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№  

з/п 

Дата 

документа 

Назва документу Пошукові 

дані 

Цирк Нікітіна 

1 6 березня 

1887 року 

Заява "содержателя русских цирков" Акима 

Олександровича Нікітіна до Харківської 

міської управи про надання дозволу на 

побудову тимчасового дерев'яного цирку на 

місці цирку Годфруа на три або чотири роки. 
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 119,  

арк. 9 

2 1889 р. План Жандармської площі з позначенням 

місця розташування цирку Нікітіна.  
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 251,  

арк. 1 

3 17 серпня 

1889 року 

Акт комісії Харківської міської управи про 

результати огляду міського цирку на площі 

Жандармській. 
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 251,  

арк. 9-9 зв. 

4 14 жовтня 

1889 року 

Заява "содержателя" цирку А.О. Нікітіна до 

Харківської міської управи про виділення 

місця на Павлівській площі для побудови 

тимчасового театру-цирку на десять років.  
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 251,  

арк. 2-2 зв. 

5 [до 13] 

грудня 

1889 року 

Заява орендаря міського цирку на площі 

Жандармській А.О. Нікітіна до Харківської 

міської управи з проханням подовжити 

термін оренди цирку до 1 лютого 1892 року.  
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 251,  

арк. 5-5 зв. 

6 січень  

1890 р. 

Проект контракту між директором цирку 

А.О. Нікітіним і Харківською міською 

управою про надання в оренду на двадцять 

п'ять років ділянки землі у 620 кв. саж. на 

Жандармській площі під цирк.  
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 308,  

арк. 4-5 зв. 

7 березень 

1890 р. 

Проекти договорів між А.О. Нікітіним і 

Харківською міською управою про надання 

в оренду на двадцять п'ять років ділянки 

землі у 620 кв. саж. на Жандармській площі 

під побудову цирку-театру на 20 років з 

обов'язками та правами сторін.  
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 308,  

арк. 7-11 



8 3 березня 

1892 року 

Заява Генріха Викентійовича Беноні, 

повіреного А.О. Нікітіна, до Харківської 

міської управи з проханням збільшити строк 

оренди ділянки землі під цирк.    
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 403, 

арк. 9-9 зв. 

9 19 травня 

1892 року 

Проект угоди Харківської міської управи 

про надання в оренду місця під розміщення 

цирку Нікітіна.  
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 403, 

арк. 4-5зв. 

10 30 червня 

1892 року 

Постанова Харківської міської думи про 

надання дозволу г. Нікітіну побудувати на 

Жандармській площі цирк-театр на 20 років. 
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 403, 

арк. 6-6 зв. 

11 1892 р. Висновок Харківської міської управи про 

невигідність надання в оренду місця під 

цирк Нікітіна, тому що він пропонує 

зменшену вдвічі орендну платню. 
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 403, 

арк. 11-11 зв. 

12 листопад 

1902 року 

Доклад "содержателя" цирку А.О. Нікітіна 

на засіданні Харківської міської управи з 

проханням подовження терміну оренди 

ділянки землі під цирк з доповненнями та 

висновками міської управи.  
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1306, арк. 

5-6 

13 9 листопада 

1902 року 

Заява "содержателя" цирку А.О. Нікітіна до 

Харківської міської управи з проханням про 

подовження терміну оренди ділянки землі 

під цирк ще на п'ять років.  
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1306, арк. 

3-3 зв. 

14 грудень  

1902 року 

"Особое мнение" гласного Харківської 

міської думи Д.І. Багалея щодо надання в 

оренду земельної ділянки Нікітіну.   
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1306, арк. 

7-8 зв. 

15 

 

2 грудня 

1902 року 

Постанова Харківської міської думи про 

подовження терміну контракту із  

 Нікітіним.   
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1306, арк. 

4 

16 19 грудня 

1902 року 

 

Довідка технічної контори Харківського 

міського електричного освітлення про суму 

коштів, отриманих управлінням за 

освітлення цирку Нікітіна.  
Копія. 

 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1306, арк. 

9 



17 16 листопада 

1902 року 

Довідка міської креслярні про кількість 

землі, яка знаходилася під цирком Нікітіна. 
Копія. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1306, арк. 

