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Відомості в енциклопедичних та довідкових виданнях 
 

1. Меленский Андрей Иванович [Текст] // Большая 
советская энциклопедия / гл. ред. А. М. Прохоров ; члены гл. ред.: 
Н. К. Байбаков [и др.]. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1974. – Т. 16 : 
Мезия-Моршанск. – С. 42. (Шифр в БД 03/Бол-940557) 

Енциклопедична інформація про архітектора 
А. І. Меленського. 

 
2. Меленський Андрій Іванович // Мистецтво України : 

Біограф. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл. ім. 
М. П. Бажана, 1997. – С. 407. 

Енциклопедичні відомості про архітектора А. І. Меленського 
(1766-1833). 

 
3. Меленський Андрій Іванович // Митці України : 

Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : Укр. енцикл. ім. 
М. П. Бажана, 1992. – С. 395. 

Енциклопедичні відомості про архітектора А. І. Меленського 
(1766-1833). 

 
4. Силин О. П. Меленский Андрей Иванович [Текст] / 

О. П. Силин // Украинская советская энциклопедия / редкол. 
О. К. Антонов [и др.]. – К. : Гл. ред. УСЭ, 1981. – Т. 6 : Лахтак – 
Молдовеняска. – С. 404 : ил. (Шифр в БД 03/Укр-772756) 

Енциклопедичні відомості про архітектора А. І. Меленського. 
На с. 404 (іл.) – церква-ротонда у Флорівському монастирі 

(1824 р., архітектор А. І. Меленський). 
 
5. Силин О. П. Меленський Андрій Іванович [Текст] / 

О. П. Силин // Українська радянська енциклопедія. У 12 т. / Голов. ред. 
М. П. Бажан. – 2-е вид. – К. : УРЕ, 1981. – Т. 6 : Куликів – Мікроклімат. 
– С. 446 : іл. (Шифр в БД 03/Укр-592632) 

Екциклопедична інформація про архітектора 
А. І. Меленського. 

На с. 446 (іл.) – церква-ротонда у Флорівському монастирі 
м. Києва (1824 р.; архітектор А. І. Меленський). 

 
Публікації про життя та діяльність 

 
6. Авраменко Е.И. Результат углубленного поиска — 
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находка / Е. И. Авраменко, Н. И. Яковлев, В. Ю. Могилевский // 
Строительство и архитектура. – 1988. – № 5. – С. 23 : фото.  

На с. 23 – про те, що в проектній документації 
Хрестовоздвиженської церкви, затвердженій і підписаній архітектором 
А. І. Меленським в 1822 р., виявлено спільні риси з іншими проектами 
майстра, що дає підстави стверджувати його авторство. 

 
7. Андронов О.Б. Великий контрактовий шлях: Від 

стихійних ярмарків до справжньої біржі... : Нариси розвитку 
торговельно-фінансових відносин в Україні / О.Б.Андронов, 
О.Л.Анісімов. – К. : [Б. в.], 2003. – 191 с. : іл. (Шифр 72.03/А 661-
334182) 

Про розвиток торговельно-фінансових відносин в Україні, 
зокрема в м. Києві. 

На с. 35-38 – про будівництво Контрактового будинку в м. 
Києві (1817-1818 рр., архітектор А. І. Меленський). 

 
8. Анисимов А.Л. 

Киев и киевляне. Я вызову 
любое из столетий... : Альбом. В 
2-х кн. Кн.1 / А.Л. Анисимов. – 
К. : Курчъ, 2002. – 383 с. : ил. 
(Шифр 72.03/А 674-225478) 

Вміщено матеріали з 
історії м. Києва другої половини 
ХІХ – першої половини ХХ ст.  

На с. 144 (іл.) – нижній 
(колона Магдебурзького права). 
Фото кінця ХІХ ст. 

На с. 145 – інформація про нижній пам'ятник Святому 
Володимиру (колона Магдебурзькому праву), автором якої є учень 
Дж. Кваренгі – архітектор А. Меленський. 

 
9. Анисимов А.Л. Киев и киевляне. Я вызову любое из 

столетий... : Альбом. Кн.2 / А.Л. Анисимов. – К. : Телеграфъ, 2003. – 
347 с. : ил. (Шифр 72.03/А 674-650841) 

Вміщено матеріали з історії м. Києва від початку XVIII ст. до 
середини 1920-х рр., зокрема про долю культових споруд, 
Всеросійську виставку 1913 р, Контрактовий ярмарок, особливості 
моди тощо. 

На с. 55-56 – історія спорудження Контрактового будинку на 

Перший міський театр. 1804-1805 рр. 
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Подолі, який зводив архітектор А. І. Меленський за проектом 
англійського інженера – архітектора В. Гесте з незначними змінами. 

 
10. Анисимов А. Скорбное бесчувствие : На добрую 

память о Киеве, или грустные прогулки по городу, которого нет / 
А. Анисимов. – К. : Tabachuk Ltd, 1992. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 
259-260. 

Вміщено фотодокументальний матеріал із життя старого м. 
Києва. 

На с. 58 – коротко про діяльність архітектора А. І. Меленського 
в м. Києві. 

На с. 58 (іл.) – Аскольдова могила (фото кінці ХІХ ст.). 
На с. 79 (іл.) – церква Миколи Доброго. Фото початку ХХ ст. 
На с. 80 – про те, що в 1800-1807 рр. архітектор 

А. І. Меленський звів нову кам'яну церкву Доброго Миколи на місці 
давнішої дерев'яної. 

На с. 90 – про церкву Різдва Христового, зведену в 1810-
1814 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського. 

На с. 90 (іл.) – церква Різдва Христового. Фото початку ХХ ст. 
На с. 102 – про зведений в 1802-1808 рр. нижній пам'ятник 

Святого Володимира за проектом архітектора А. І. Меленського. 
На с. 103 (іл.) – нижній пам'ятник князю Володимиру. Фото 

початку ХХ ст. 
На с. 187 – про те, що вулиці Києва "получили названия, мягко 

говоря, не совсем корректно по отношению к ним. Нет в Киеве улицы 
Андрея Меленского, Петра Могилы (а ведь была)". 

На с. 197 – про те, що зодчий А. І. Меленський похований на 
Щекавицькому кладовищі. 

 
11. Асеев Ю.С. Архитектурный ансамбль Киево-

Печерской лавры / Ю. С. Асеев // Стр-во и архит. – 1976. – № 5. – С. 37, 
40. 

На с. 40 – у рецензії на книжку С. К. Кілесси "Киево-Печерская 
лавра" (К., 1975) зазначено, що видання розкриває нові сторінки 
творчості українських і російських архітекторів, зокрема 
А. І. Меленського, який збудував південні ворота Києво-Печерської 
лаври. 

 
12. Асеев Ю.С. Возрождающийся ансамбль / Ю. С. Асеев 

// Стр-во и архит. – 1985. – № 2. – С. 12-14 : фото. 
На с. 12 – про те, що після пожежі 1811 року на Подолі у м. 
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Києві Гостиний двір у 1828 р. відбудував архітектор А. І. Меленський. 
 
13. Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины / 

Ю. С. Асеев. – К. : Будивэльнык, 1989. – 104 с. : ил. (Шифр 72(477)/А 
901-044810) 

На с. 60-61 – коротко про творчість головного архітектора 
міста Києва А. І. Меленського (1799-1829). 

 
14. Асєєв Ю.С. Розповіді про архітектурні скарби / 

Ю. С. Асєєв. – К. : Рад. шк., 1976. – 184 с. : іл., 8 вкл. арк. – Бібліогр. в 
підрядк. прим. (Шифр 72(09)У/Асє-539350) 

На с. 98-99 – короткі біографічні відомості про архітектора 
А. І. Меленського та його діяльність як головного архітектора м. Києва. 

 
15. Аскольдова могила // Киев : Энцикл. справ. / под ред. 

А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – К. : Гл. ред. УРЕ, 1985. – С. 49. 
Зазначено, що в 1810 р. архітектор А. І. Меленський збудував 

кам'яну церкву-ротонду. 
 
16. Ачкасова В.Н. Творчество Растрелли в Киеве / 

В. Н. Ачкасова, А. К. Мироненко // Стр-во и архит. – 1975. – № 3. – 
С. 24-28 : портр., фото, рис. 

На с. 26 – про те, що в 1825-1828 р. за проектом київського 
міського архітектора А. І. Меленського було відновлено верхи 
Андріївської церкви, збудованої за проектом В. Растреллі. 

На с. 27 (іл.) – купола Андріївської церкви за проектом 
архітектора А. І. Меленського. 

 
17. Бойко Н. Подведены итоги конкурса [на разработку 

архитектурной концепции реконструкции Европейской площади] / 
Н. Бойко // Стр-во & Реконструкция. – 2005. – № 7. – С. 48 : ил. 

В історичній довідці, зокрема, згадано про те, що Європейська 
площа на початку ХІХ ст. називалася Театральною, оскільки в 1804-
1806 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського було збудовано 
перший міський театр. 

 
18. Бондаренко Р. "А я, брате, таки буду сподіватись..." : 

На київському Подолі, біля Контрактової площі, на вулиці Григорія 
Сковороди, 1, зберігся флігель садиби останнього київського війта 
Григорія Киселевського / Р. Бондаренко // Уряд. кур'єр. – 2005. – 
8 верес. (№ 169). – С. 12 : іл. 
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Зазначено, що протягом 1802-1808 рр. у Києві за проектом 
архітектора А. І. Меленського і на кошти киян було споруджено 
пам'ятник Магдебурзькому праву. 

 
19. Вербицкий В. Путешествие по Крещатику / 

В. Вербицкий // Янус. – 1996. – № 9. – С. 10-11 : ил. 
На с. 10 – про те, що інтенсивна забудова вулиці розпочалася 

після затвердження в 1837 р. генерального плану забудови міста, 
розробленого А. І. Меленським, згідно з яким отримала назву 
Хрещатицької. 

