імперії зроблено 
залізобетонні склепінчасті перекриття, які розробив цивільний інж. 
О. Вербицький».

На с. 943 зазначено, що «великий внесок у проектування та спо-
рудження комплексу [Київського політехнічного інституту. – Ред.] 
зробили також київські будівничі О. Вербицький, П. Голландський, 
В. Осьмак».

На с. 949 – про те, що до оздоблення вестибюлю та актової зали 
головного навчального корпусу Київського політехнічного інституту 
залучався архітектор О. Вербицький.

На с. 990 зазначено, що автором проекту будинку на вул. Пуш-
кінській, 14 був архітектор О. Вербицький.

На с. 1006 вміщено інформацію про будівлю Київської міської 
станції та комісійно-позичкового відділення Південно-Західної заліз-
ниці (1910–1913 рр.) на вул. Пушкінській, 14, зведену за проектом 
архітектора О. Вербицького.

На с. 1036 зазначено, що за проектом архітектора О. Вербицького 
зведено будинок на вул. Рейтарській, 20/24.

На с. 1037 зазначено, що архітектор, інженер, педагог, дійсний 
член Академії архітектури УРСР О. Вербицький мешкав у будинку 
на вул. Рейтарській, 20/24.

На с. 1041–1042 – про будинок на вул. Рейтарській, 20/24 
(1912–1914 рр.), зведений за проектом архітектора О. Вербицького. 
Зазначено, що в квартирі № 6 цього будинку в 1915–1930-х рр. 
мешкав автор його проекту.
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418. Игнаткин И. А. Киев / И. А. Игнаткин ; Ин-т истории и теории 
архитектуры Акад. архитектуры СССР. – М. : Изд-во Акад. архитектуры 
СССР, 1948. – 40, [34] с. : ил. – (Архитектура городов СССР / под общ. 
ред. В. Веснина, Д. Аркина, И. Леонидова).

На с. 35 – про те, що прізвище дійсного члена Академії архітектури 
УРСР О. Вербицького віднесено до «майстрів старшого покоління». 
Зазначено, що він спільно з П. Альошиним спроектував і побудував 
Київський залізничний вокзал.

419. Иевлева В. П. Очерки индустриального развития Киева XIX–
XX веков. Т. 1 : XIX – начало XX века : [монография] / В. П. Иевлева ; 
Нац. акад. наук Украины, Укр. о-во охраны памятников истории и культуры, 
Центр памятниковедения НАНУ и УТООИК. – Киев : Логос, 2017. – 
439 с. : ил.

На с. 261 зазначено, що під час будівництва Товарної станції 
(архітектор О. Вербицький) було застосовано метод Страуса.

На с. 337 – про будівництво Товарної станції (архітектор О. Вер-
бицький). Вміщено світлину споруди та портрет архітектора.

На с. 368 зазначено, що архітектор О. Вербицький був автором 
електростанції (1912 р.) борошномельного комплексу Л. Бродського 
в м. Києві.

На с. 381 – про будівлю Державного банку (1902–1905 рр., архі-
тектори О. Кобелєв та О. Вербицький).

На с. 392 – про Товарну станцію (1902–1905 рр., архітектор 
О. Вербицький).

На с. 407 – про те, що залізничні споруди, серед якиї будівля 
Товарної станції (архітектор О. Вербицький), «задали новый масштаб 
и другую образность общей индустриальной составляющей городской 
застройки».

420. Ієвлева В. П. Вплив історичних інженерних споруд на фор-
мування Київського міського ландшафту / В. П. Ієвлева // Праці 
Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень : зб. наук. 
пр. / Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, Наук.-дослід. ін-т 
пам’яткоохорон. дослідж. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 151–174 : іл. – 
Бібліогр. в кінці ст. 
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На с. 159 зазначено, що «привокзальну територію у межах впливу 
споруди Центрального вокзалу О. Вербицького можна розглядати як 
техногенно змінений міський ландшафт».

421. Ієвлева В. П. Пам’ятки індустріального розвитку Києва кінця 
XIX – першої третини XX століття / В. П. Ієвлева ; Держ. служба 
з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. – Київ : 
Прес-КІТ, 2008. – 247 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236–241.

На с. 29 – план товарної станції на станції Київ І (архітектор 
О. Вербицький).

На с. 30 – про те, що споруди товарної станції зведено за проек том 
архітектора О. Вербицького, «який на той час був автором багатьох 
громадських будівель Південно-Західної залізниці».

На с. 32 – проект контори нової товарної станції (архітектор 
О. Вербицький).

На с. 70 зазначено, що «споруду дизель-моторної електричної 
станції млина Бродського зведено за проектом архітектора О. М. Вер-
бицького. Станцію було вирішено в модерні, з використанням готично-
романських мотивів».

На с. 101 зазначено, що «залізничні споруди, в тому числі споруди 
товарної станції О. М. Вербицького <…> надали новий масштаб та 
іншу образність загальній індустріальній забудові міста».

На с. 108 – про те, що в 1898–1899 рр. О. Вербицький розробляв 
ескізний проект залізничного вокзалу в м. Києві.

На с. 163–167 – про Всесоюзний конкурс на кращий проект Київсь-
кого вокзалу (1925–1927 рр.) та проект О. Вербицького.

На с. 193 зазначено, що «прикладом розвитку традицій раціонального 
модерну в архітектурі слід вважати новий Київський вокзал відомого 
київського архітектора О. М. Вербицького».

На с. 196 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, 
які «дійсно брали активну участь у промисловому проектуванні і 
містобудуванні».

422. Із спогадів про Академію // Вісник Української академії ар-
хітектури / Укр. акад. архітектури ; відп. ред. В. Г. Штолько. – Київ, 
1996. – Вип. 3. – С. 19–21.



142

Бібліографічний покажчик

На с. 19 – про те, що в Інституті аспірантури Академії архітек-
тури УРСР архітектурне планування викладав академік О. Вербицький.

423. Історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні пла-
ни міста Києва : історія містобудів. розв. Києва : договір № 47/98-00 : 
додаток 1 / Держ. ком. буд-ва, архітектури та житлової політики України, 
Держ. н.-д. ін-т теорії та історії архітектури і містобудування ; зав. від. та авт. 
Є. Є. Водзинський ; авт.: О. А. Пламеницька [та ін.]. – 2001. – 105 арк.

На арк. 63 – про те, що будівлю Державного банку на вул. Інститутсь-
кій, 9 зведено в 1905 р. архітекторами О. Кобелєвим і О. Вербицьким.

На арк. 67 зазначено: «архітектурна спадщина середини 19 ст. – 
1917 р. демонструє широкий спектр стильових пошуків тогочасних 
архітекторів», серед яких архітектор О. Вербицький.

На арк. 72 – про те, що в 1927 р. архітектор О. Вербицький 
виграв конкурс на проект будівлі залізничного вокзалу в м. Києві. 
Споруду зведено в 1927–1932 рр.

На арк. 75 – про те, що в 1936 р. архітекторами О. Кобелєвим 
і В. Риковим проведено реконструкцію будівлі Держбанку (1902–
1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький).

На арк. 84 зазначено, що професор О. Вербицький входив до складу 
журі конкурсу на проект відбудови Хрещатика.

424. Історія міст і сіл Української РСР : [в 26 т.] Київ / голов. ред-
кол.: П. Т. Тронько [та ін.] ; редкол. тому: В. С. Бойченко [та ін.]. – Київ : 
Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – 586 с., 16 вкл. арк. : іл. – Бібліогр. 
в підрядк. прим.

На с. 224 – про те, що однією з найбільш значних споруд у стилі 
модерн є будівля міської залізничної станції на вул. Пушкінській 
(архітектор О. Вербицький). Також зазначено, що будинок на розі 
Стрілецької та Рейтарської (архітектор О. Вербицький) є прикладом 
будинку, де архітектори «прагнуть показати матеріал і конструкції».

На с. 225 серед «визначних оригінальних споруд» початку ХХ ст. 
зазначено будинок Державного банку (архітектори О. Кобелєв, О. Вер-
бицький).

На с. 387 – про те, що архітектор О. Вербицький розробив 
конкурсний проект залізничного вокзалу в стилі конструктивізму.
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425. Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. 5 : Радянське мистецтво 
1917–1941 років / АН УРСР, Н.-д. ін-т теорії, історії та перспект. проблем 
рад. архітектури ; голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. ред.) [та ін.] ; ред. 
тому: В. І. Касіян (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1967. – 
479 с. : іл., 30 окр. арк. – Бібліогр.: с. 424–441.

На с. 19 – про те, що в Київському художньому інституті працю-
вав, зокрема, О. Вербицький (у виданні помилково – М. Вербицький).

На с. 104 – про споруду Київського залізничного вокзалу (1927–
1933 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 105 – світлина Київського залізничного вокзалу (1927–
1933 рр., архітектор О. Вербицький).

426. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; за ред. 
В. І. Тимофієнка. – Київ : Техніка, 2003. – 471 с. : іл.

На с. 321 – про те, що в будівництві київського міського театру 
брав участь О. Вербицький.

На с. 339 зазначено, що «навіть архітектура споруд у цей період 
[початок ХХ ст. – Ред.] набула раціоналістичних рис», прикладом 
чого може бути проект елеватора в Одеському порту (1903 р., архі-
тектор О. Вербицький).

На с. 341 – про те, що в 1927 р. проведено конкурс на проект 
залізничного вокзалу в м. Києві, на якому переміг проект О. Вер-
бицького.