10 

Цирк Грікке 

18 22 лютого 

1905 року 

Заява харківського купця Генріха 

Августовича Грікке до будівельного 

відділення Харківського губернського 

правління про погодження проекту кам'яної 

будівлі цирку по пл. Жандармській, 17.  
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 1 

19 31 березня 

1905 року 

Заява купця Г.А. Грікке до Харківської 

міської управи про виділення 600 кв. саж. по 

Жандармській площі біля цирку на десять 

років "для образцового цветника и 

постоянной выставки деревьев".   
Оригінал. 

Ф-45, оп. 3, 

спр. 1525, 

арк. 3 

20 28 квітня 

1905 року 

Повідомлення технічно-будівельного 

комітету Міністерства внутрішніх справ 

Харківському губернатору про результати 

огляду проекту будівлі цирку Грікке.  
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 14-14 зв. 

21 2 травня 

1905 року 

Звернення харківського купця Г.А. Грікке до 

Харківського губернатора про надання 

дозволу на побудову кам'яного цирку. 
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 11 

22 6 травня 

1905 року 

Доповідна записка Харківського 

губернського правління про порівняння, 

двох проектів на побудову кам'яного цирку, 

наданих Г.А. Грікке. 
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 19-20 

23 13 травня 

1905 року 

Заява харківського купця 2-ої гільдії                    

Г.А. Грікке до Харківського віце-

губернатора з проханням надати дозвіл на 

побудову по пл. Жандармській, 17 кам'яного 

цирку-театру за планом архітекторів                                                

В.В. Хрустальова і М.С. Коморицького.   
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 22 

24 14 травня 

1905 року 

Протокол засідання технічної комісії 

Харківського губернського правління щодо 

затвердження проекту цирку Грікке з 

переліком вимог до цієї будівлі. 
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 46-46 зв. 



25 17 травня 

1905 року 

Протокол технічної наради при 

будівельному відділенні Харківського 

губернського правління щодо обговорення 

проекту будівлі цирку Грікке, складеного 

інженероми Б.Н. Корненком, 

М.С. Комарницьким і В.В. Хрустальовим. 
Копія. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 23-26 

26 5 серпня 

1905 року 

Акт технічного огляду комісією 

Харківського губернського правління цирку 

Грікке по пл. Жандармській.  
Копія. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 12-13 

27 2/10 (так в 

документі) 

вересня  

1905 року  

Технічний протокол будівельного відділення 

Харківського губернського правління по 

заяві Г.А. Грікке про дозвіл внести деякі 

зміни в проект добудови до будівлі цирку. 
Копія.   

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 35-36 зв. 

28 12 вересня 

1905 року 

Звернення будівельного відділення 

Харківського губернського правління до 

Харківської міської управи про погодження 

проекту добудови до цирку Грікке.  
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 41-42 зв. 

29 22 грудня 

1905 року 

Звернення Г.А. Грікке до Харківського 

губернського правління про виділення 

комісії для огляду будівлі цирку, яке 

"закончено в пределах возможности в 

техническом и пожарном отношении". 
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 47-47 зв. 

30 28 грудня 

1905 року 

Зверення Г.А. Грікке до Харківського 

губернського правління про надання дозволу 

розпочати вистави у новому цирку  

з травня 1906 р.  
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 49-50 

31 30 грудня 

1905 року 

Акт комісії Харківського губернського 

правління про результати огляду цирку 

Грікке з висновком про надання дозволу 

розпочати вистави з 31 грудня 1905 року. 
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 54-55 зв. 

32 30 грудня 

1905 року 

Доповнення до технічного акту комісії 

Харківського губернського правління про 

незадовільний стан пожежної безпеки цирку 

Грікке за підписами міського інспектора та 

міського архітектора.  
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 56 



33 20 лютого 

1906 року 

Повідомлення технічного відділення 

Харківської міської управи до будівельного 

відділення Харківського губернського 

правління про несанкціоновану дерев'яну 

добудову до цирку Грікке.  
Оригінал. 

Ф-4, оп. 147, 

спр. 772,  

арк. 65 

 

 

Головний спеціаліст    Валентина Плисак 

 

 