 
20. Вертикаль над Крещатиком // Архит. и престиж. – 

2005. – № 1. – С. 17-21 : цв.ил. 
Про готельно-культурний комплекс (ТОВ "Архітектурна 

спілка"). 
На с. 18 – про те, що на початку ХІХ ст. (у статті помилково – 

ХХ ст.) архітектор А. І. Меленський розробив план Печерська. 
 
21. Вечерський В. Архітектурні пам'ятки, пов'язані з 

діяльністю в Україні св. Дмитрія Ростовського / В. Вечерський // 
Народне мистецтво. – 2010. – № 3/4. – С. 18-22 : іл. – Бібліогр. в кінці 
ст.  

Сакральні архітектурні об'єкти, що пов'язані з життям та 
діяльністю св. Дмитрія Ростовського (Данило Тупало) в Україні. 

На с. 18 (іл.) – південний фасад Кирилівської церкви в м. Києві 
(1820-ті рр., кресленик архітектора А. І. Меленського). 

 
22. Вечерський В.В. 

Втрачені об'єкти архітектурної 
спадщини України : Монографія / 
В. В. Вечерський ; НДІТІАМ, 
Київголовархітектура. – К. : 
НДІТІАМ : 
Головкиївархітектура, 2002. – 
592 с. : іл. – Парал. тит. арк. та 
рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 
551-570. (Шифр 711/В 399-

271976) 
На с. 60 – про перебудову після пожежі 1811 р. в Києві церкви 

Успіння Богородиці Пирогощі в класицистичних формах за проектом 

Церква Різдва Христового. 1800-1807 рр. 
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архітектора А. І. Меленського. 
На с. 79 – про те, що в 1825 р. за проектом київського 

архітектора А. І. Меленського в Богоявленському соборі Братського 
Богоявленського монастиря було встановлено новий ампірний 
іконостас на місці старого, який згорів під час пожежі 1811 р. 

На с. 80 (іл.) – західний фасад і план першого ярусу дзвіниці 
Братського монастиря. Проектний кресленик архітектора 
А. І. Меленського 1819 р. 

На с. 80 – про те, що в 1829 р. було реконструйовано дзвіницю 
Братського Богоявленського монастиря. 

На с. 81 (іл.) – головний фасад будинку Київського магістрату. 
Кресленик архітектора А. І. Меленського. 

На с. 81 – про те, що в 1815 р. рештки будівлі Київського 
магістрату розібрали. Зазначено, що залишилися лише кресленики, 
зроблені архітектором А. І. Меленським. 

На с. 86 – про муровану церкву Різдва Христового, збудовану в 
1810-1814 рр. за проектом київського архітектора А. І. Меленського. 

На с. 86 (іл.) – загальний вигляд церкви Різдва Христового на 
початку ХХ ст. 

На с. 87 – про муровану церкву Миколи Доброго, збудовану в 
1800-1807 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського. 

На с. 87 (іл.) – церква Миколи Доброго. Фото початку 1930-
х рр. 

На с. 88 – про те, що в 1809 р. за проектом архітектора 
А. І. Меленського було споруджено триярусну надбрамну дзвіницю 
Воскресенської церкви. 

На с. 95 (іл.) – головний фасад надбрамної церкви-дзвіниці 
Кирилівського монастиря. Обмірний кресленик архітектора 
А. І. Меленського 1820-х рр. 

На с. 95 (іл.) – поперечний переріз надбрамної церкви-дзвіниці 
Кирилівського монастиря. Обмірний кресленик архітектора 
А. І. Меленського 1820-х рр. 

На с. 97 – про муровану надбрамну дзвіницю Китаївської 
пустині, збудовану в 1829-1837 рр. архітектором І. Богдановичем, 
ймовірно, за проектом архітектора А. І. Меленського. 

 
23. Виноградова М. Садиба Андрія Меленського у Києві 

[Текст] / М. Виноградова // Культурна спадщина Києва: дослідження та 
охорона історичного середовища : Наук.-інформ. зб / Київ. наук.-метод. 
центр. – К. : АртЕк, 2003. – Вип. 1. – С. 124-131 : іл.  
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Наведено біографічні відомості про першого міського 
архітектора А. І. Меленського та досліджено історію його садиби. 
 

24. Всеобщая история архитектуры. В 12 т. Т. 6 : 
Архитектура России, Украины и Белоруссии XIV – первая половина 
XIX вв. / гл. редкол. Н. В. Баранов [и др.]. – М. : Изд-во лит. по стр-ву, 
1968. – 567 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 545-547. – Указ. архитектурных 
памятников по месту их нахождения: с. 548-563. – Имен. указ.: с. 564-
566. (Шифр 72(09)/Все-639013) 

На с. 423 – про те, що творчість більшості архітекторів, 
зокрема і А. І. Меленського, формувалася в школах російських 
архітекторів і будівельників Санкт-Петербурга й Москви. 

На с. 427-428, 433 – про те, що в 1805-1809 рр. за проектом 
архітектора А. І. Меленського на Печерському пустирі навпроти 
царського палацу було збудовано будівлю губернських присутствених 
місць з площею. 

 
25. Георгиевский А. Киево-Подольская церковь Николая 

Доброго : (Ист.-археол. очерк, писан. на Евгение-Румянцевскую 
премию) / А. Георгиевский. – К., 1892. – ІІ, 175 с. : 2 вкл. л. – Библиогр. 
в подстроч. примеч. (Шифр 72сгУ/Кие-Гео-209406) 

Історія будівництва і реконструкцій церкви Миколи Доброго. 
На с. 54 – про зведення в 1807 р. нової кам'яної церкви на місці 

давнішньої дерев'яної (прізвище автора – архітектора А. І. 
Меленського – не зазначено). 

 
26. Горбенко Є.В. Реконструкція вигляду будинку 

Київської академії (XVIII ст.) / Є. В. Горбенко, Ю. П. Нельговський // 
Вісн. Акад. буд-ва і архіт. УРСР. – 1962. – № 1. – С. 22-29 : рис., фото. 

На с. 25 – про те, що за проектом архітектора А. І. Меленського 
провадилися роботи з відбудови "будинку Академії" після пожежі 
1811 р. 

На с. 28 – про те, що на обмірах будинку Київської академії, 
виконаних архітектором А. І. Меленським, показані деформації в 
арках. 

 
27. Грабар С. Головний архітектор міста / С. Грабар // 

Пам'ять століть. – 1999. – № 2. – С. 50-53 : іл.  
Про творчу діяльність А. І. Меленського на посаді головного 

архітектора м. Києва, його основні споруди. 
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28. Дегтярев М.Г. Киевский городской архитектор 
А. И. Меленский (1763—1838) / М. Г. Дегтярев // Стр-во и архит. – 
1989. – № 2. – С. 17-19 : фото. 

Діяльність А. І. Меленського на посаді головного архітектора 
м. Києва в 1799-1829 рр. 

 
29. Дегтярев М.Г. На Киево-Печерской лавры / 

М. Г. Дегтярев // Стр-во и архит. – 1989. – № 11. – С. 26-27 : ил., планы. 
– Библиогр. в конце ст.  

На с. 27 – про те, що "подальше ретельне дослідження 
лаврських будівель ХІХ ст. являє великий інтерес як до історико-
архітектурної науки – наприклад, взаємовпливу російської класичної 
школи (А. І. Меленський) і місцевих українських будівельних традицій 
(І. С. Кедрін), так і для інших галузей знань". 

 
30. Дегтярев М.Г. У подножья Замковой горы / 

М. Г. Дегтярев // Стр-во и архит. – 1986. – № 11. – С. 20-22 : планы, 
рис., фото. 

Про роботу київського міського архітектора А. І. Меленського 
над реконструкцією Флорівського монастиря після пожежі 1811 р. 

На с. 21 (іл.) – проект будинку ігумені Флорівського монастиря 
(1818 р., архітектор А. І. Меленський). 

 
31. Десятник Г. Андрій Меленський / Г. Десятник, 

Л. Федорова // Янус Нерухомість. – 1997. – № 16. – С. 13 : іл. 
Про діяльність А. І. Меленського на посаді головного 

архітектора м. Києва, зокрема, про забудову Подолу. 
 
32. Добровольский А.В. Архитектор А. И. Малиновский / 

А. В. Добровольский, Ю. С. Асеев // Строительство и архитектура. – 
1985. – №  11. – С. 29-31 : портр., фото. 

На с. 29 зазначено прізвище А. І. Меленського серед когорти 
архітекторів, які чимало зробили для Києва, "вирішили його формулу". 

 
33. Добровольский А.В. Архитектура столицы Советской 

Украины / А. В. Добровольский, Б. И. Приймак, Ю. С. Асеев // 

Гостиний двір до відновлення. Початок ХІХ ст. 
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Зодчество Украины, 1654-1954 : Сборник / Акад. архит. УССР, Ин-т 
истории и теории архит. – К. : Изд-во Акад. архит. УССР, 1954. – С. 77-
103 : ил. 

На с. 80 – про роль А. І. Меленського в архітектурі Києва. 
На с. 84 (іл.) – ротонда в парку Аскольдова могила (1810 р., 

архітектор А. І. Меленський). 
 
34. Енциклопедія архітектурної спадщини України : 

Тематичний словник багатотомного видання / Укр. акад. архіт. ; авт. В. 
Тимофієнко. – К. : [Б. в.], 1995. – 365 с. (Шифр 72.03/Е 644-776981) 

На с. 306 – про те, що до Енциклопедії архітектурної спадщини 
України ввійде інформація про архітектора А. І. Меленського, який у 
першій половині ХІХ ст. працював у м. Києві. 