На с. 356–357 – про проект Державного банку на вул. Інсти-
тутській у м. Києві (1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, 
О. Вербицький).

На с. 358–359 зазначено, що «одним з найхарактерніших вокзалів, 
позначених новаторською архітектурою модерну, була будівля, зведена 
за проектом О. Вербицького в Ковелі (1907 р.). За його проектами 
в Києві споруджено також пакгаузи, ремонтні майстерні та товарну 
станцію, а на вул. Пушкінській у 1912–1914 рр. – будинок квиткових 
кас, що відзначається пластичними, художньо осмисленими формами 
класицистичного модерну».

На с. 360 – про те, що в конкурсі (1927 р.) на проект будівлі 
залізничного вокзалу в м. Києві переміг проект архітектора О. Вер-
бицького.



144

Бібліографічний покажчик

На с. 367 прізвище О. Вербицького зазначено серед «кращих майстрів 
тогочасної архітектури», які долучилися до розроблення багатоквар-
тирних будинків на початку ХХ ст.

На с. 402 зазначено, що «до найвідоміших конструктивістів на-
лежали І. Малозьомов, О. Вербицький» та ін.

На с. 412 – про те, що архітектор О. Вербицький брав участь 
у конкурсах на виконання типових проектів фабрик-кухонь.

На с. 413 – про проект будівлі залізничного вокзалу в м. Києві, 
розроблений за проектом О. Вербицького.

427. К знаменательному юбилею // Строительство и архитектура. – 
1980. – № 8. – С. 24.

Прізвище О. Вербицького зазначене серед «мастеров старшего по-
коления украинских зодчих».

428. Кадомская М. А. Замок вздохов, или История о том, как по-
ссорились Павел Федотович и Николай Викторович / М. А. Кадомская, 
Е. Г. Мокроусова. – Киев : КИЙ, 2013. – 432 с. : ил. – (Архитектурные 
сюжеты в письмах). – Библиогр. в подстроч. примеч.

На с. 30 зазначено, що семиповерховий будинок на вул. Мерингівській, 7 
(нині М. Заньковецької) зведений у 1904 р. за проектом архітектора 
О. Вербицького і був на початку ХХ ст. «самым высоким в Киеве».

На с. 96 зазначено: «В диссертации по дореволюционной архитек-
туре Киева И. И. Врона отметил, что дом по Столыпинской, 74 
относится к лучшим по сдержанности и строгости, наряду с домом 
архитектора А. Вербицкого (улица Лютеранская, 14)».

На с. 361 у примітці 183 зазначено, що будівництво споруди нового 
залізничного вокзалу в м. Києві «было осуществлено в 1929–1932 гг. 
по проекту А. Вербицкого и П. Алешина».

429. Кальницкий М. Хрущев дал – Хрущев взял : недавно исполнилось 
60 лет со дня основания Академии архитектуры / М. Кальницкий // Газета 
по-киевски. – 2005. – 1 июля (№ 123). – С. 12 : фот.

До 60-річчя від дня заснування Академії архітектури УРСР. Зга-
дуються перші академіки П. Альошин, О. Вербицький, О. Власов, 
президент В. Заболотний.
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430. Касьянов А. М. Градостроительство Украины / А. М. Касьянов 
// Зодчество Украины : сборник / Акад. архитектуры УССР, Ин-т истории 
и теории архитектуры. – 1954. – Л. 76–119.

 
431. Київський літопис ХХІ століття: Освіта, наука, архітектура : 

всеукр. зб. / Нац. акад. наук України, Нац. спілка архітекторів України. – 
Київ : СПД Стройков В.В., 2007. – 371 с. : іл. – Текст: укр., рос.

На с. 102 – коротка інформація про споруди, зведені за проектом 
архітектора О. Вербицького. Вміщено світлини будівлі Національно-
го банку України та адміністративного будинку Південно-Західної 
залізниці в м. Києві (архітектор О. Вербицький).

432. Килессо С. К. В честь подвигов народных... / С. К. Килессо 
// Строительство и архитектура. – 1978. – № 4. – С. 1–6 : ил.

На с. 3 – про те, що в 1925 р. на Привокзальній площі в м. Києві 
було споруджено пам’ятник В. Леніну (скульптор О. Писаренко, 
архітектор О. Вербицький).

433. Килессо С. К. Поступь украинской Ленинианы / С. К. Килессо 
// Строительство и архитектура. – 1980. – № 4. – С. 1–3 : ил.

На с. 1 – про те, що в 1925 р. на Привокзальній площі в м. Києві 
відкрито пам’ятник В. Леніну (архітектор О. Вербицький).

434. Кілессо С. К. Київ архітектурний = Architectural Face of Kiev : 
(фотоальбом) / С. К. Кілессо ; фотоіл. підгот.: І. А. Гільбо, О. І. Ранчуков ; 
КиївНДІТІ. – Київ : Будівельник, 1987. – 160 с. : фот. – Текст: укр., англ. 

На с. 19 зазначено, що «у місті працювала плеяда відомих зодчих», 
серед яких О. Вербицький.

На с. 20 – про те, що в повоєнний час у м. Києві було створено 
комісію для визначення технічного стану зруйнованих і спалених бу-
динків, до якої увійшов, зокрема, О. Вербицький.

На с. 79 – світлина фрагменту фасаду прибуткового будинку на 
вул. Рейтарській, 20 (1912 р., архітектор О. Вербицький).

На с. 83 – світлина фрагменту фасаду будинку Державного банку 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький; 1934–1938 рр. 
надбудова, архітектори О. Кобелєв, В. Риков).
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На с. 96 – загальний вигляд і план другого поверху залізничного 
вокзалу (1927–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

435. Килессо С. К. Подвиг возрождения и созидания / С. К. Килессо 
// Строительство и архитектура. – 1985. – № 5. – С. 4–7 : ил.

На с. 4 – про те, що О. Вербицький входив до складу комісії, 
яка визначала технічний стан та надавала пропозиції щодо найбільш 
раціонального відновлення міст у повоєнний час.

436. Килессо С. К. Проектирование центра Киева в предвоенный 
период / С. К. Килессо // Архитектура Киева : [сб. науч. тр.] / Киев-
ЗНИИЭП, КиевНИИТИ ; редкол. В. П. Дахно (отв. ред.) [и др.]. – Киев, 
1982. – С. 52–56.

На с. 52 зазначено, що «к работе над социалистической реконст-
рукцией Киева привлечены лучшие архитектурные силы старшего 
поколения», серед яких зазначено О. Вербицького.

437. Ковешнікова О. Образотворча спадщина А. Добровольського 
/ О. Ковешнікова// Сучасні проблеми архітектури та містобудування : 
наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. техн. ун-т буд-ва 
і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін ; редкол.: М. М. Габрель [та ін.]. – 
Київ, 2013. – Вип. 32. – С. 95–100. – Бібліогр. в кінці ст.

На с. 98 зазначено, що «приклад таких майстрів, як П. Альошин, 
О. Вербицький, Й. Каракіс, Є. Катонін та ін., дали підґрунтя для 
оволодіння академічним наслідком в творчості».

438. Кондель Н. Н. Этапы становления архитектурного образования 
на Украине / Н. Н. Кондель // Строительство и архитектура. – 1985. – 
№ 2. – С. 22–24 : портр., ил.

На с. 24 прізвище О. Вербицького зазначене серед випускників 
«петербургских и московских вузов».

439. Конкурс на оформлення Київського вокзалу // Соціалістичний 
Київ. – 1934. – № 5/6. – С. 23 : іл.

Зазначено, що професор О. Вербицький як консультант конкурсу 
визнав «подані проекти за незадовільні».
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Проект Урядової площі в м. Києві «Чорний квадрат в зеленому колі» 
(консультань О. Вербицький). 
Опубліковано у виданні:

Ерофалов-Пилипчак Б. Л. Архитектура советского Киева. Киев, 2010. С. 269.
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Навіс над проміжною платформою на станції «Одесса-Главная». 
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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440. Конкурс на проект колгоспних дитячих ясел і амбулаторій : 
хроніка // Архітектура Радянської України. – 1941. – № 3. – С. 45.

Зазначено, що до складу ради журі конкурсу входить, зокрема, 
архітектор О. Вербицький.

441. Конкурс на проект колгоспного клубу : хроніка // Архітектура 
Радянської України. – 1941. – № 3. – С. 45.

Зазначено, що до складу журі конкурсу входить, зокрема, архітек-
тор О. Вербицький.

442. Король В. Храм на пагорбі: Покровській церкві на Пріорці – 
100 років / В. Король // Вечірній Київ. – 2006. – 15 серп. (№ 148). – 
С. 6 : іл.

Історія створення та будівництва церкви (архітектори Є. Єрмаков, 
О. Вербицький, М. Казанський).

443. Кушніренко М. М. Слово про вчителя / М. М. Кушніренко 
// Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во 
освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. 
М. М. Осєтрін. – Київ, 2012. – Вип. 44. – С. 17–25 : іл.

На с. 18 прізвище О. Вербицького зазначене серед учителів україн-
ського архітектора І. Фоміна.

444. Лінецький А. Український будинок оборони / А. Лінецький // 
Соціалістичний Київ. – 1936. – № 4. – С. 18–20 : іл.

На с. 18 зазначено, що архітектор О. Вербицький входив до 
архітектурно-художньої ради, що брала участь у проектуванні та 
будівництві будинку.