 
35. Ернст Ф.Л. Контракти і контрактовий будинок у Києві, 

1798-1923 : Культур.-іст. етюд / Ф. Л. Ернст ; фот. С. Д. Аршеневський 
; Всеукр. Акад. Наук. – К., 1923. – 96, IV, [15] с. : фото. – (Зб. іст.-
філол. від-ня. Старий Київ ; № 4. Вип. 1). – Бібліогр. в прим.: с. 87-96. 
(Шифр 72сгУ/Кие-Ерн-376990) 

На с. 13 (іл.) – проект перебудови старого контрактового дому 
в управу ремісничих цехів (1819 р.; архіт. А. І. Меленський). 

На с. 23 – про те, що на початку ХХ ст. на Подолі збереглася 
церква Миколи Доброго (1807 р.; архіт. А. І. Меленський). 

На с. 25 – про те, що проект Гостиного двору 1809 р. розробив 
головний архітектор м. Києва А. І. Меленський. 

На с. 28-29 – про нову забудову Подолу згідно з новим планом 
м. Києва, розробленим архітектором А. І. Меленським після пожежі 
1811 р. 

На с. 37 – про те, що будівлю Контактового будинку на Подолі 
в м. Києві будував архітектор А. І. Меленськиий, хоча перший проект 
споруди виконав архітектор В. Гесте. 

На с. 68-69 – про реконструкцію Контрактового будинку в 
1819 р. за проектом архітектора А. І. Меленського. 

На с. 76 (іл.) – Контрактовий будинок у м. Києві (з фотографії 
1901 р.). 

На мал. 3 до тексту (іл.) – проект нового планування 
центральної частини Подолу (початок 1820-х рр., архіт. 
А. І. Меленський). 

 
36. Закревский Н. Описание Киева : С прил. рис. и черт. 

Т. 1 / Н. Закревский. – Изд. вновь обраб. и знач. умнож. – М., 1868. – 
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455 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 72сгУ/Зак-292036) 
Історична інформація про визначні місця м. Києва. 
На с. 177 – про новий академічний корпус Братського 

монастиря, збудований в 1822 р. (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 197-198 – про спорудження в 1810 р. кам'яної церкви-
ротонди на Аскольдовій могилі (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 421-423 – про будівництво нижнього пам'ятника 
Володимиру в 1802 р. (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 441 – про те, що цегла будівлі колишнього магістрату, що 
згорів у пожежі 1811 р., була використана для зведення Контрактового 
будинку. 

 
37. Закревский Н. Описание Киева : С прил. рис. и черт. 

Т. 2 / соч. Н. Закревского. – Изд. обраб. и знач. умнож. – М., 1868. – 
С. 455-950. – Указ.: с. 929-947. – Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 
72сгУ/Кие-Зак-829621) 

Історична інформація про визначні місця м. Києва. 
На с. 574-575 – історія спорудження церкви Миколи Доброго, 

зокрема, кам'яної на місці дерев'яної (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 743 – про присутствені місця в м. Києві, збудовані "по 
показанию одних в 1790 г., а по показанию других ... около 1808 г." 
(прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 758 – про будівництво кам'яної церкви Різдва Христового 
на місці давнішньої дерев'яної в 1810 р. (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 832-834 – про приміщення театру, що "находилось 
первоначально против Государева Сада, ниже теперешняго 
Доминиканского костела, в начале Крещатицкой улицы, вблизи 
Крещатицкого взвоза (Александровского спуска)" (прізвище автора – 
архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 873-874 – про кам'яну Вознесенську церкву Флорівського 
монастиря початку ХІХ ст. (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

 
38. Захарова Т.Б. Переходный возраст / Т. Б. Захарова // 

Стр-во и архит. – 1990. – № 3. – С. 9-10. 
На с. 10 – про головне завдання А. І. Меленського як 
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київського міського архітектора – об'єднати в єдине ціле три райони 
міста – Верхній Київ, Поділ і Печерськ. 

 
39. Захарченко М. М. Киев теперь и прежде / сост. 

М. М. Захарченко. – К. : Изд. С. В. Кульженко, 1888. – VI, 290, XVI с. : 
34 вкл. л. ил., 5 л. планы. – Загл. обл. : Киев теперь и прежде, 988-1888. 
– Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ.: с. I-XIV. – Алф. указ.: с. XIV-
XVI. (Шифр 72сгУ/Кие-Зах-341318) 

Між с. 24-25 (іл.) – Аскольдова могила. 
На с. 79 – про те, що до 1803 р. відноситься заснування 

першого в Києві театру, "для которого было воздвигнуто деревянное 
здание внизу Михайловской возвышенности, напротив городского 
сада, где ныне Европейская гостиница" (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначано). 

На с. 151 – про зведення в 1813 р. дзвіниці церкви Спаса на 
Берестові (прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – не 
зазначено). 

На с. 153 – про те, що в 1809 р. воронезький міський голова 
С. Мещеряков побудував на місці давнішньої дерев'яної церкви на 
Аскольдовій могилі нову кам'яну в пам'ять про поховану тут жінку 
(прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – не згадано). 

На с. 162, 168 – про нижній пам'ятник Святому Володимиру, 
зведений в 1802 р. (прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – 
не зазначено). 

На с. 232-233 – про перший міський театр, збудований 
орієнтовно в 1803 р. (прізвище автора – архітектора А. І. Меленського 
– не зазначено). 

На с. 233 (іл.) – міський театр. 
На с. 257 – про кам'яну церкву Миколи Доброго, збудовану на 

місці давнішньої дерев'яної в 1807 р. (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 259 – про Гостиний двір, збудований в 1828 р. (прізвище 
автора – архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 260 – про Контрактовий будинок (прізвище автора – 
архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 264 (іл.) – церква Різдва Христового. 
На с. 264-265 – про кам'яну церкву Різдва Христового, 

збудовану на місці давнішньої дерев'яної в 1814 р. (прізвище автора – 
архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

 
40. Збірник секції мистецтв. [Вип. 1] / Укр. наук. т-во. – 
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К. : Держ. вид-во, 1921. – 168 с. : 12 вкл. арк. – Бібліогр.: с. 137-147 та в 
підрядк. прим. (Шифр 7сбУ/Збі-002914) 

На с. 52-53 – про архітектурну діяльність А. І. Меленського в 
м. Києві (церкву Доброго Миколи, церкву Різдва Христового, будинок 
ігумені й корпуси келій Флорівського монастиря, Воскресенську 
церкву, іконостас Богоявленської церкви, перебудову Успенської 
церкви, реконструкцію первісної будівлі Контрактового будинку, 
нездійснений проект Десятинної церкви). 

 
41. Игнаткин И.А. Архитектура классицизма на Украине : 

Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра архит. : 18.00.01. Теория и 
история архит. / И. А. Игнаткин ; Ин-т живописи, скульптуры и архит. 
им. И. Е. Репина. – [Л.], 1974. – 54 с. – Библиогр.: с. 53-54. (Шифр 
72(09)У(04)/Игн-607749) 

На с. 16 – про те, що А. І. Меленський був одним із столичних 
архітекторів, за проектами якого в 1830-х рр. будувалися споруди в 
м. Києві. 

На с. 51 – про те, що в дисертації І. Ігнаткіна "Архитектура 
классицизма в Украине" розширено 
відомості про А. І. Меленського. 

 
42. Игнаткин И.А. Киев : 

Путеводитель-справочник / И. А. 
Игнаткин, Н. Н. Лысенко, Д. И. 
Мышко. – К. : Политиздат УССР, 
1964. – 350 с. : ил. (Шифр 72сгУ/Кие-
Игн-039107) 

На с. 314 – про те, що в 1810 
р. за проектом архітектора А. І. 
Меленського на місці поховання 
князя Аскольда замість дерев'яної 
церкви збудовано кам'яну ротонду. 

 
43. Игнаткин И. Новые 

документы о деятельности 
архитекторов К. Бланка и Д. Кваренги 
/ И. Игнаткин // Стр-во и архит. – 
1959. – № 1. – С. 37.  

Про знайдені в особовій 
справі київського міського архітектора А. І. Меленського два атестати, 
"які йому видали за власноручним підписом К. Бланка і Д. Кваренгі". 

Церква Миколи Доброго.  
Фото початку ХХ ст. 
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44. История искусства народов СССР. В 9 т. Т. 5 : 

Искусство первой половины XIX века / НИИ теории и истории изобраз. 
искусств ; под ред.: Е. М. Костина, В. М. Макаревич ; редкол. 
Б. В. Веймарн [и др.]. – М. : Изобраз. искусство, 1979. – 463 с. : ил. – 
Текст: рус., англ. – Библиогр.: с. 429-440. – Указ. имен худож. и 
архитекторов: с. 457-461. (Шифр 7(09)Р/Ист-425694) 

На с. 170 – про те, що в першій половині ХІХ ст. в Петербурзі й 
Москві навчалися майстри архітектури, які свою творчу діяльність 
здійснювали в Україні. Серед них – А. І. Меленський. 

На с. 174 – про те, що реконструкція м. Києва першої третини 
ХІХ ст. тісно пов'язана з діяльністю головного архітектора міста 
А. І. Меленського. 

На с. 176 (іл.) – церква-ротонда на Аскольдовій могилі в Києві 
(1809-1810 рр., архітектор А. І. Меленський). Рисунок Т. Г. Шевченка 
(1846 р.). 

 
45. История Киева. В 3 т. В 4 кн. Т. 2 : Киев периода 

позднего феодализма и капитализма / Ин-т истории АН УССР ; гл. ред. 
Кондуфор Ю.Ю. ; отв. ред. В. Г. Сарбей. – К. : Наук. думка, 1984. – 463 
с. : ил., 2 вкл. л. ил. – Имен. указ.: с. 438-453. – Геогр. указ.: с. 454-460. 
– Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 72сгУ/Кие-Ист-101152) 

На с. 126 (іл.) – пам'ятник на честь Магдебурзького права 
(1802-1808 рр.; архітектор А. І. Меленський). 

На с. 127 – про те, що план забудови Києва початку ХІХ ст., 
розроблений архітектором А. І. Меленським, передбачав органічне 
об'єднання окремих частин міста. 

На с. 175-176 – про творчу діяльність архітектора 
А. І. Меленського в м. Києві. 

 
46. История Киева. В 2 т. Т. 1 : [История Киева с 

древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 
революции] / Ин-т истории АН УССР ; гл. ред. О. К. Касименко ; 
редкол. В. А. Голобуцкий [и др.]. – К. : Изд-во АН УССР, 1963. – 663 с. 
: ил., 14 вкл. л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 
635-650. – Геогр. и топогр. указ.: с. 651-660. (Шифр 72сгУ/Кие-Ист-
196027) 

На с. 260 (іл.) – пам'ятник Магдебурзькому праву (архітектор 
А. І. Меленський). Фото 1860-х рр. 

На с. 322 – про те, що архітектурна діяльність 
А. І. Меленського тісно пов'язана з будівництвом доріг на території 
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м. Києва, за що він був нагороджений діамантовим перснем. 
На с. 324-328 – про роль і діяльність А. І. Меленського на 

посаді головного архітектора м. Києва, описано його основні споруди 
(пам'ятник Магдебурзькому праву, Контрактовий будинок, Гостиний 
двір, будівлі Флорівського монастиря, церква-ротонда на Аскольдовій 
могилі, відбудова Подолу після пожежі 1811 р.). 

 
47. Ігнаткін І. Монумент біля набережної Дніпра / 

І. Ігнаткін // Веч. Київ. – 1953. – № 38. – С. 2 : іл. 
Історія спорудження "найстарішого з усіх існуючих історичних 

монументів Києва, збудований у 1802 році архітектором 
А. Маленським [Меленським]" – пам'ятник Магдебурзькому праву. 

 
48. Ігнаткін І. Нові документи про діяльність архітекторів 

К. Бланка і Д. Кваренгі / І. Ігнаткін // Буд-во і архіт. – 1959. – № 1. – 
С. 37. 

Про знайдені в особовій справі київського міського архітектора 
А. І. Меленського два атестати, "які йому видали за власноручним 
підписом К. Бланка і Д. Кваренгі". 

 
49. Ігнаткін І.О. Архітектура / І. О. Ігнаткін // Історія 

українського мистецтва / НДІ теорії, історії та персп. проблем радян. 
архіт.; голов. ред. М. П. Бажан [и др.] ; ред. кн.: Я. П. Затенацький, 
Г. О. Лебедєв, Ф. П. Шевченко. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1969. – Історія 
українського мистецтва, В 6 т. Т. 4, Кн. 1 : Мистецтво кінця XVIII-
першої половини XIX cтоліття. – С. 13-53 : іл. 

На с. 18 (іл.) – церква-ротонда на Аскольдовій могилі в м. 
Києві (1809-1810 рр.; архітектор А. І. Меленський). 

На с. 19-20 – про внесок А. І. Меленського (1799-1829 рр. – 
головний архітектор м. Києва) в розвиток архітектури м. Києва. 

 
50. Ігнаткін І.О. Будинок біля "Провалля" / І. О. Ігнаткін // 

Веч. Київ. – 1958. – № 15. – С. 4 : іл. 
Про споруджений на початку ХІХ ст. архітектором 

А. І. Меленським будинок капітана Корта, в якому проводилися 
навчання студентів Київського університету. 

 
51. Ігнаткін І.О. Діяльність російських зодчих на Україні / 

І. О. Ігнаткін // Архіт. і буд-во. – 1954. – № 1. – С. 4-6: фото.  
На с. 6 – коротко про творчу діяльність "російського 

містобудівельника" А. І. Меленського, пов'язану з м. Києвом. 
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52. Ігнаткін І. О. Економіка будівництва і благоустрій у 

Києві на початку ХІХ в. [Текст] / І. О. Ігнаткін // Питання історії 
архітектури та будівельної техніки України / Акад. буд-ва і архіт. 
УРСР, Ін-т теорії та історії архіт. і буд. техніки. – К. : Держбудвидав 
УРСР, 1959. – С. 264-282. (Шифр в БД 72(09)У/Пит-147965) 

На с. 272-273 – про те, що "у 1810 р. міському архітекторові 
А. І. Меленському доручено терміново скласти "исчисление" 
(кошторис) на ремонт старої 
Наводницької дороги протяжністю 
в 850 сажнів". Розглянуто цей 
кошторис в контексті дорожнього 
будівництва. 

На с. 277 – про те, що 
архітектор А. І. Меленський у 1804 
р. виконав малюнок, за яким був 
зроблений зразок ліхтарного стовпа 
в натуральну величину. Проте 
магістрат погодився встановити 
подібні ліхтарі тільки в 
Печерській частині Києва. 

 
53. Ігнаткін І.О. Київ архітектурний : (до 1500-річчя 

м. Києва) / І. О. Ігнаткін ; УТОПІК. – К. : Т-во "Знання" УРСР, 1981. – 
23 с. – Бібліогр.: с. 23 та в підрядк. прим. (Шифр 72сгУ/Киї-Ігн-835354) 

На с. 12 – про те, що в першій половині ХІХ ст. для 
архітектури м. Києва характерним став класицизм. Тут зведено колону 
на честь повернення місту магдебурзького права і церкву на 
Аскольдовій могилі (прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – 
не зазначено). 

 
54. Ізотов А. Художні особливості Китаївського 

архітектурно-ландшафтного комплексу V-ХХІ століть у Києві / 
А. Ізотов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-
техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри. – К. : КНУБА, 2003. – Вип.11-
12. – С. 60-72. – Бібліогр. в кінці ст. – Бібліогр. в кінці ст. 

На с. 67 – про те, що протягом 1829-1837 рр. архітектором 
І. Богдановим за проектом архітектора А. Меленського "зводиться 
чотириярусна дзвіниця із годинниками, яка композиційно завершує 
увесь ансамбль [Китаївської пустині]". 

 

Будинок ігумені  
Флорівського монастиря. 1824 р. 
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55. Історія міст і сіл Української РСР. В 26 т. : Київ / [Ін-т 
історії АН УРСР] ; голов. редкол. П. Т. Тронько [та ін.] ; редкол. т. 
В. С. Бойченко [та ін.]. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – 586 с. : 
іл., 16 вкл. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 565-580. 
– Геогр. покажч.: с. 581-584. (Шифр 9У/Іст-262654) 

На с. 98 – про те, що в 1805-1809 рр. за проектом архітектора 
А. І. Меленського на Печерську збудовано 3-поверховий будинок для 
Присутственних місць. Будівництво на початку ХІХ ст. у м. Києві 
велося на основі плану, розробленого архітектором А. І. Меленським. 

На с. 102, 126 – про будівництво на схилах Дніпра в 1802-
1808 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського пам'ятника на честь 
відновлення м. Києву магдебурзького права. 

На с. 123 – про те, що в 1803 р. за проектом архітектора 
А. І. Меленського на Хрещатику "збудовано спеціальне приміщення 
для постійного театру на 740 глядачів". 

На с. 126 – про те, що за проектом архітектора 
А. І. Меленського в 1809 р. на Аскольдовій могилі збудовано церкву-
ротонду. 

 
56. Історія українського мистецтва. В 6 т. Т. 4. Кн. 1 : 

Мистецтво кінця XVIII-першої половини XIX cтоліття / НДІ теорії, 
історії та персп. проблем радян. архіт. ; голов. ред. М. П. Бажан (голов. 
ред.) [та ін.] ; ред. кн.: Я. П. Затенацький (відп. ред.), Г. О. Лебедєв, 
Ф. П. Шевченко. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1969. – 363 с. : іл. – Бібліогр.: с. 
321-333. – Імен. покажч.: с. 334-346. – Предм. та геогр. покажч.: с. 346-
361. (Шифр 7(09)У/Іст-340359) 

На с. 18 (іл.) – церква-ротонда на Аскольдовій могилі в Києві, 
збудована в 1809-1810 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського 
(малюнок Т. Г. Шевченка, 1846 р.). 

На с. 19-20 – про те, що розвиток архітектури м. Києва кінця 
ХVIII – початку ХІХ ст. значною мірою пов'язаний з діяльністю 
архітектора А. І. Меленського, який в 1799-1829 рр. займав посаду 
міського архітектора. Короткі дані про діяльність архітектора. 

 
57. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, 

В. В. Вечерський, О. М. Годованюк [та ін.]; За ред. В. І. Тимофієнка. – 
К. : Техніка, 2003. – 471 с. : іл. (Шифр 72.03/І-907-160644) 

На с. 267 – про те, що в 1803, 1806, 1809 і 1811 р. архітектор 
А. І. Меленський склав плани, "за якими передбачалося створення 
Либідського району" та про спорудження за його проектом пам'ятника 
на підтвердження Магдебурзького права (1802-1808 рр.). 
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На с. 277 – про храми, які мали вигляд ротонд – Миколаївську 
церкву на Аскольдовій могилі в м. Києві (1808-1810 рр., архітектор 
А. Меленський). 

На с. 278 (іл.) – церква Св. Миколи на Аскольдовій могилі 
(1808-1810 рр.). 

На с. 283 - про те, що клуби кінця XVIII - початку ХІХ ст. 
"були схожі на палаци". Серед них - будівля дворянських зібрань у 
м. Києві, спроектована в 1810-х рр. архітектором А. І. Меленським. 

На с. 290 – зазначено, що архітектор А. І. Меленський зробив 
величезний внесок в архітектурну спадщину Києва. 

 
58. Кальницький М. Головні та міські архітектори Києва 

[Текст] / М. Кальницький, Д. Малаков // Теорія та історія архітектури  і 
містобудування : Зб. наук. пр. / Держ. НДІ теорії та історії архіт. і 
містобудування. – К. : НДІТІАМ, 1999. – Вип. 4. – С. 105-125. – 
Бібліогр. в кінці ст. (Шифр в БД 72.03/Т 338-483326) 

Інформація про головних архітекторів м. Києва. 
На с. 106-107 – про архітектора А. І. Меленського. 
 