445. Логвин Г. Н. Архітектура [Києва] / Г. Н. Логвин, С. К. Кілессо 
// Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / голов. редкол.: М. П. Бажан 
(голов. ред.) [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Київ, 1980. – Т. 5 : Кантата – Ку-
лики. – С. 119–121 : іл.

На с. 120 – про будівлю Національного банку (1902–1905 рр., 
архітектор О. Кобелєв, О. Вербицький), ансамбль споруд політех-
нічного інституту (1898–1901 рр., серед архітекторів О. Вербиць-
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кий), будівлю залізничного вокзалу (1928–1933 рр., архітектор 
О. Вербицький).

446. Логвин Г. Н. Архітектура [Києва] / Г. Н. Логвин, С. К. Кілессо 
// Украинская советская энциклопедия : в 12 т. / редкол.: М. П. Бажан 
[и др.]. – Киев, 1981. – Т. 5 : Кетокислоты – Лахор. – С. 16–18.

На с. 17 – про Національний банк України (1902–1905 рр., архі-
тектори О. Кобелєв та О. Вербицький) та Київський залізничний 
вокзал (1928–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

447. Лукьяновское кладбище // Киев : энцикл. справ. / под ред. 
А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 364–365.

На с. 365 зазначено, що на Лук’янівському кладовищі поховано 
архітектора О. Вербицького.

448. Лук’янівське кладовище // Київ : енциклопед. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 355–356.

На с. 356 зазначено, що на Лук’янівському кладовищі поховано 
архітектора О. Вербицького.

449. Малаков Д. Символіка київських фасадів / Д. Малаков // Янус 
Нерухомість. – 2005. – № 21. – С. 26–27.

На с. 26–27 – про те, що архітектор О. Вербицький і художник 
О. Козлов виготовили «оригінальне майолікове панно» «Пан, що грає 
на сопілці, та дві німфи на тлі краєвиду», встановлене на вул. Лю-
теранській, 15 у м. Києві.

450. Малаков Д. Київ – українська столиця / Д. Малаков, І. Гирич 
// Пам’ятки України : історія та культура. – 2012. – № 5. – С. 20–33 : іл.

На с. 27 прізвище архітектора О. Вербицького зазначено серед 
«талановитих київських зодчих» початку ХХ ст.

451. Мироненко Д. Архітектор з офіцерської родини / Д. Мироненко 
// Будівництво України. – 2015. – № 1. – С. 47–48 : іл. 

На с. 47 зазначено, що архітектор О. Вербицький працював за керів-
ництва О. Кобелєва на будівництві Київського політехнічного інституту.
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452. Мироненко Д. Архітектурна спадщина А. В. Добровольського 
(1910–1988) / Д. Мироненко // Будівництво України. – 2016. – № 1. – 
С. 35–37 : фот. – Бібліогр. в кінці ст. 

На с. 35 зазначено, що одним із учителів А. Добровольського був 
архітектор О. Вербицький.

453. Миронова А. Скандал в семействе / А. Миронова // А.С.С. – 
Ватерпас. – 2005. – № 4/5. – С. 38–40.

На с. 39 зазначено, що «киевский стиль прошлого столетия не огра-
ничивался только купеческим. Были еще Алешин, Добровольский, 
Вербицкий, Каракис <...>».

454. Моисеенко В. П. Архитектурное наследие Киева периодов восстанов-
ления и социалистической реконструкции народного хозяйства / В. П. Мои-
сеенко // Архитектура Киева : [сб. науч. тр.] / Киев ЗНИИЭП, КиевНИИТИ ; 
редкол. В. П. Дахно (отв. ред.) [и др.]. – Киев, 1982. – С. 43–47.

На с. 43 до перших постреволюційних новобудов м. Києва відне-
сено пам’ятник В. Леніну на пл. Вокзальній (1925 р., архітектор 
О. Вербицький).

На с. 44 – про будівлю Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

455. Мокроусова О. Будинок Альошина на Софійському майдані 
/ О. Мокроусова // Пам’ятки України : історія та культура. – 2013. – 
№ 3 (185). – С. 38–57 : іл. – Бібліогр. в кінці ст. 

На с. 50 зазначено, що цивільні інженери М. Даміловський та 
О. Вербицький у 1918 р. розробили проект будинку Міністерства 
(управління) шляхів сполучення.

На с. 53 – про те, що архітектор О. Вербицький входив до комісії, 
котра оглядала садибу на вул. Володимирській, 19 у м. Києві.

456. Мокроусова О. Стилістика конструктивізму в архітектурі Києва 
/ О. Мокроусова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, 
рецензії : зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: С. Грица 
[та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 228–233. – Бібліогр. в кінці ст.
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На с. 229 зазначено, що «будівництво в Києві здійснювали пере-
важно за проектами архітекторів старшого покоління», серед яких 
О. Вербицький.

457. Музей архітектури та будівельної техніки АБіА УРСР // Вісник 
Академії будівництва і архітектури УРСР. – 1960. – № 3. – С. 62–64 : іл.

На с. 62 зазначено, що в музеї знаходиться колекція креслеників 
архітектора О. Вербицького.

На с. 63 зазначено, що «з робіт О. Вербицького найцікавіший 
проект Київського вокзалу».

458. На робочих нарадах інститутів Академії : наукові повідом-
лення // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1947. – № 2. – 
С. 41–43 : іл.

Зазначено, що професор О. Вербицький виступив на робочій нараді 
Інституту художньої промисловості Академії архітектури УРСР.

459. Нариси з історії українського мистецтва / Київ. наук.-дослід. 
ін-т теорії, історії та персп. проблем рад. архітектури Держ. ком. цивіл. 
буд-ва і архітектури при Держбуді СРСР ; за заг. ред. В. Г. Заболотного ; 
редкол.: Ю. С. Асєєв [та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1966. – 670 с. : іл., 
19 вкл. арк. – Бібліогр.: с. 645–653 та в підрядк. прим.

На с. 142 – про те, що будинок на вул. Рейтарській, 20 у м. Києві 
(архітектор О. Вербицький) є характерним для архітектури початку 
ХХ ст.

На с. 175 прізвище архітектора О. Вербицького зазначено серед архі-
текторів, які працювали в галузі архітектурної освіти в 1920–1933 рр.

На с. 177 – про те, що «на конкурсі [на проект Київського 
залізничного вокзалу. – Ред.] був прийнятий проект архітектора 
О. Вербицького, в якому шукання нового поєднувалось з елементами 
модерна».

460. Нариси історії архітектури Української РСР : радянський період 
/ М. О. Грицай [та ін.] ; редкол.: Г. В. Головко (голов. ред.) [та ін.] ; Акад. 
буд-ва і архітектури УРСР, Ін-т теорії та історії архітектури і буд. техніки. – 
Київ : Держбудвидав УРСР, 1962. – 351 с. : іл., плани. 
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На с. 34 зазначено, що в 1928–1932 рр. «будівництво на Україні 
здійснювалося в основному за проектами зодчих старшого покоління», 
серед яких зазначено О. Вербицького.

На с. 76 прізвище О. Вербицького зазначене серед авторів альбому 
«Проекти з сільського будівництва» (1926).

У блоці «Ілюстрації» на рис. 64 – світлина залізничного вокзалу 
в м. Києві (1927–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

461. Наталія Борисівна Чмутіна. Життєвий та творчий шлях архітек-
тора / М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистец. і архітектури, 
Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; упоряд. 
О. Мазніченко. – Київ : Адеф-Україна, 2012. – 299 с. : фот. – Текст: укр., 
рос. – Бібліогр.: с. 296–297.

На с. 47 – про те, що архітектор В. Заболотний у майстерні 
О. Вербицького розробляв робочі кресленики Київського залізничного 
вокзалу (1929–1933 рр.).

На с. 53 зазначено, що «за керівництва видатних майстрів архі-
тектури та будівництва, дійсних членів Академії архітектури УРСР 
В. Г. Заболотного, П. Ф. Альошина, О. І. Неровецького, О. В. Вла-
сова, С. В. Безсонова, М. Г. Лисенка та О. М. Вербицького науковці 
розв’язували складні будівельні проблеми».

На с. 54 – світлина академіків і співробітників Академії архітек-
тури, на якій зображено О. Вербицького.

462. Науково-дослідні та передпроектні роботи по м. Києву з анотова-
ним переліком пам’яток архітектури та історико-архівними дос лідженнями. 
Ч. 1 : Анотований перелік пам’яток архітектури м. Києва (відомості до скла-
дання Державного реєстру національного культурного надбання) / М-во 
України у справах буд-ва і архітектури, Н.-д. ін-т теорії і історії архітектури і 
містобудування ; відп. викон. Т. А. Трегубова. – 1993. – 170 арк. 

На арк. 29 у переліку пам’яток зазначено будинок Державного банку 
на вул. Інститутській, 9 (1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, 
О. Вербицький).

На арк. 30 у переліку пам’яток зазначено комплекс Київського 
політехнічного інституту на просп. Перемоги, 39 (1898–1910 рр., 
серед архітекторів – О. Вербицький).
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На арк. 48 у переліку пам’яток зазначено житловий будинок Київської 
міської станції і комісійно-позичкового відділення Південно-Західної заліз-
ниці на вул. Пушкінській, 14 (1912–1914 рр., архітектор О. Вербицький).

На арк. 54 у переліку пам’яток зазначено адміністративну будівлю 
Товарної контори Південно-Західної залізниці на вул. Федорова, 32 
(1902–1907 рр., архітектор О. Вербицький).

На арк. 55 у переліку пам’яток зазначено будівлю залізничного 
вокзалу (1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

463. Нельговский Ю. А. Советское государство и архитектурное 
наследие / Ю. А. Нельговский // Строительство и архитектура. – 1977. – 
№ 9. – С. 2–9 : ил.

На с. 5 серед архітекторів, «которые стали зачинателями советской 
архитектуры», зазначено О. Вербицького.

464. Нельговский Ю. А. Творчество выдающихся мастеров советской 
архитектуры А. В. Щусева, И. А. Фомина, В. А. Щуко на Украине / 
Ю. А. Нельговский // Зодчество Украины : сборник / Акад. архитектуры 
УССР, Ин-т истории и теории архитектуры. – 1954. – Л. 192–238.

На арк. 216–217 зазначено: «В то время, когда на участке про-
водились подготовительные работы, Щуко на выполненных на месте 
строительства фрагментах фасада проверял характер деталей и общее 
впечатление, производимое тем или иным повторяющим элементом 
его архитектурной обработки, нередко переделывая их по нескольку 
раз. Эта интересная деталь (сообщено проф. А. М. Вербицким) ярко 
раскрывает творческий метод художника, совершенствовавшего в на-
туре свой проект, то глубокое внимание к каждой детали сооружения, 
которое отличает настоящего мастера-зодчего».

На арк. 217–218 прізвище О. Вербицького зазначено серед архітек-
торів, які намагалися перейти від еклектики до модерну, спираючись 
на досягнення світової та національної класики.

На арк. 222 – про конкурс (1927 р.) на проект будівлі залізничного 
вокзалу в м. Києві, переможцем якого став архітектор О. Вербиць кий.

465. Ненашева О. Київ міжвоєнних років у спогадах про Ю. С. Асєє-
ва / О. Ненашева // A+C. – 2009. – № 2/3. – С. 190–198 : іл.
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На с. 190 зазначено, що одним з викладачів Українського архітек-
турного інституту був О. Вербицький.

На с. 196–197 – про те, що Ю. Асєєв у 1947 р. закінчив інститут 
за класом професора О. Вербицького. Вміщено спогади Ю. Асєєва про 
О. Вербицького.

466. Однопозов І. С. Конструктивізм в архітектурі Києва (20–
30 роки ХХ сторіччя) : фотокаталог / І. Однопозов ; Спілка фахівців 
з нерухомого майна м. Києва. – Київ : [б. в.], 2007. – 121 с. : фот. 

На с. 3 прізвище О. Вербицького зазначено серед архітекторів, які 
проектували конструктивістські будинки. На іл. 41 і 51 – світлини 
залізничного вокзалу (1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький) 
і житлового будинку на пров. І. Козловського (кінець 1930-х рр., 
архітектор О. Вербицький).

467. Офіційна хроніка // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1947. – 
№ 1. – С. 45.

Вміщено інформацію про затвердження складу Академії архітектури 
УРСР, до якого як дійсний член увійшов О. Вербицький.

468. Очерки по истории архитектуры Украины. Т. 2 : Архитектура 
советской Украины / Акад. архитектуры УССР, Ин-т истории и теории 
архитектуры. – 1951. – 233 л.

На арк. 137 зазначено, що архітектор О. Вербицький у 1920-х рр. 
брав участь у проектуванні сільських будівель.

На арк. 146 прізвище О. Вербицького зазначене серед «опытной про-
фессуры», яка здійснювала архітектурну освіту в м. Києві після 1918 р.

На арк. 208 – про те, що в 1927 р. відбувся закритий конкурс 
на проект споруди пасажирського вокзалу в м. Києві, у якому взяв 
участь архітектор О. Вербицький.

На арк. 214 – коротко про споруду пасажирського вокзалу в м.  Києві 
(1927–1933 рр., архітектор О. Вербицький).

На арк. 232 у переліку архітектурних споруд, які підлягають нау-
ково-критичному аналізу або ілюстративному відтворенню в тексті 
за період 1926–1933 рр., зазначено вокзал у м. Києві (1927–1933 рр., 
архітектор О. Вербицький).
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469. Очерки по истории архитектуры Украины. Разд. 1 : Архитектура 
периода иностранной интервенции и гражданской войны (1918–1920 гг.) 
и восстановительного периода (1921–1925 гг.) / Акад. архитектуры УССР, 
Ин-т истории и теории архитектуры. – [1951]. – 114 л.

На арк. 32–33 зазначено: «Консолидация наиболее квалифици-
рованных и здоровых архитектурно-профессорских сил в Киевском 
Художественном Институте (Алешин, Рыков, Вербицкий и др.), 
подкрепленных приглашением профессоров и преподавателей из РСФСР, 
обеспечили не только ведущее место его Архитектурного Факуль-
тета, но и правильную организацию на нем высшей архитектурной 
подготовки на основе надлежащего сочетания и равновесия архитек-
турно-художественного и строительно-технического образования, 
исключающего фасадническое понимание архитектуры и болезненный 
разрыв искусства и техники, архитектуры и функции».

На арк. 51 зазначено, що «непосредственно в самом творчестве лучших 
архитекторов старого поколения на Украине (Бекетов, Алешин, Рыков, 
Вербицкий и др.), а также некоторых младшего поколения, имели место 
элементы противодействия конструктивизму и формализму, сохранялись 
основы здоровой архитектурной школы, связь с лучшим наследием старой 
архитектуры, с классикой, с традициями национального зодчества».

На арк. 108 – про споруду пасажирського вокзалу в м. Києві 
(архітектор О. Вербицький).

470. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-спра-
вочник / гл. ред. П. Тронько. – Киев : Наук. думка, 1987. – 736 с., 44 л. ил.

На с. 26 – про те, що на Лук’янівському кладовищі поховано 
академіка архітектури О. Вербицького.

На с. 34 – про те, що на вул. Жовтневої Революції (нині 
Інсти тутська), 9 розташовано будівлю Державного банку України 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький). Зазначено, 
що в 1934 р. за проектом архітекторів О. Кобелєва, О. Вербицького 
та В. Рикова до будівлі було надбудовано 3-й і 4-й поверхи.

471. Пам’ятки Києва: За матеріалами «Зводу пам’яток історії 
та культу ри м. Києва» : путівник / Київ. міська держ. адмін. – Київ : 
КМДА, 1998. – 175 с. : іл.
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Варіант фасаду Інженерно-будівельного інституту в м. Києві. 1939 р.
Кресленик з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
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План товарної станції. Початок ХХ ст.
Опубліковано у виданні:

Ієвлева В. П. Пам’ятки індустріального розвитку Києва 
кінця XIX – першої третини XX століття. Київ, 2008. С. 29.
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На с. 29 – про те, що архітектор О. Вербицький розро-
бив головний фасад будівлі Київської контори Державного банку 
(1902–1905 рр.).

На с. 39 – про житловий будинок на вул. Лютеранській, 15 
(1908 р., архітектор О. Вербицький).

На с. 120–121 – про житловий будинок на вул. Рейтарській, 20/24 
(1912 р., архітектор О. Вербицький).

472. Первый отряд украинских зодчих // Строительство и архитек-
тура. – 1979. – № 8. – С. 26–27 : портр.

На с. 26 зазначено, що О. Вербицький був одним з провідних 
українських зодчих.

473. Поздоровлення та виступи гостей // Вісник Української академії 
архітектури / Укр. акад. архітектури ; відп. ред. В. Г. Штолько. – Київ, 
1996. – Вип. 3. – С. 5–10.

На с. 7 зазначено, що «значний інтерес викликали роботи перших 
академіків і членів-кореспондентів Академії 1945–1955-х рр., коли 
проводилось повоєнне відновлення зруйнованих під час війни міст 
України», серед яких О. Вербицький.

474. Позняк П. Київ: Погляд через століття : фотопутівник / П. Поз-
няк, С. П’ятериков. – Київ : Мистецтво, 1987. – 239 с. : іл.

На с. 120–121 вміщено ілюстровану інформацію про будівлю Дер-
жавного банку (1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв, О. Вер-
бицький).

На с. 183 – про те, що в 1927 р. відбувся конкурс на кращий 
проект споруди залізничного вокзалу, переможцем якого визнано проект 
архітектора О. Вербицького.

475. Портрет архитектора Вербицкого Александра Матвеевича. – 
[19--]. – 1 л. : фот.

476. Пучков А. Орнаментальні реалії О. М. Гінзбурга та архітек-
турознавчі споглядання О. Г. Габричевського: спроба методологічних 
кореляцій і культурний контекст / А. Пучков // Архітектурна спадщина 
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України / Мін-во України у справах буд-ва і архітектури, Упр. охорони іст. 
середовища та реставрації пам’яток архітектури, Н.-д. ін-т теорії та історії 
архітектури і містобудування. – Київ, 1994. – Вип. 1 : Маловивчені проблеми 
історії архітектури та містобудування. – С. 180–187. 

На с. 182 серед «плідних майстрів архітекторів», які працювали 
в Україні на початку ХХ ст., зазначено О. Вербицького.

477. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР : 
в 3 т. / Акад. наук Укр. ССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т теории архитек-
туры и градостроительства, Киев. филиал, Киев. инженер.-строит. ин-т ; 
гл. ред. М. М. Жербин ; редкол.: В. Е. Ясиевич [и др.]. – Киев : Наук. 
думка, 1989. – Т. 1 : Строительная наука и техника на Украине с древних 
времен до 1917 г. / редкол.: В. Е. Ясиевич (отв. ред.) [и др.]. – 327 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 316–322.