59. Карманова И. Дорожим ли мы нашими памятниками? 

/ И. Карманова // БудМайстер. – 2005. – № 8. – С. 10-11 : цв.ил. 
На с. 10 – про те, що значна кількість пам'яток архітектури в 

м. Києві була створена відомими столичними зодчими, серед яких – 
А. І. Меленський. 

 
60. Каталог 

документів з історії Києва XV-
XIX ст / АН УРСР, Ін-т історії, 
Центр. держ. іст. архів УРСР ; 
Упоряд.: Г.В. Боряк,  Н.М. 
Яковенко. – К. : Наук. думка, 1982. 
– 202 с. (Шифр 017/Кат-900062) 

На с. 144 – бібліографічні 
відомості про Указ київського 
губернського правління 
Київському магістрату про ліквідацію обвалу на Хрещатицькому 
спуску після огляду його міським архітектором А. Меленським (1805). 

 
61. Киев : Энцикл. справ. / под ред. А. В. Кудрицкого. – 3-

е изд., доп. – К. : Гл. ред. УРЕ, 1986. – 767 с. : рис., вкл. л. ил. (Шифр 
72сгУ/Кие-Кие-870774) 

Хрестовоздвиженська церква 
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На с. 16 – про те, що творчість архітектора А. І. Меленського 
значно вплинула на архітектуру м. Києва. Він є автором проектів 
Міського театру (першого), церкви Різдва, будівель в ансамблі 
Флорівського монастиря, корпусу Київської духовної академії, церкви-
ротонди на Аскольдовій могилі тощо. 

На с. 49 – про те, що архітектор А. І. Меленський звів на 
Аскольдовій могилі церкву-ротонду, згодом перебудовану у вигляді 
паркового павільйону. 

На с. 77 – про те, що іконостас Братського (Богоявленського) 
монастиря зібраний за креслениками архітектора А. І. Меленського 
(1825). 

На с. 77 – про те, що в ансамбль Братського монастиря входив 
новий корпус, збудований в 1822-1825 рр. за проектом архітектора 
А. І. Меленського. 

На с. 196 – про те, що церква Різдва, збудована в 1810-1814 рр. 
за проектом архітектора А. І. Меленського, розташовується на розі 
колишньої вул. Жилянської та Поштової площі. 

 
62. Київ : Іст. огляд: (карти, ілюстр., док.) / відп. ред. 

А. В. Кудрицький ; редкол.: Ю. С. Асєєв [та ін.]. – К. : Голов. ред. УРЕ, 
1982. – 232 с. : іл., мапи. – (Києву 1500 років). (Шифр 72сгУ/Киї-Киї-
661030) 

На с. 65 (іл.) – ансамбль Флорівського монастиря XVIII ст. 
Малюнок В. Барвітова. 

На с. 74 (іл.) – перший Міський театр. 1804-1805 рр. (прізвище 
автора – архітектора А. І. Меленського – не зазначено). Малюнок 
М. В. Закревського. 

На с. 78 (іл.) – Аскольдова могила. Малюнок Т. Г. Шевченка. 
На с. 80 (іл.) – будинок ігумені у Флорівському монастирі 

(1824 р., архітектор А. І. Меленський). 
На с. 80-81 (іл.) – пам'ятник Магдебурзькому праву (1802-1808 

рр., архітектор А. І. Меленський). 
На с. 85 (іл.) – пам'ятник Магдебурзькому праву (1802-1808 рр., 

прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 
Малюнок Ф. Аанена. 

На с. 90-91 (іл.) – церква Різдва (1810-1814 рр., архітектор 
А. І. Меленський). 

На с. 90-91 (іл.) – вигляд центральної частини Подолу. 
 
63. Київ : Провідник = Kyjiw : Führer / Комітет 

святкування 10-тирічного ювілею ВУАН ; за ред. Ф. Ернста. – К., 1930. 
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– 797 с. : іл. (Шифр 72сгУ/Кие-Киї-108330) 
На с. 429 – про те, що архітектор А. І. Меленський на початку 

ХІХ ст. склав план відбудови Маріїнського палацу, який не був 
реалізований. 

На с. 555-557 – про пам'ятник повернення Києву 
Магдебурзького права (Нижнього пам'ятника Володимирові, автором 
якого є архітектор А. І. Меленський (1802 р.). 

На с. 564-565 – про старий (перший) Контрактовий будинок на 
вул. Покровській, 4, відбудований за проектом архітектора 
А. І. Меленського. 

На с. 587 – про те, що архітектор А. І. Меленський в 1822-
1825 рр. побудував великий "новий корпус" (триповерховий) Києво-
Могилянської академії за проектом архітектора Л. Шарлеманя. 

На с. 588-593 – історія Контрактового будинку на Подолі, 
збудованого архітектором А. І. Меленським за проектом В. Гесте. 

На с. 600-601 – про Гостиний двір у м. Києві, автором якого є 
архітектор А. І. Меленський, збудований на місці першого Гостиного 
двору (1760-ті рр.), що згорів під час пожежі 1809 р. 

На с. 604 – про те, що відбудовою Флорівського монастиря 
після пожежі 1811 р. керував головний архітектор м. Києва 
А. І. Меленський. 

На с. 605 – про те, що автором дзвіниці у Флорівському 
монастирі є архітектор А. І. Меленський. 

На с. 619 – про дзвіницю Вознесенської церкви Флорівського 
монастиря, збудовану в стилі класицизму в 1809 р. за проектом 
архітектора А. І. Меленського. 

На с. 622 – про те, що в 1809-1811 рр. за проектом архітектора 
А. І. Меленського було надбудувано другий мурований поверх старої 
бурси Києво-Могилянської академії. 

На с. 623 (іл.) – приміщення старої бурси Києво-Могилянської 
академії. 

На с. 637 – про надгробок на могилі А. І. Меленського на горі 
Щекавиці – "один з найцікавіших надгробків у вигляді піраміди з 
урною під нею". 

 
64. Київські контракти / авт., упоряд. В. Ковалинський. – 

Репр. вид. 1923 г. / Ф. Ернст. – К. : Літопис, 1997. – 140 с. : іл. – 
(Культурно-іст. б-ка). – Бібліогр. в прим.: с. 87-96. (Шифр 947/К388-
917470) 

На с. 13 (іл.) – проект перебудови старого контрактового дому 
в управу ремісничих цехів (1819 р., архітектор А. І. Меленський). 
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На с. 23 – про забудову Подолу, зокрема району вул. 
Покровської, у 1820-х рр., де розташовувалася церква Миколи Доброго 
(1807 р., архітектор А. І. Меленський). 

На с. 24-25 – про будівництво нового Гостиного двору на місці 
давнішого, що був знищеним внаслідок пожежі у 1809 р. («коли біля 
собору Успіння погоріло аж до 300 крамниць»), автором проекту якого 
був архітектор А. І. Меленський. 

На с. 28-29 – про новий план міста, розроблений архітектором 
А. І. Меленським після пожежі 1811 р., згідно з яким Поділ було 
переплановано на прямі прямокутники замість радіальної системи 
розпланування вулиць. 

На с. 37 – про те, що Контрактовий будинок за проектом 
архітектора В. Гесте збудував архітектор А. І. Меленський. 

На с. 68-69 – огляд проекту Контрактового будинку, 
розробленого в 1819 р. архітектором А. І. Меленським. 

 
65. Килессо С.К. Киево-Печерская Лавра: Памятники 

архитектуры и искусства / С. К. Килессо ; фот.: О. А. Сойко, 
В. Б. Соловский. – М. : Искусство, 1975. – 144 с. : ил. – Библиогр.: 
с. 134. (Шифр 72сгУ/Кие-Кил-861672) 

На с. 62 – про те, що в 1813 р. міський архітектор 
А. І. Меленський прибудував до церкви Спаса на Берестові в Києво-
Печерській лаврі дзвіницю, 
виконану у формах класицизму. 

На с. 90-91 – про 
збережені обмірні кресленики 
будинку намісника Києво-
Печерської лаври і трапезної, 
виконані в 1826 р. київським 
міським архітектором 
А. І. Меленським. 

На с. 100 – про те, що 
на початку ХІХ ст. над 
галереєю, що вела до 
Хрестовоздвиженської церкви 
Києво-Печерської лаври зі 
сходу, за проектом архітектора 
А. І. Меленського було 
надбудовано другий поверх. 

На с. 112 – про те, що в 
1825-1829 рр. архітектор 

Проект Воскресенської церкви 
Флорівського монастиря 
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А. І. Меленський під час обміру лаврських споруд виконав малюнок 
дзвіниці церкви Різдва в ансамблі Дальніх печер, який свідчить про те, 
що "нинішній вигляд дзвіниці повністю відповідає її вигляду в першій 
чверті ХІХ століття". 

 
66. Ковалинский В. Дом на Покровской и его юбилей / 

В. Ковалинский // Янус Нерухомість. – 2006. – № 15. – С. 26-27 : ил. 
На с. 27 – про те, що триповерховий будинок Стрельбицьких зі 

склепінчастим підвалом поряд з Покровською церквою на Подолі 
збудував у 1808 р. архітектор А. І. Меленський. Будинок постраждав 
внаслідок пожежі 1811 р. й був відновлений у 1814 р. 

 
67. Корнеева В.И. Новое в истории и реставрации 

Андреевской церкви / В. И. Корнеева, М. Г. Дегтярев // Стр-во и архит. 
– 1979. – № 8. – С. 24-26 : ил., рис. 

На с. 24 – про виконане в 1826 р. архітектором 
А. І. Меленським креслення куполів Андріївської церкви. 

 
68. Кресальний М. Нові дослідження брами 

Заборовського / М. Кресальний // Буд-во і архіт. – 1959. – № 3. – С. 32-
33 : фото, рис. 

Зазначено, що в 1953 р. в Центральному історичному архіві в 
м. Санкт-Петербурзі виявлено обмірні кресленні брами Заборовського, 
виконані в 1819 р. архітектором А. І. Меленським. 