На с. 7 зазначено, що «у истоков советского зодчества на Украине 
стояли выдающиеся мастера и ученые», серед яких О. Вербицький.

На с. 11 прізвище архітектора О. Вербицького зазначене серед 
авторів оригінальних споруд в Україні.

На с. 145 – про те, що архітектор О. Вербицький брав участь 
у будівництві Київського політехнічного інституту (1898–1902 рр.).

На с. 160 – про проект холодильника в Одеському порту (1903 р., 
архітектор О. Вербицький).

На с. 161 – про те, що за проектом О. Вербицького в м. Ковелі 
було зведено залізничний вокзал (1907 р.).

На с. 300 прізвище архітектора О. Вербицького зазначене серед 
випускників Петербурзького Інституту цивільних інженерів.

На с. 310 – про те, що О. Вербицький був «наиболее последова-
тельным представителем» київської школи модерну.

478. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР : 
в 3 т. / Акад. наук Укр. ССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т теории архитек-
туры и градостроительства, Киев. филиал, Киев. инженер.-строит. ин-т ; 
гл. ред. М. М. Жербин ; редкол.: В. Е. Ясиевич [и др.]. – Киев : Наук. 
думка, 1990. – Т. 2 : Строительная наука и техника в Украинской ССР 
в 1917–1941 гг. / редкол.: В. П. Моисеенко (отв. ред.) [и др.]. – 239 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 231–235.
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На с. 39 – про будівлю Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 79 – про будівлю Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 80 – світлина та плани 1-го й 2-го поверхів будівлі Київського 
залізничного вокзалу (1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 94 – про проект житлового будинку для сільськогосподарської 
комуни на 10 родин (1925 р., архітектор О. Вербицький).

На с. 144 – про будівлю Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький) як приклад споруд з викорис-
танням «монолитных железобетонных конструкций».

На с. 214 прізвище О. Вербицького зазначене серед перших викладачів 
Київського художнього інституту.

На с. 215 прізвище О. Вербицького зазначене серед провідних викла-
дачів Київського інженерно-будівельного інституту.

На с. 217 – портрет професора О. Вербицького.
На с. 228 зазначено, що «в развитии архитектурной науки и обра зования 

на Украине большое значение имела деятельность», зокрема, О. Вербицького.
На с. 229 – про те, що архітектор О. Вербицький, серед інших, 

зробив значний внесок в архітектуру України.

479. Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР : 
в 3 т. / Акад. наук Укр. ССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т теории архитек-
туры и градостроительства, Киев. филиал, Киев. инженер.-строит. ин-т ; 
гл. ред. М. М. Жербин ; редкол.: В. Е. Ясиевич [и др.]. – Киев : Наук. 
думка, 1990. – Т. 3 : Строительная наука и техника в Украинской ССР 
в 1943–1987 гг. / редкол.: В. Е. Михайленко (отв. ред.) [и др.]. – 351 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 340–346.

На с. 5 – про те, що архітектор О. Вербицький працював у Ака-
демії архітектури УРСР.

На с. 300 – про те, що О. Вербицький був одним із фундаторів 
Академії архітектури УРСР.

На с. 306 прізвище О. Вербицького зазначене серед викладачів 
Київського інженерно-будівельного інституту.

На с. 314 – про те, що було видано книжку, присвячену зодчому 
О. Вербицькому.
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480. Робота київського кабінету архітектора : хроніка // Архітектура 
Радянської України. – 1939. – № 8. – С. 37–38.

Зазначено, що планується «скласти монографічний збірник» 
про роботи провідних архітекторів м. Києва, серед яких О. Вер-
бицький.

481. Сердюк О. М. Типологія київського житла в другій половині 
XIX – початку XX ст. / О. М. Сердюк // Праці Науково-дослідного 
інституту пам’яткоохоронних досліджень : зб. наук. пр. / Держ. служба 
з питань нац. культур. спадщини, Н.-д. ін-т пам’яткоохорон. дос лідж. – Київ, 
2010. – Вип. 5. – С. 60–76 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

На с. 65 зазначено, що архітектор О. Вербицький проектував 
житлові будівлі на зламі ХІХ–ХХ ст.

482. Скібіцька Т. В. Архітектор Іван Іванович Бєляєв (1872–1913) : біогр. 
нарис / Т. В. Скібіцька // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохорон-
них досліджень / М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. 
культ. спадщини. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 176–185 : іл. 

На с. 178 зазначено, що «за одне десятиліття [1890–1900-ті рр. – 
Ред.] тут [у м. Києві. – Ред.] сформоване вишукане середовище 
нового масштабу і європейського зразка, яке об’єднало київських зод-
чих двох поколінь – Е. Брадтмана, Г. Шлейфера, В. Ніколаєва, які 
виявили себе ще у попередній ‘‘еклектичний’’ період, та архітектурну 
молодь – В. Городецького, О. Вербицького, М. Яскевича, І. Бєляєва, 
петербуржця С. Андрєєва».

483. Скібіцька Т. В. Київський архітектурний модерн (1900–
1910-і роки) / Т. В. Скібіцька ; авт. вступ. ст. Г. С. Духовичний ; фот. 
С. Марченко. – Львів ; Київ : Центр Європи, 2011. – 231 с. : іл. 

На с. 18 – про те, що архітектор О. Вербицький, працюючи в заліз-
ничному відомстві, «вивчав модерн у своїх зарубіжних відрядженнях», 
а в спорудах, зведених за його проектами, реалізовано стиль модерн. 
Зазначено, що «Все необхідне – ремонтні майстерні, пакгаузи, і, 
нарешті, вершина київського залізничного будівництва – конторський 
будинок станції Київ-Товарний – донині можуть служити наочним 
посібником з раннього промислового модерну».
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На с. 20 серед «нових імен прихильників модерну» зазначено прізвище 
архітектора О. Вербицького.

На с. 24 зазначено, що О. Вербицький входив до складу Домо-
будівного товариства.

На с. 30 – про проект житлового будинку на вул. Лютеранській, 7 
(архітектор О. Вербицький).

На с. 61 – про те, що О. Вербицький став одним з «безперечних 
лідерів втілення Нового стилю у київському архітектурному середовищі».

На с. 62 транспортні споруди та житлові будинки архітектора 
О. Вербицького зазначено серед прикладів стилю модерн.

На с. 75–79 – про творчість архітектора О. Вербицького в м. Києві 
крізь призму стилю модерн.

На с. 80 прізвище архітектора О. Вербицького зазначене серед 
«лідерів» київського модерну.

На с. 84 зазначено, що «сміливість новаторства у поєднанні 
з артистизмом засвоєння нової загальностильової мови і виробленням 
своєї власної відрізняли проекти», зокрема, О. Вербицького.

На с. 92 зазначено, що «показовими у відношеннях подальшого 
опанування і розширення форм і прийомів архітектурної палітри 
модерну є творчі доробки Едуарда Брадтмана і Олександра Вербиць-
кого, сміливих новаторів, які одними з перших у колі київських зодчих 
звернулися до форм Нового стилю».

На с. 96–99 – про будівлі архітектора О. Вербицького, зведені 
у стилі модерн.

На с. 154 – про те, що в творчості архітектора О. Вербицького 
окреслено риси раціоналізму.

На с. 169 – про те, що архітектор М. Даміловський у 1909–1911 рр. 
працював за керівництва О. Вербицького.

На с. 189 у «Хронописі київського архітектурного модерну» зазна-
чено прибутковий будинок Демченка на вул. Заньковецької, 7 (1904 р., 
архітектор О. Вербицький), товарну контору і пакгаузи залізничної 
станції Київ-Товарний (1901–1907 рр., архітектор О. Вербицький) 
та прибутковий будинок Алексєєва на вул. Хмельницького, 52 (1904 р., 
архітектор О. Вербицький).

На с. 190 у «Хронописі київського архітектурного модерну» 
зазначено прибутковий будинок Красовської на вул. Лютерансь-
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кій, 15 (1907–1908 рр., архітектор О. Вербицький, художник 
О. Коз лов).

На с. 192 у «Хронописі київського архітектурного модерну» зазна-
чено будинок Київської міської станції Південно-Західної залізниці 
з квитковими касами (1910–1913 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 194 у «Хронописі київського архітектурного модерну» зазна-
чено прибутковий будинок Шльонзкевич на вул. Рейтарській, 20/24 
(1912–1913, архітектор О. Вербицький).

На с. 201 зазначено, що архітектор О. Вербицький брав участь 
у розплануванні та забудові київської садиби професора Ф. Меренга. 

На с. 202 – коротка біографічна інформація про архітектора 
О. Вербицького. Вміщено портрет архітектора.

На с. 203 – про те, що цивільний інженер М. Даміловський 
у 1909–1911 рр. працював за керівництва архітектора О. Вербицького.

На с. 205 – про те, що за проектом О. Кобелєва у співавторстві 
з О. Вербицьким у 1902–1905 рр. було зведено контору Державного 
банку на вул. Інститутській, 9.

484. Слепцов О. С. К 85-летию профессора Ежова Валентина 
Ивановича / О. C. Слепцов, Г. Н. Ушаков // Містобудування та тери-
торіальне планування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ, 2012. – 
Вип. 44. – С. 3–9 : іл.

На с. 4 – про роль професора О. Вербицького в освіті В. Єжова.