На с. 32 (іл.) – східний фасад брами Заборовського в 1819 р. 
Обмірне креслення архітектора А. І. Меленського. 

На с. 33 (іл.) – східний фасад колишнього митрополичого 
будинку в 1819 р. Обмірне креслення архітектора А. І. Меленського. 

 
69. Кресальний М. Софійська дзвіниця в Києві / 

М. Кресальний. – (З історії вітчизняної архітектури) // Архіт. і буд-во. – 
1955. – № 5. – С. 35-36 : фото. 

На першій сторінці вкладеного аркуша між с. 36-37 (іл.) – 
Софійська дзвіниця до її надбудови в 1852 р. (обмір архітектора 
А. І. Меленського). 

 
70. Кресальный Н. Новые исследования брамы 

Заборовского / Н. Кресальный // Стр-во и архит. – 1959. – № 3. – С. 32-
33 : фото, рис. 

Зазначено, що в 1953 р. в Центральному історичному архіві в 
м. Санкт-Петербурзі виявлені обмірні кресленні брами Заборовського, 
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виконані в 1819 р. архітектором А. І. Меленським. 
На с. 32 (іл.) – східний фасад брами Заборовського в 1819 р. 

Обмірне креслення архітектора А. І. Меленського. 
На с. 33 (іл.) – східний фасад колишнього митрополичого 

будинку в 1819 р. Обмірне креслення архітектора А. І. Меленського. 
 
71. Кресальный Н.И. Брама Заборовского — памятник 

архитектуры XVIII века / Н. И. Кресальный // Стр-во и архит. – 1976. – 
№ 4. – С. 35-37 : фото, рис. 

На с. 35-36 – про те, що в 1952 р. в Центральному історичному 
архіві м. Леніграда серед інших матеріалів про Софійський заповідник 
було виявлено схематичний кресленик східного фасаду брами 
Заборовського, виконаний київським архітектором А. І. Меленським в 
1819 р. 

На с. 36 (іл.) – східний фасад брами Заборовського в 1819 р. 
Обмірне креслення архітектора А. І. Меленського. 

 
72. Кресальный Н.И. Русская и украинская архитектура 

XVIII – первой трети ХІХ века : Текст лекций / Н. И. Кресальный ; 
КИСИ. – К. : КИСИ, 1982. – 61 с. – Библиогр.: с. 60. (Шифр 
72(09)Р/Кре-293449) 

На с. 52 – про те, що архітектор А. І. Меленський понад 30 
років керував креслярською майстернею в м. Києві. 

 
73. Кулешова Т. Діяльність першого міського архітектора 

А. І. Меленського в Подільській частині Києва на початку ХІХ ст. / 
Т. Кулешова // Поділ і ми. – 1997. – № 4. – С. 16-17 : іл. 

Про творчу діяльність першого архітектора м. Києва – 
А. І. Меленського в місті. 

 
74. Логвин Г. Киев / Г. Логвин. – 3-е изд., доп. – М. : 

Искусство, 1982. – 336 с. : ил. – Парал. тит. л. на фр. яз. – Библиогр.: 
с. 313-316. – Алф. указ. ул.: с. 317-321. (Шифр 72сгУ/Кие-Лог-204610) 

На с. 139 – про пам'ятник Магдебурзькому праву, зведений в 
1802-1808 рр. за проектом архітектора А. І. Меленського. 

На с. 143 (іл.) – пам'ятник хрещення Русі й повернення Києву 
Магдебурзького права (1802-1808 рр., архітектор А. І. Меленський). 

На с. 200 (іл.) – Воскресенська церква Флорівського монастиря 
(1824 р., архітектор А. І. Меленський). 

На с. 205 – про те, що А. І. Меленський в 1824 р. звів невелику 
Воскресенську церкву поблизу підніжжя гори Киселівки на території 
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Флорівського монастиря. 
На с. 205 (іл.) – Контрактовий будинок (1815-1817 рр.). 
На с. 206 – про те, що А. І. Меленський спорудив поблизу 

входу у Флорівський монастир дзвіницю, а неподалік від 
Вознесенського собору – будинок ігумені. 

На с. 214 – про те, що проект планування Подолу після пожежі 
був виконаний архітектором А. І. Меленським, але не був 
затверджений. 

На с. 215-216 – про спорудження Контрактового будинку й 
Гостиного двору на Подолі. 

На с. 292 (іл.) – Аскольдова могила (1810 р., архітектор 
А. І. Меленський, надбудова в 1936 р. архітектора П. Г. Юрченка). 

На с. 292 – про те, що в 1810 р. за проектом архітектора 
А. І. Меленського на Аскольдовій могилі була збудована нова церква. 

На с. 293 – про те, що на початку ХІХ ст. архітектор 
А. І. Меленський розробив детальне планування району м. Києва – 
Липок. 

 
75. Лукомский Г. О новом и старом Киеве / Г. Лукомский 

// Зодчий. – 1913. – № 48. – С. 491-498 : ил. 
На с. 492 (іл.) – Контрактовий будинок (прізвище автора – 

архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 
 
76. Лякина Р. Семья архитектора. Посвящается памяти 

архитектора Андрея Меленского (1764-1832) / Римма Лякина // Поділ і 
ми. – 2001. – № 4/5. – С. 56-58 : іл. 

Про родину першого київського міського архітектора 
А. І. Меленського. 

 
77. Магдебургскому праву памятник // Киев : Энцикл. 

справ. / под ред. А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – К. : Гл. ред. УРЕ, 1985. – 
С. 371. 

Зазначено, що пам'ятник споруджено в 1802-1808 р. за 
проектом архітектора А. І. Меленського. 

 
78. Макаров А. В своей неприязни к Киеву Екатерина ІІ 

дошла до того, что приказала разработать план уничтожения Подола и 
принудительного переселения его граждан : Но это не помешало 
жителям древней столицы отмечать весной особую дату – праздник 
вольного города / А. Макаров // Факты. – 2005. – 31 мая (№97). – С. 12, 
14 : ил. 
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Історія спорудження пам'ятника Магдебурзькому праву – 
нижнього пам'ятника князю Володимиру. Зазначено, що архітектор 
А. І. Меленський вбудував в основу монументу невелику каплицю з 
джерелом "святої води". 

 
79. Маниковский Ф. Исторически-статистическое 

описание Киево-Флоровского Вознесенского женского монастыря : [С 
фототип. рис.] / Ф. Маниковский. – К., 1894. – 59 с. : 12 вкл. л. ил. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 72сгУ/Кие-Ман-277755) 

На с. 16 – про відбудову Флорівського монастиря після пожежі 
1811 р., зокрема, про зведення дзвіниці та будинку ігумені (прізвище 
автора – архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

 
80. Матушевич А. О. Хрещатик / А. О. Матушевич ; авт. 

передм. М. П. Сєвєров ; Ін-т містобудівництва АА УРСР. – К. : Вид-во 
АА УРСР, 1950. – 116 с. : іл., 6 вкл. арк. – Бібліогр.: с. 115. (Шифр 
72сгУ/Кие-Мат-647783)  

На с. 51 – про те, що на фоні існуючої на початку ХІХ ст. 
забудови Хрещатика виділявся, зокрема, Перший київський театр, 
зведений за проектом архітектора А. І. Меленського. 

 
81. Мовчан И.И. Древние Выдубичи / И. И. Мовчан. – К. : 

Наук. думка, 1982. – 55 с. : ил. – Библиогр.: с. 54. (Шифр 72сгУ/Кие-
Мов-614248) 

На с. 45-46 – про те, що роботи з капітальної перебудови 
Видубицької дзвіниці в 1829-1833 рр. виконувалися за керівництва 
архітектора А. І. Меленського, який розробив проект надбудови 
дзвіниці. Згідно з проектом було надбудовано верхній восьмигранний 
цегляний ярус під дерев'яним куполом, покритим металевою крівлею в 
шашку, з двохярусною главкою, завершеною восьмигранним шпилем, 
увінчаним хрестом. 

 
82. Мусієнко П. Рідкісний малюнок Київської ратуші / 

П. Мусієнко // Веч. Київ. – 1961. – № 72. – С. 3 : іл. 
Про знайдений малюнок Київської ратуші архітектора 

А. І. Меленського, що являє собою проект реставрації будівлі після 
пожежі 1811 р. 

 
83. Нариси історії українського мистецтва / Київ. НДІ 

теорії, історії та персп. проблем радян. архіт. держ. ком. цивільного 
буд-ва і архіт. при Держбуді СРСР ; за заг. ред. В. Г. Заболотного ; 
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редкол. Ю. С. Асєєв [та ін.]. – К. : Мистецтво, 1966. – 670 с. : іл., 19 
вкл. арк. – Бібліогр.: с. 645-653 та в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 
593-608. – Покажч. пам'яток мистец.: с. 609-644. (Шифр 7(09)У/Нар-
973842) 

На с. 121 – зазначено, що А. І. Меленський – один із майстрів 
російської архітектури, які брали участь у плануванні і забудові 
українських міст. 

 
84. Нариси історії архітектури Української РСР : 

(дожовтневий період) / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; редкол. В. Г. Заболотний 
(голов. ред.) [та ін.] ; Акад. буд-ва і архіт. УРСР, Ін-т теорії та історії 
архіт. і буд. техніки. – К. : Держбудвидав УРСР, 1957. – 557 с. : іл., 1 
вкл. арк. – Бібліогр.: с. 506-513. – Предм. покажч.: с. 514-537. – Імен. 
покажч.: с. 538-543. . (Шифр 72У/Нар-328838) 

На с. 167 – про те, що архітектор А. І. Меленський з 1802 р. 
протягом 30 років керував Губернською креслярнею в м. Києві. 

На с. 168 – про те, що протягом першої чверті ХІХ ст. плани 
Печерська, Ново-Либідського й Старокиївського районів складав 
"губернський архітектор" А. І. Меленський. 

На с. 174 – зазначено, що в 1806-1810 рр. за проектом 
архітектора А. І. Меленського було споруджено корпус 
присутственних місць та низки інших споруд адміністративно-
громадського призначення. 

На с. 176 – про те, що в 1803 р. за проектом А. І. Меленського у 
м. Києві було збудовано театр. 

На с. 184 – наведено коротку біографічну довідку про 
архітектора А. І. Меленського. Зазначено його найвідоміші проекти. 

Сажин М. Церква-ротонда на Аскольдовій могилі 
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На с. 185 (іл.) – колона на честь Магдебурзького права в 
м. Києві (1802-1808 рр., архітектор А. І. Меленський). 

 
85. Николы Доброго церковь // Киев : Энцикл. справ. / 

под ред. А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. – К. : Гл. ред. УРЕ, 1985. – С. 430. 
Зазначено, що в 1800-1807 рр. за проектом архітектора 

А. І. Меленського на місці давнішньої церкви Миколи Доброго 
збудовано нову (не збереглася). 

 
86. Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве 

(памятник архитектуры, XVIII – XIX вв.) / Н. П. Новаковская ; под ред. 
Ю. А. Нельговского ; ГК СМ УССР по делам стр-ва. – К. : 
Госстройиздат УССР, 1959. – 13, [7] с. : ил. – (Памятники архитектуры 
Украинской ССР). (Шифр 72сгУ/Кие-Нов-843266) 

На с. 4 наведено порівняння креслень перовського палацу, 
виконаних В. Растреллі, з обмірними кресленнями початку ХІХ ст. 
Маріїнського палацу за підписом архітектора А. Меленського. 

На с. 8 (іл.) – інвентаризаційний кресленик Маріїнського 
палацу в м. Києві (початок ХІХ ст., архітектор А. І. Меленський). 

 
87. Новаковська Н.П. Палацовий ансамбль у Києві 

(пам'ятник архітектури, XVIII – XIX ст. ст.) / Н. П. Новаковська ; за 
ред. Ю. П. Нельговського ; Держ. ком. Ради Міністрів УРСР в справах 
буд-ва. – К. : Держбудвидав УРСР, 1959. – 13, [7] с. : іл. – (Пам'ятники 
архітектури Української РСР). (Шифр 72сгУ/Кие-Нов-929707) 

На с. 4 – наведено порівняння креслень перовського палацу, 
виконаних В. Растреллі, з обмірними кресленнями Маріїнського 
палацу (початок ХІХ ст.) за підписом архітектора А. Меленського. 

На с. 8 (іл.) – інвентаризаційне креслення Маріїнського палацу 
в м. Києві початок ХІХ ст., архітектор А. І. Меленський). 

 
88. Памятники градостроительства и архитектуры 

Украинской ССР : Ил. справ. каталог: В 4 т. Т. 1 : Киев. Киевская 
область / Госстрой УССР, Укрпроектреставрация, КиевНИИТИ ; гл. 
ред. Л. Н. Жариков ; ред. И. И. Артеменко [и др.]. – К. : Будівельник, 
1983. – 157 с. : ил., карты, планы. – Библиогр.: с. 149-152. – Предм. 
указ.: с. 153-156. (Шифр 72сгУ/Пам-163876) 

На с. 18 – про те, що старий академічний корпус Києво-
Могилянської академії після пожежі 1811 р. був відновлений у 1824 р. 
за проектом архітектора А. І. Меленського. 

На с. 19 – про те, що трапезна з церквою Святого Духа 
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київського Братського монастиря на Подолі (XVII-ХІХ ст.) була 
перебудована після пожежі 1811 р. за проектом архітектора 
А. І. Меленського. Збережено було лише центральний об'єм, 
перекритий зімкнутим склепінням. 

На с. 20 – про те, що новий академічний корпус Києво-
Могилянської академії був збудований протягом 1822-1825 рр. за 
проектом архітектора Л. І. Шарлеманя за керівництва архітектора 
А. І. Меленського. 

На с. 20 – про те, що архітектор А. І. Меленський у 1820-х рр. 
керував ремонтами й перебудовами корпусу настоятеля київського 
Братського монастиря на Подолі. 

На с. 21 – про те, що в 1816 р. за проектом архітектора 
А. І. Меленського було надбудовано й розширено приміщення бурси 
Києво-Могилянської академії. 

 
89. Пархоменко И.В. Старые фотографии Киева — 

источник изучения архитектуры / И. В. Пархоменко // Стр-во и архит. – 
1981. – № 8. – С. 18-19 : фото. 

На с. 19 – про те, що цінну колекцію видових знімків Києва 
створив професор Київського університету Г. Чугаєвич. На світлинах, 
зокрема, відображене планування вулиць, розроблене архітектором 
А. І. Меленським. 

 
90. Перший театральний будинок у Києві: Календар 

архітектора // АРУ. – 1940. – № 9. – С. 46 : іл. 
Історичні відомості про зведення Першого театрального 

будинку в м. Києві за проектом 1816 р. архітектора А. І. Меленського. 
 
91. Пилявский В.И. Из истории планировки и застройки 

Киева в начале ХІХ в. / В. И. Пилявский // Зодчество Украины, 1654-
1954 : Сборник / Акад. архит. УССР, Ин-т истории и теории архит. – 
К. : Изд-во Акад. архит. УССР, 1954. – С. 197-212 : ил. 

Історія розробки проекту планування м. Києва, зокрема, 
генерального плану міста, розробленого архітектором 
А. І. Меленським. Розглянуто споруди архітектора, зведені на Подолі. 

На с. 198 (іл.) – планування Подолу до пожежі 1809 р. 
Фрагмент фіксаційного плану Києва (1804 р., архітектор 
А. І. Меленський). 

На с. 199 (іл.) – проект планування Подолу (1811 р., архітектор 
А. І. Меленський). 

На с. 201 (іл.) – зведений план Києва з плануванням подолу 
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архітектора В. Гесте і плануванням Печерська архітектора 
А. Меленського. Кресленик А. Меленського.  

 
92. Плотнікова І.В. Прогулянки старим Подолом : Зб. іст. 

нарисів / І. В. Плотнікова. – К. : Кий, 2003. – 265 с. : іл. (Шифр 72.03/П 
396-608662) 

Вміщено нариси "про один із найдавніших районів Києва – 
Поділ." 

На с. 162 – про те, що відновлювальними роботами церкви 
Пирогощі після пожежі 1811 р. керував головний міський архітектор 
А. І. Меленський. Він "відродив подільський Успенський собор 
(Пирогощу), перебудувавши його, накинувши на нього, наче серпанок, 
нове класицистичне вбрання". 

 
93. Приступко Н. Золоті хрести засяяли перед Різдвом на 

церкві Різдва Христового / Н. Приступко // Хрещатик. – 2003. – 9 січ. 
(№ 1). – С. 1-2. 

На с. 1 – про те, що в 1810-1814 рр. за проектом архітектора 
А. І. Меленського було збудовано церкву Різдва Христового. 

 
94. Свідрик Л. Шевченкова церква на Подолі: З нагоди 

відзначення 143-річниці перепоховання тіла Великого Кобзаря тут 
освятили меморіальну дошку авторів [скульпторів] Віталія Сівка та 
Володимира Щура: [Церква Різдва Христового на Подолі, відбудована 
2003 р. на місці дерев'яної церкви за проекто архіт. А. Меленського] / 
Л. Свідрик // Хрещатик. – 2004. – 25 трав. (№73). – С. 2 : іл. ; Голос 
України. – 2004. – 22 трав. (№93). – С. 1 : іл. 

Про відбудову у 2003 р. Церкви Різдва Христового на Подолі 
на місці кам'яної церкви, що була зведена за проектом архітектора 
А. І. Меленського . 

Зазначено, що в 1814 р. на місці дерев'яної церкви XVI ст., що 
згоріла внаслідок пожежі, за проектом архітектора А. І. Меленського 
звели нову кам'яну церкву Різдва Христового, в якій "в травні 1861-го 
кияни прощалися ... з Тарасом Григоровичем [Шевченком]". 

 
95. Северин С. Озеленение / С. Северин, И. Родичкин, 

Е. Атаманенко // Стр-во и архит. – 1967. – № 11. – С. 29-35 : планы, 
фото. 

На с. 32 (іл.) – ротонда на могилі Аскольда (архітектор 
А. І. Меленський. Другий поверх надбудований в 1935 р. архітектором 
П. Г. Юрченком). 
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96. Сементовский Н. Киев, его святыни, древности, 
достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и 
путешественников : С 96 политипажами, изобр. виды Киева, его 
древние и замечательные храмы, монастыри, чудотворные иконы, 
гробницы св. угодников, внутренности пещер, памятники, здания, 
мозаики, фрески и другие древние предметы / Н. Сементовский ; изд. 
книгопродавца Н. Я. Оглоблина. – 7-е изд., испр. и доп. – К., 1900. – 
XV, 303 с. : ил., план. – Указ.: с. 301-303. (Шифр 72сгУ/Кие-Сем-
283650) 

На с. 13-14 – про пам'ятник 
Магдебурзькому праву в м. Києві 
(прізвище автора – архітектора А. І. 
Меленського – не зазначено). 

На с. 14 (іл.) – пам'ятник 
Магдебурзькому праву (прізвище 
автора – архітектора А. І. 

Меленського – не зазначено). 
На с. 162 – про те, що в 

1809 р. на місці старої церкви на 
Аскольдовій могилі закладено нову кам'яну й завершено будівництво в 
1810 р. (прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – не 
зазначено). 

На с. 163 (іл.) – Аскольдова могила. 
На с. 255-256 – історія спорудження кам'яної церкви Різдва 

Христового, збудованої 1810-1814 рр. на місці давнішньої дерев'яної 
(прізвище автора – архітектора А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 257-259 – історія спорудження Гостиного двору й 
Контрактового будинку (прізвище автора – архітектора 
А. І. Меленського – не зазначено). 