485. Слепцов О. С. К 85-летию профессора Ежова Валентина Ива-
новича / О. C. Слепцов, Г. Н. Ушаков // Сучасні проблеми архітектури 
та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді і спорту 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін ; 
ред.: М. М. Габрель [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 30. – С. 14–20 : іл. 

На с. 15 – про те, що В. Єжов вважав О. Вербицького одним із 
«своих главных учителей». Відзначено роль О. Вербицького у вступі 
В. Єжова в аспірантуру.

486. Слово о мастере / Укр. акад. архитектуры, Киев. нац. ун-т стр-
ва и архитектуры, Каф. основ архитектуры и архитектур. проектирования ; 
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редкол.: А. В. Кащенко [и др.]. – Киев : День Печати, 2012. – 115 с. : 
портр. – (Научные исследования кафедры основ архитектурного проектиро-
вания Киевского национального университета строительства и архитектуры / 
под ред. О. С. Слепцова). – Текст: укр., рус. 

На с. 8 зазначено, що В. Єжов «своими главными учителями 
в этот период [1940-ві рр. – Ред.] называет А. М. Вербицкого 
и И. Ю. Каракиса».

На с. 16 – про те, що вплив на творчість архітектора В. Єжова 
мала творчість його наставників, серед яких академік архітектури 
О. Вербицький.

На с. 41 зазначено, що «особое место в ряду выдающихся явлений 
отечественной культуры, в жизни Валентина Ивановича занимает 
Киевский инженерно-строительный институт, который взрастил 
и воспитал целую плеяду выдающихся людей», серед яких зазначено 
прізвище архітектора О. Вербицького.

На с. 64 – про те, що О. Вербицький читав лекції у Київському 
інженерно-будівельному інституті.

487. Смоленська С. О. Прогностика в архітектурній школі: дос-
від радянського авангарду 1920-х–1930-х рр. / С. О. Смоленська // 
Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во 
освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; 
відп. ред. М. М. Дьо мін ; ред.: М. М. Габрель [та ін.]. – Київ, 2012. – 
Вип. 30. – С. 129–135.

На с. 131 зазначено, що професор О. Вербицький був керівником 
майстерні промислових будівель і будівель зв’язку.

488. Совет Академии архитектуры Украинской ССР // Архитектура 
и строительство. – 1947. – № 1. – С. 25.

Про створення наукової Ради Академії архітектури УРСР, до 
складу якої увійшов, зокрема, дійсний член академії О. Вербицький.

489. Степанець К. Втрачені споруди Києва (1992–2016) / К. Сте-
панець, О. Михайлик. – Київ : [б. в.], 2016. – 240 с. 

На с. 160 – про те, що корпус колишньої дизель-моторної електрич-
ної станції на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1 було зведено в 1912–
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1914 рр. за проектом архітектора О. Вербицького (світлина на с. 96). 
Будівлю зруйновано в 2005 р.

На с. 161 – про те, що корпус одноповерхової господарчої споруди 
на вул. Федорова, 26 було зведено в 1907 р. за проектом архітектора 
О. Вербицького (світлина на с. 98). Будівля зруйнована на початку 
2010-х рр.

490. Структура Академії будівництва і архітектури УРСР // Вісник 
Академії будівництва і архітектури УРСР. – 1958. – № 1. – С. 57–60.

Серед почесних членів академії станом на 01.02.1960 р. зазначено 
О. Вербицького.

491. Ткаленко В. З. Кафедра архітектурного проектування цивіль-
них будівель і споруд / В. З. Ткаленко // Сучасні проблеми архітектури 
та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 
2008. – Вип. 8 (спец.) : Архітектурна школа КІБІ-КНУБА. – С. 16–19.

На с. 16 зазначено, що «протягом багатьох років роботи кафедру 
очолювали відомі майстри архітектури, і водночас, прекрасні педагоги», 
серед яких О. Вербицький (1931–1933).

492. Усов С. А. Архітектурна молодь Києва / С. А. Усов // Архі-
тектура Радянської України. – 1941. – № 4. – С. 13–19 : іл.

На с. 14 зазначено, що «про незабутні перші роки свого творчого 
розвитку з великим піднесенням згадує молодий ростучий архітек-
тор Ф. Я. Лесковой», який тривалий час працював за керівництва 
професора О. Вербицького.

На с. 19 зазначено, що професор О. Вербицький консультував 
архітекторів проекту п’ятиповерхового будинку на 33 квартири для 
спеціалістів Південно-Західної залізниці в м. Києві.

493. Усов С. А. Звітно-творча виставка архітекторів Києва / 
С. А. Усов // Архітектура Радянської України. – 1940. – № 9. – С. 27–35 : 
іл., іл. між с. 12–13.

На с. 31 зазначено, що професор О. Вербицький консультував 
проект будинку обкому КП(б)У в м. Києві.
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494. Фісун О. До 130-річчя видатного українського архітектора О. Вер-
бицького / О. Фісун // БудМайстер. – 2005. – № 18. – С. 42–45 : іл.

Про творчу долю українського архітектора О. Вербицького та його 
тісний зв’язок із Києвом.

495. Фомин И. А. Об учителях архитектуры / И. А. Фомин // Сучасні 
проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: М. М. Дьомін [та 
ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 8 (спец.) : Архітектурна школа КІБІ-КНУБА. – 
С. 62–69 : портр.

На с. 65 – спогади про архітектора О. Вербицького.
На с. 67–68 зазначено, що «результаты конкурса на застройку 

Крещатика и их бурное обсуждение были полезной архитектурной 
школой для многих киевских архитекторов и тем более для нас – 
студентов, которые стали свидетелями этой конкурсной баталии 
только благодаря А. М. Вербицкому». 

496. Хохол Ю. Ф. Історія архітектури українського села. Радянський 
період : навч. посіб. для студ. інженер.-буд. ф-тів с.-г. вузів / Ю. Ф. Хохол, 
Л. Ю. Хохол. – Київ : Урожай, 1994. – 189 с. : іл. – Бібліогр.: с. 187–189. 

На с. 22 – про те, що архітектор О. Вербицький був одним 
з авторів альбому «Проекти із сільського будівництва» (1925 р.).

497. Хрещатик : культурол. путівник / упоряд., ред. В. М. Гру-
зин. – Київ : Амадей, 1997. – 141 с. : іл. + 1 арк. (дод.). – Бібліогр. 
в прим.: с. 139–141. – (Історія однієї вулиці).

На с. 23 зазначено, що до журі конкурсу на відбудову Хрещатика 
входив професор О. Вербицький.

На с. 37 зазначено, що «Київ чекав на появу такого майстра», 
який би «осягнув можливості, закладені природою в ландшафт міста, 
і прагнув досягти національної виразності архітектури». «Якісь прояви 
цього феномена помітні в творчості» низки архітекторів, серед яких 
О. Вербицький.

На с. 38 – про те, що О. Вербицький звертався до національних 
мотивів у власних проектах.
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498. Хроніка // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1947. – № 2. – 
С. 44.

Зазначено, що «з метою координації науково-дослідницької роботи 
в галузі сільського й колгоспного будівництва, при Академії архітек-
тури УРСР створено комісію», до складу якої входив дійсний член 
О. Вербицький.

499. Хроніка // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1947. – № 3. – 
С. 40.

Зазначено, що професор О. Вербицький був офіційним опонентом 
мистецтвознавця І. Врони на захисті дисертації «Передреволюційна 
архітектура України».

500. Художественный институт // Киев : энцикл. справ. / под ред. 
А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – Киев, 1985. – С. 694.

Зазначено, що архітектор О. Вербицький викладав у Київському 
художньому інституті.

501. Художній інститут // Київ : енциклопед. довід. / за ред. 
А. В. Кудрицького. – Київ, 1981. – С. 672–673.

На с. 672 – про те, що архітектор О. Вербицький викладав 
у Київському художньому інституті.

502. Чепелик В. Архітектура українського необароко на першій 
стадії розвитку : два центри формування / В. Чепелик // Теорія та історія 
архітектури і містобудування : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т теорії та історії 
архітектури і містобудування. – Київ, 1998. – Вип. 3. – С. 141–154. 

На с. 148 – про те, що архітектор О. Вербицький у 1890-х рр. 
закінчив Петербурзький інститут цивільних інженерів.

На с. 153 зазначено: «…діапазон пошуків розвитку барокових тра-
дицій був багатозначним і провіщав подальший його плин, а можливо, 
і здобутки в наступні десятиріччя, що буде підтверджено практикою 
1920 – початку 1930-х рр., особливо в творах Д. Дяченка та О. Вер-
бицького, з нещасливими для їхнього творчого життя наслідками, що 
наклало на увесь процес формування українського необароко відбиток 
трагедійності».
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503. Чепелик В. В. Український архітектурний модерн / В. В. Че-
пелик ; упоряд. З. В. Мойсеєнко-Чепелик ; КНУБА, Всеукр. фонд відтвор. 
видат. пам’яток іст.-архітектур. спадщини ім. О. Гончара, Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2000. – 377 с. : іл. – Бібліогр.: 
с. 335–349. 

На с. 15 зазначено, що «громадське визнання» мають роботи 
О. Вербицького та інших архітекторів.

На с. 175 – про необароковий напрям київської архітектури, який 
проявився, зокрема, у споруді залізничного вокзалу в м. Києві (архі-
тектор О. Вербицький). Зазначено, що «за радянської влади, у 1920-
ті рр., було подовжено розпочатий раніше пошук народностильової 
архітектури в творчості», зокрема, О. Вербицького.

На с. 301–304 – біографічна інформація про архітектора О. Вер-
бицького.

504. Чепелик О. Теоретичні проблеми національної своєрідності 
в сучасній архітектурі / О. Чепелик // Архітектурна спадщина Украї-
ни / Держ. ком. України з буд-ва і архітектури, Держ. н.-д. ін-т теорії 
та історії архітектури і містобудування, Укр. акад. архітектури. – Київ, 
2002. – Вип. 5 : Традиції та новаторство у містобудуванні України. – 
С. 330–335 : рис.

На с. 330 зазначено, що в «пореволюційний період – 1917–1932 рр.» 
збудовано низку «важливих споруд і комплексів, які мають національні 
ознаки», серед яких зазначено київський залізничний вокзал (архітектор 
О. Вербицький).

505. 60 академических лет: По материалам секретариата Украинской 
академии архитектуры // A+C. – 2005. – № 3. – С. 88–89 : портр., ил.

На с. 88 – про перших академіків Академії архітектури УРСР, 
серед яких В. Заболотний, П. Альошин, О. Вербицький, О. Власов, 
С. Безсонов, М. Лисенко, О. Неровецький. Вміщено фото та дружні 
шаржі академіків.

506. Шулькевич М. М. Киев : архитектур.-ист. очерк / М. М. Шуль-
кевич. – Киев : Госстройиздат УССР, 1963. – 326 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 323–325.
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На с. 77 – світлина будівлі Державного банку (1902–1905 рр., 
архітектори О. Кобелєв та О. Вербицький).

На с. 81 – про будинок Держбанку на вул. Інститутській, 9 (1902–
1905 рр., архітектори О. Кобелєв та О. Вербицький), зведений у стилі 
північно-італійської готики. Також зазначено, що «одним из типов зданий 
дореволюционного периода была городская железнодорожная билетная касса, 
построенная профессором А. М. Вербицким на улице Пушкинской, 14».

На с. 92 – про конкурс (1927 р.) на проект залізничного вокзалу 
в м. Києві, на якому переміг проект архітектора О. Вербицького.

На с. 93 – світлина будівлі Київського залізничного вокзалу 
(1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

507. Шулькевич М. М. Киев : архитектур.-ист. очерк / М. М. Шуль-
кевич, Т. Д. Дмитренко. – 5-е изд., доп. и испр. – Киев : Будівельник, 
1978. – 463 с., [8] вкл. л. цв. ил.

На с. 98 – про будинок Держбанку на вул. Інститутській, 9 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв та О. Вербицький).

На с. 99 – світлина будівлі Державного банку.
На с. 110–111 – про будівлю Київського залізничного вокзалу 

(1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

508. Шулькевич М. М. Киев : архитектур.-ист. очерк / М. М. Шуль-
кевич, Т. Д. Дмитренко. – 6-е изд., перераб. и доп. – Киев : Будівельник, 
1982. – 446 с. : ил., 16 вкл. л. ил. – Библиогр.: с. 438–439.

На с. 115 – про будинок Держбанку на вул. Інститутській, 9 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв та О. Вербицький).

На с. 125 – про те, що будівлю Київського залізничного вокзалу було 
споруджено в 1927–1932 рр. за проектом архітектора О. Вербицького.

509. Шулькевич М. М. Киев : ист.-архитектур. очерк / М. М. Шуль-
кевич. – Киев : Будівельник, 1968. – 395 с. : ил. – Библиогр.: с. 392–394.

На с. 98 – про будинок Держбанку на вул. Інститутській, 9 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв та О. Вербицький).

На с. 99 – світлина будинку Державного банку (1902–1905 рр., 
архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький, реконструкція 1935 р., архі-
тектори О. Кобелєв, В. Риков).
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На с. 111 – світлина Київського залізничного вокзалу (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 114 – про конкурс (1927 р.) на проект залізничного вокзалу 
в м. Києві, на якому переміг проект архітектора О. Вербицького.

510. Шулькевич М. М. Київ : (архітектур.-іст. нарис) / М. М. Шулькевич ; 
за ред. Г. В. Головка. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1958. – 317 с. : іл., плани. 

На с. 62 – про будинок на розі вулиць Стрілецької та Рейтарської 
(архітектор О. Вербицький).

На с. 66 – про будинок Держбанку на вул. Інститутській, 9 
(1902–1905 рр., архітектори О. Кобелєв та О. Вербицький).

На с. 69 – про конкурс (1927 р.) на проект залізничного вокзалу 
в м. Києві, на якому переміг проект архітектора О. Вербицького.

На іл. 47 – світлина будинку Державного банку (1902–1905 рр., 
архітектори О. Кобелєв, О. Вербицький, реконструкція 1935 р., архі-
тектори О. Кобелєв, В. Риков).

511. Щербина Г. От середины ХІХ до начала ХХ века / Г. Щербина 
// Архитектура СССР. – 1982. – № 6. – С. 20-22 : ил.

На с. 21 – про розвиток «цегляного» стилю в архітектурі. За-
значено, що «в своем развитии он прошел путь от сочных, слабо 
подчиняющихся законам тектоники форм раннего модерна до рацио-
на листического модерна А. Вербицкого и Г. Гая (Крытый рынок)».

512. Юнаков О. Архитектор Иосиф Каракис : жизнь, творчество 
и судьба / О. Юнаков. – Нью-Йорк : Алмаз, 2016. – 543 с. : цв. ил. – 
Библиогр.: с. 450–487. 

На с. 16 зазначено, що «строительный бум конца ХІХ сто-
летия привлек в Киев плеяду молодых способных и амбициозных 
архитекторов – выпускников Императорской академии художеств, 
Петербургского института гражданских инженеров», серед яких 
О. Вербицький.

На с. 18 прізвище архітектора О. Вербицького зазначене серед 
викладачів київських вишів початку ХХ ст.

На с. 29 зазначено, що професор О. Вербицький був одним із викла-
дачів архітектора Й. Каракіса.
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На с. 48 – про те, що з жовтня 1927 р. до 1928 р. Й. Каракіс 
працював старшим техніком на будівництві Київського залізничного 
вокзалу (архітектор О. Вербицький).

На с. 49 зазначено «Доктор архитектуры Юрий Асеев отмечал: 
‘‘Учителя Иосифа Каракиса являлись видными зодчими. Академик 
А. М. Вербицкий, один из основателей высшего архитектурнго обра-
зования в Украине, говорил: ‘‘Профессия архитектора – это стиль 
жизни, где нет второстепенного, – все главное…’’ Это стало девизом 
профессиональной деятельности И. Ю. Каракиса».

На с. 50 на світлині випускників Київського художнього інституту 
16 червня 1929 р. – архітектор О. Вербицький.

На с. 51 – коротка біографічна інформація про архітектора О. Вер-
бицького. Вміщено його портрет.

На с. 53 вміщено фрагмент матрикула Й. Каракіса з підписом 
архітектора О. Вербицького.

На с. 54 вміщено спогади Й. Каракіса про своїх викладачів, серед 
яких – О. Вербицький.

На с. 57 – про те, що в 1931 р. завідувачем кафедри проекту-
вання цивільних споруд Київського будівельного інституту працював 
О. Вербицький.

На с. 69 – про те, що архітектор О. Вербицький спільно з низ-
кою архітекторів розробили проект житлового будинку кооперативу 
«Науковий працівник» у м. Києві.

На с. 275 у примітці 78 зазначено, що через М. Плєхова з Інсти-
туту містобудування Академії архітектури УРСР пішла низка про-
відних архітекторів, серед яких О. Вербицький.

На с. 443 вміщено спогади архітектора Й. Каракіса про його вчи-
телів, серед яких архітеткор О. Вербицький.

513. Ярон С. Г. Київ у 80-х роках : спогади старожила / С. Г. Ярон ; 
ст., комент. та добір іл. О. Друг ; [Музей історії м. Києва, Вид-во «Вар-
то»]. – Київ : Варто, 2017. – 559 с. : іл. – Текст: укр., рос. 

На с. 493 – про те, що під час зведення собору Св. Миколи 
Мірлікійського (1896–1911 рр., архітектор В. Ніколаєв) у м. Києві 
вперше в Російській імперії було використано залізобетонні склепінчасті 
перекриття, розроблені цивільним інженером О. Вербицьким.
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На с. 515 – про те, що будівлю Київського залізничного вокзалу 
було зведено в 1927–1932 рр. за проектом архітектора О. Вербицького.

514. Ясиевич В. Е. Архитектура Киева на рубеже ХІХ и ХХ столе-
тий / В. Е. Ясиевич // Строительство и архитектура. – 1981. – № 10. – 
С. 22-27 : карты, фот.

На с. 26 – про те, що товарну станцію та пакгаузи в м. Києві 
зведено в 1903 і 1907 рр. архітектором О. Вербицьким. Також за-
значено, що «в создании КПИ, кроме автора, русского архитектора 
И. С. Китнера, большую роль сыграли местные архитекторы», серед 
яких О. Вербицький.

На с. 27 зазначено, що архітектурний вигляд Києва кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. неможливо уявити без споруд, зокрема, архітектора 
О. Вербицького.

515. Ясиевич В. Е. Архитектура Украины конца XIX – начала 
ХХ века (основные тенденции и особенности) : автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. д-ра архитектуры: (18.00.01) / В. Е. Ясиевич ; Госком. по гражд. 
стр-ву и архитектуре СССР, Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории 
архитектуры. – М., 1981. – 43 с. – Библиогр.: с. 42–43.