На с. 258 (іл.) – панорама Подолу, на якій зображені, зокрема, 
Гостиний двір, Контрактовий будинок, Братський монастир, церква 
Миколи Доброго та ін. 

 
97. Сургай О. Київський Афон : До категорії найдавніших 

географічних назв або топонімів (від топо – місцевість) слід віднести 
Китаїв / О. Сургай // Столиця. – 2005. – 5-11 серп. (№ 31). – С. 28 : іл. 

На с. 28 – про те, що у 1829-1837 рр. архітектором 
І. Богдановим за проектом архітектора А. Меленського було 
споруджено надбрамну цегляну дзвіницю з годинником на відстані 
50 м від входу до Троїцької церкви. 

Садиба Стрельбицького  
на вул. Покровській, 5 
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98. Таран Л. Не лише торги, а й бенкети / Таран Л. // Веч. 
Київ. – 2005. – 17 лют. (№ 29). – С. 16. 

Викладено історію Контрактового будинку на Подолі в м. 
Києві. Зазначено, що перший "спеціальний Контрактовий дім" було 
відкрито у 1801 р. на вул. Покровській (проект архітектора А. І. 
Меленського). Другий Контрактовий будинок був зведений в 1815-
1817 рр. за проектом архітектора В. Гесте та участю А. І. Меленського. 

 
99. Титов Ф. Путеводитель при обозрении святынь и 

достопримечательностей Киево-Печерской Лавры и г. Киева / сост. 
Ф. Титов ; Киево-Печер. лавра. – К., 1910. – 99 с. : 33 вкл. л. (Шифр 
72сгУ/Кие-Тит-295045) 

На с. 93-94 – про Борисоглібську церкву Братського монастиря 
у м. Києві (про реставрацію після пожежі 1811 р. архітектором 
А. І. Меленським – не зазначено). 

 
100. Титов Ф.И. Киево-Подольские монастырские и 

приходские храмы сто лет тому назад : (К истории великого пожара на 
Киево-Подоле 9 июля 1811 г.) / Ф. И. Титов. – К., 1914. – 27 с. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. (Шифр 72сгУ/Кие-Тит-781039) 

На с. 14 – про те, що протоієрей І. Мойсеєнков посилався на 
архітектора А. І. Меленського в сентенції про безпеку відбудованої 
церкви Доброго Миколи. 

На с. 18-21 наведено свідчення архітектора А. І. Меленського 
про ушкодження в Братському, Катерининському чоловічому й 
Флорівському жіночому монастирях після пожежі 1811 р. 

 
101. Товстенко Т.Д. Стилевые черты сложившейся 

застройки Киева / Т. Д. Товстенко // Стр-во и архит. – 1979. – № 9. – 
С. 30-33 : рис. 

На с. 31 серед пам'яток архітектури класицизму названо 
церкву-ротонду, келії і дзвіницю Флорівського монастиря (архітектор 
А. І. Меленський). 

 
102. Толочко Л.И. Памятники украинской архитектуры 

середины XVII в. / Л. И. Толочко, Ю. Г. Лосицкий // Стр-во и архит. – 
1984. – № 5. – С. 30-31 : рис., планы, фото. 

На с. 30 – про те, що після пожежі 1811 р. старий академічний 
корпус Братського монастиря й Борисоглібська церква 
відбудовувалися за керівництва архітектора А. І. Меленського, 
внаслідок чого на першому поверсі церкви було встановлено іконостас 
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подільської приходської Святодухівської церкви, що згоріла 
(Борисоглібську церкву також перейменовано на Святодухівську). 

 
103. Фісун О. Андрій Меленський. Перший "головком" від 

архітектури / О. Фісун // БудМайстер. – 2003. – № 3. – С. 34-37. 
Про творчу діяльність А. І. Меленського на посаді головного 

архітектора м. Києва. 
 
104. Фісун О. До історії 

київського самоврядування / О. 
Фісун // Київ. – 2002. – № 4/5. – С. 
179-185. : фото. 

На с. 179 (іл.) – пам'ятник 
Магдебурзькому праву (1802-1808 
рр., архітектор А. І. Меленський). 
Фото 1870-х рр. 

 
105. Флоровский 

монастырь // Киев : Энцикл. справ. / 
под ред. А. В. Кудрицкого. – 2-е изд. 
– К. : Гл. ред. УРЕ, 1985. – С. 667. 

Зазначено, що після пожежі 
1811 р. відновленням монастиря 
керував архітектор А. І. Меленський. 

 
106. Холостенко М. Андрій Меленський (До 180-річчя з 

дня народження / М. Холостенко // Вісн. Акад. архіт. УРСР. – 1947. – 
№ 1. – С. 41-42. 

Наведено біографічні дані А. І. Меленського, а також 
інформацію про його діяльність як головного архітектора м. Києва. 

 
107. Холостенко М.В. Кваренгі і архітектура XVIII ст. на 

Україні / М. В. Холостенко. – (Архітектурна спадщина) // АРУ. – 1939. 
– № 6. – С. 31-36 : рис., плани, іл. 

Про архітектурну спадщину Дж. Кваренгі: характеристика 
стилю. 

На с. 36 – про те, що на творчість архітектора А. І. 
Меленського мала вплив творчість Дж. Кваренгі. 

 
108. Цапенко М.П. Историческое значение зодчества 

великого русского народа в развитии архитектуры братских республик 

Нижній пам’ятник 
Святому Володимиру 
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/ М. П. Цапенко // Зодчество Украины, 1654-1954 : Сборник / Акад. 
архит. УССР, Ин-т истории и теории архит. – К. : Изд-во Акад. архит. 
УССР, 1954. – С. 103-132 : ил. 

На с. 120 – про те, що творчість корифеїв російського 
зодчества вплинула на російських зодчих, які працювали в Україні, 
серед них – архітектор А. І. Меленський. 

 
109. Цибенко П.А. Театрально-декораційне мистецтво / 

П. А. Цибенко // Історія українського мистецтва / НДІ теорії, історії та 
персп. проблем радян. архіт.; голов. ред. М. П. Бажан [и др.] ; ред. кн.: 
Я. П. Затенацький, Г. О. Лебедєв, Ф. П. Шевченко. – К. : Голов. ред. 
УРЕ, 1969. – Історія українського мистецтва, В 6 т. Т. 4, Кн. 1 : 
Мистецтво кінця XVIII-першої половини XIX cтоліття. – С. 186-194 : 
іл. 

На с. 191 – про те, що в 1806 р. в м. Києві було побудоване 
спеціальне театральне приміщення.   

На с. 192 – про те, що в 1806 р. за проектом архітектора 
А. І. Меленського міським коштом біля входу на Володимирську гірку 
(нині вул. Хрещатик, 2) в м. Києві було збудовано спеціальний театр на 
470 місць. 

 
110. Шевченко В. Гостиный двор в Киеве: история 

воссоздания / В. Шевченко // БудМайстер. – 2004. – № 19. – С. 8-9 : 
фото. 

На с. 8 – про те, що нагляд за будівництвом Гостиного двору 
вів спочатку петербурзький архітектор К. Ізмайловський, а згодом – 
головний архітектор Києва А. І. Меленський. 

На с. 9 – про те, що після пожежі 1811 р. Поділ відбудовували 
за проектами архітекторів В. Гесте й А. Меленського. 

 
111. Шевченко В. Гостиный двор в Киеве: история 

воссоздания / В. Шевченко // Відлуння віків. – 2005. – № 1. – С. 26-30 : 
фото. 

Спогади автора про реставраційні роботи Гостиного двору.  
На с. 27 – про те, що нагляд за будівництвом Гостиного двору у 

1809 р. вів головний архітектор м. Києва – А. І. Меленський. 
На с. 28-29 відзначено те, що архітектор А. І. Меленський 

спрощував гармонійні форми Гостиного двору, розроблені 
архітектором Л. Руска, "не в лучшую сторону". 

На с. 29 – про те, що після пожежі 1811 р. Поділ відбудовували 
за проектом архітекторів В. Гесте й А. Меленського. 
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112. Шулькевич М.М. Киев : Архит.-ист. очерк / 

М. М. Шулькевич, Т. Д. Дмитренко. – 6-е изд., перераб. и доп. – К. : 
Будівельник, 1982. – 446 с. : ил., 16 вкл. л. ил. – Библиогр.: с. 438-439. 
(Шифр 72сгУ/Кие-Шул-994716) 

На с. 65 – про те, що в 1822 р. трапезну поблизу Софійського 
собору було реконструйовано в церкву – т. зв. теплу, або малу Софію 
(архітектор А. І. Меленський). 

На с. 78 – про те, що в 1808-1809 рр. архітектором 
А. І. Меленським було розроблено проект планування Києва, що не був 
реалізований через пожежу 1811 р. 

На с. 79 – про те, що архітектор А. І. Меленський брав участь в 
роботі з уточнення проекту планування Подолу, розробленого 
архітектором В. І. Гесте. 

На с. 80, 82 – про роль архітектора А. І. Меленського в забудові 
Києва початку ХІХ ст. Наведено його основні проекти. 

На с. 81 (іл.) – ротонда на Аскольдовій могилі. 
 

Документальні фільми 
113. Андрій Меленський: Док. фільм / Реж. 

В. І. Соколовський. – К.: Укртелефільм, 1997. – 1 кф.(28 хв.). 
Про життя і творчість А. І. Меленського (1766-1833), який 30 

років працював головним архітектором м. Києва. Один із авторів 
забудови міста, зокрема Подолу. Брав участь у створенні генерального 
плану Києва (1808-1809).  
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Меленський Андрій Іванович (1766-1833) : бібліогр. письмова 
довідка (книги, брошури, статті з періодичних видань та збірників за 
1888-2010 рр.) / уклад. Д. О. Мироненко; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 
– К., 2011. – 36 с.: іл. 
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