На с. 22 – про проект елеватора для м. Одеси (1903 р., архітектор 
О. Вербицький).

На с. 25 зазначено, що «оригинальный детский комплекс был за-
проектирован для г. Черкасс (1916, арх. А. М. Вербицкий); он состоял 
из школы и детского сада с интернатом и больницей».

На с. 26 зазначено, що комплекс споруд Київського політехнічного 
інституту зведено за участю архітектора О. Вербицького.

На с. 33 зазначено, що «наиболее последовательный представитель 
модерна А. М. Вербицкий построил вокзал в Ковеле (1903–1907), 
жилые дома в Киеве (1908–1912)».

516. Ясиевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ–ХХ ве-
ков : монография / В. Е. Ясиевич. – Киев : Будивэльнык, 1988. – 183 с. : 
ил. – Библиогр.: с. 178–181. 

На с. 14 серед архітекторів – представників українського (народ-
ного) стилю зазначено О. Вербицького.
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На с. 16 серед архітекторів – представників київської школи 
модерну зазначено О. Вербицького.

На с. 18 серед архітекторів – представників архітектурного ра-
ціоналізму (протоконструктивізм) зазначено О. Вербицького.

На с. 23 зазначено, що «для застройки Киева большое значение 
имело творчество архитекторов – выпускников Петербургской Ака-
демии художеств и института гражданских инженеров», серед яких 
О. Вербицький.

На с. 30 – про те, що розвиток Деміївки був обумовлений роз-
ташуванням в південній частині міста вздовж залізниці промислових 
споруд, а також спорудженням товарної станції (1903 р., архітектор 
О. Вербицький).

На с. 63 зазначено, що за проектом О. Вербицького було зведено 
паперову фабрику в м. Малині (1907 р.), будівлю цукрового заводу на 
станції Верхнячка (1910 р.), елеватора в Одеському порту (1903 р.). 
Вміщено кресленик проекту елеватора в Одеському порту.

На с. 65 – проект залізничного вокзалу в м. Ковелі (1907 р., 
архітектор О. Вербицький).

На с. 70 – про Державний банк у м. Києві (1902–1905 рр., архі-
тектори О. Кобелєв, О. Вербицький). Вміщено світлину інтер’єру 
операційної зали (світлина початку ХХ ст.).

На с. 80 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, 
які зробили значний внесок у розвиток промислової архітектури 
в Україні на початку ХХ ст.

На с. 81 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, 
які зробили значний внесок у розвиток нових типів транспортних 
споруд.

На с. 100–101 – про комплекс споруд Київського політехнічного 
інсти туту (1898–1902 рр., архітектор І. Кітнер за участю архі-
текторів О. Скобелєва, В. Обремського, О. Вербицького, В. Осьмака, 
П. Реутова).

На с. 102 – про проект дитячого будинку в м. Черкасах (1916–
1917 рр., архітектор О. Вербицький).

На с. 112 – про «виртуозно выполненные балконные решетки в жи-
лых домах Киева», серед яких зазначено будинок на вул. Стрілецькій, 
20/24 (1910-ті рр., архітектор О. Вербицький).
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На с. 113 – про те, що архітектор О. Вербицький застосував 
тематичне панно з майоліки в житловому будинку на вул. Люте-
ранській, 15 (1908 р.) у м. Києві.

На с. 115 – про те, що архітектор О. Вербицький брав участь 
у проектуванні дач для Криму.

На с. 116 зазначено, що «во многих архитектурно-планировочных 
решениях архитекторам», серед яких О. Вербицький, «удалось создать 
новые типы жилых зданий, новые приемы организации пространства, 
композиции и декора фасадов».

На с. 152–154 – про вплив модерну на творчість архітектора 
О. Вербицького. Вміщено перелік споруд, зведених архітектором у цьому 
архітектурному стилі, коротко охарактеризовано деякі з них.

На с. 159–160 – про те, що архітектор О. Вербицький належить 
до київської архітектурної школи модерну в Україні.

На с. 172 – світлина будівлі залізничного вокзалу на ст. Голоби 
Волинської обл. (1907 р., архітектор О. Вербицький).

517. Ясиевич В. Е. История железобетонного строительства на 
Украи не (исследование по материалам конца XIX начала XX ст.ст.) : 
дис. ... канд. архитектуры / В. Е. Ясиевич ; науч. рук. В. Н. Ярин ; Акад. 
стр-ва и архитектуры УССР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории архи-
тектуры и строит. техники. – Киев, 1961. – 282 л. : фот. – Библиогр.: 
л. 256–268. 

На арк. 134 – про те, що безбалкові перекриття в цивільному будів-
ництві України вперше було використано архітектором О. Вербицьким 
у 1927 р. під час зведення будівлі залізничного вокзалу в м.  Києві.

На арк. 133а – інтер’єр касової зали вокзалу в м. Києві (1927–
1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На арк. 134а – ексіз інтер’єру центральної зали залізничного 
вокзалу в м. Києві (1927–1932 рр., архітектор О. Вербицький).

На арк. 162 зазначено, що «развитие формалистической тенденции 
использования железобетона в архитектуре тесно связано с твор-
чеством архитекторов-модернистов. Увлечение модерном на Украине 
прошло через творчество крупнейших архитекторов, в частности 
таких, как А. Н. Бекетов, П. Ф. Алешин, А. М. Вербицкий <...>».
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518. Ясиевич В. Е. Мастер советской архитектуры, организатор нау-
ки, творческая личность : к 90-летию В. И. Заболотного / В. Е. Ясиевич 
// Строительство и архитектура. – 1989. – № 5. – С. 24–26 : портр., 
фот. – Библиогр. в конце ст. 

На с. 24 серед викладачів Київського архітектурного інституту 
зазначено О. Вербицького.

519. Ясиевич В. Е. От модерна к конструктивизму: Творчество 
архитектора А. М. Гинзбурга (1876–1949 гг.) / В. Е. Ясиевич // Строи-
тельство и архитектура. – 1976. – № 9. – С. 27–31 : портр., фот., планы.

На с. 27 зазначено, що на початку ХХ ст. в Україні працювала 
низка визначних майстрів архітектури, серед яких О. Вербицький.

520. Ясиевич В. Е. Памятники архитектуры ХІХ – начала ХХ века в сов-
ременной городской среде (проблемы охраны и использования) / В. Е.  Ясиевич 
// Строительство и архитектура. – 1978. – № 12. – С. 22–26 : фот.

На с. 23 зазначено, що «В настоящее время юридически не являются 
памятниками архитектуры произведения таких известных мастеров 
архитектуры, как», зокрема, О. Вербицького.

521. Ясиевич В. Е. Творчество И. И. Малоземова (1899–1954 гг.) / 
В. Е. Ясиевич // Строительство и архитектура. – 1980. – № 5. – С. 26–29 : ил.

На с. 27 – про те, що архітектор О. Вербицький був серед 
викладачів Київського художнього інституту, коли там навчався 
архітектор І. Малозьомов.

522. Ясиевич В. Е. У истоков архитектуры ХХ века / В. Е. Ясиевич 
// Строительство и архитектура. – 1975. – № 10. – С. 28–36 : фот., планы.

На с. 29 серед архітекторів, які відіграли значну роль у будівництві 
народних аудиторій, будинків і шкіл, бібліотек, музеїв, будинків з де-
шевими квартирами, притулків для дітей, літніх людей та інвалідів, 
лікарень, зазначено прізвище О. Вербицького.

На с. 34 прізвище О. Вербицького зазначене серед архітекторів, які 
представляли «национально-романтическую ветвь модерна на Украине».

На с. 35 – світлина пакгаузів станції Київ-товарний (1907 р., 
архітектор О. Вербицький).
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523. Ясиевич В. Е. Эволюция архитектурного процесса в ХХ веке 
/ В. Е. Ясиевич // Строительство и архитектура. – 1985. – № 1. – 
С. 22–26 : фот.

На с. 22 зазначено, що «создание в 1928 г. Товарищества современных 
архитекторов Украины (ТСАУ) идейно объединило на основе функцио-
нального метода проектирования группу выпускников и студентов 
КХИ <…>, к которым примыкали преподаватели вузов<…>», серед 
яких зазначено архітектора О. Вербицького.

На с. 23 прізвище архітектора О. Вербицького зазначене серед 
зодчих, які працювали у стилі конструктивізму.

На с. 24 – про те, що проект залізничного вокзалу в м. Києві 
(архітектор О. Вербицький) критикували за «намек на декоратив-
ность формы».

524. Ясієвич В. Є. Архітектура 2-ї пол. 19 – поч. 20 ст. / В. Є. Ясіє-
вич // Мистецтво України : енциклопедія : в 5 т. / редкол.: А. В. Кудрицький 
[та ін.]. – Київ, 1995. – Т. 1 : А – В. – С. 98–101 : іл.

На с. 100 зазначено, що «на пізньому етапі модерн творчо і більш 
усталено освоювало переважно нове покоління», серед яких архітектор 
О. Вербицький.

525. Ясієвич В. Є. Київський зодчий П. Ф. Альошин / В. Є. Ясіє-
вич. – Київ : Будівельник, 1966. – 67 с. : іл. – (Видатні зодчі України).

На с. 27 – про те, що архітектор П. Альошин спільно з архі-
тектором О. Вербицьким проектували Київський залізничний вокзал.

На с. 28 – про те, що архітектор О. Вербицький керував однією 
із майстерень у Київському художньому інституті.
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