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ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ КН. ЛЮБОМИРСЬКОГО В М. РІВНЕ:
СПОТВОРЕНА ПАМ'ЯТКА ПРОМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТУРИ

КІН. XIX-ПОЧ. XX СТ.

Проблема збереження історичного середовища
міст залишається актуальною протягом багатьох
десятиліть і не лише в Україні. На жаль, у
Рівному вціліло не так багато історичних пам яток та
пам яток архітектури. В міському середовищі
збереглися і існують клаптики забудови XIX -
початку XX ст., які характеризуються стильовим
різноманіттям та надають особливого вигляду
місту. Такими спорудами історичної промислової
архітектури Рівного були будівля першої
приватної електростанції князя Любомирського по вул.
Замковій 20, та будівля пивоварного заводу «Берг-

шлос» [1, с. 148-157] (1900 р.) на розі вул. Соборної
та Коперніка, які не є зафіксованими на даний час
пам ятками історії та архітектури.

Вулиця Замкова, на якій розміщується
електростанція, вважається однією з найстаріших
просторових артерій міста, яка була сформована
ще в давнину і поєднувала головну вулицю міста з
територією палацу Любомирських (рис. 1). Ще до
кінця XIX ст. на місці електростанції знаходилася
водна частина річки Усті, яка омивала острів, де
знаходився князівський палац [2, с. 57-79].
Розвиток забудови вулиці характеризується щільною
міщанською забудовою. Від кінця XIX - початку
XX ст. починаються процеси інтенсивної забудови
міста. Однією з них була електростанція князя.
Любомирського.

Рівне стало третім містом Волинської губернії,
яке використовувало електричне освітлення, після
Житомира (центра губернії) та Луцька (одного з
повітових міст). Цьому посприяла Міська дума
та власник міста князь С. Любомирський. Власне
на замовлення і кошти володаря міста князя
Станіслава Любомирського у 1912 р. першою в місті
була збудована приватна електростанція (рис. 2)
[З, с. 172] Електростанція на 250 кВт [4, с.24] (за
деякими джерелами - на 100 кВт [5]) освітлювала

Рис. 1. Забудова в районі колишньої електростанції
на плані міста Рівне 20-х років XX ст.: 1 -будівля
колишньої електростанції кн. Любомирського; 2.

Будівля колишнього палацу Любомирських; 3. Сучасна
вулиця Соборна; 4. Сучасна вулиця Замкова; 5. Сучасна Рис. 2. Електростанція кн. Любомирського. Загальний

вул. Шкільна. вигляд зі сходу. Фото автора, 2006р.
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Рис.З. Планувальне рішення електростанції (фіксаційні креслення з фондів Рівненського БТІ, 1950р):
а) план першого поверху на відм. +0.000; б) план другого поверху на відм. +3.550; в) план прибудови на відм. +2.980;

г) план підвального поверху на відм. -2.400; д) план підвального поверху на відм. -2.970. Опрацювання автора.

Рис.5. Обмірне креслення бічного фасаду
електростанції.

Опрацювання - С. Ковальчук, С. Шапран.

Рис. 4. Обмірне креслення головного фасаду
електростанції.

Опрацювання - С. Ковальчук, С. Шапран.
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Рис. 6. Добудоване до електростанції приміщення.
Загальний вигляд з північного заходу.

Фото автора, 2012 р.

палац князів Любомирських, ректифікаційний
завод, чотири військові казарми, кілька
приватних будинків на Директорській вулиці і Торговій
площі [6]. Щоправда, за даними журналу зборів
рівненської міської думи за 19 квітня 1912 р.
електростанцією передбачалося освітлювати список
об єктів із 17 позицій, куди були включені близько
ЗО будівель різного призначення [7, с. 66]. На
електростанції було встановлено два газогенераторних
двигуни італійського виробництва, які працювали
на вугіллі (антрациті) потужністю 90 кінських сил
кожен. Вони приводили в рух дві динамо-машини
російської фірми «Сименс-Шукертт» кожна
потужністю 60 квт. [8, с. 65]. У 1913 р. було
розпочато будівництво ще однієї електростанції по вул.
Гоголя,10, тепер уже місцевою владою. В 1915 р.
основне обладнання двох електростанцій
евакуйоване на схід у зв язку з початком першої Світової
війни. При цьому повністю була виведена із ладу
внутрішня і зовнішня мережа. В 1920-1923 рр.
Рівне було позбавлене електричного освітлення.
У 1928 р. магістрат Рівного стверджував, що
електростанція була дощенту знищена більшовиками
ще до 1920 р. [8, с. 65-68]. А електростанція князя
Любомирського так і не була відновлена за своїм
призначенням. До сучасних днів електростанція
дійшла вже відбудованою. І хоча це був один з
небагатьох прикладів промислового зодчества
зазначеного періоду, ця споруда, на жаль, в свій час не
отримала статусу пам ятки архітектури, принаймні
місцевого значення.

Стилістичне вирішення будівлі загалом вказує
на вплив так званого «цегляного» стилю на

формування архітектурного образу будинку. В плані
будівля мала прямокутну форму з добудовами
у північно-східній і північно-західній частинах.

Рис. 7. Нова прибудова торгівельного об єкту до
електростанції кн. Любомирського. Загальний вигляд зі

сходу. Фото автора, 2012 р.

Будівля має два повноцінних поверхи і підвал. З
інвентаризаційних планів за 1950 рік, що
зберігаються у Рівненському міському Бюро технічної
інвентаризації, видно, що близько двох третин
будівлі відведено під цех для генерування
електроенергії, а одна третя - під допоміжні службові
приміщення. З західної сторони була ще одна
прибудова, котра не дійшла до нашого часу.

Будівля була збудована з цегли (розміри цегли
135x255x65 мм). Що стосується композиційного
рішення, головний фасад поділений
схематичними рустованими пілястрами на три частини.
Ярусність будівлі підкреслена горизонтальними
поясами фігурно викладеної цегли («зубчатої»).
Усі фасади виконані з відкритої цегляної кладки.
Головний фасад завершений вигнутим
декоративним фронтоном у стилі бароко. Пластичну лінію
фронтону повторював і світловий ліхтар на даху.
Збільшений фронтон дублюється на лінії поділу
будівлі на одно- та двоповерхову частини. Осьова
лінія фасаду завершується двома вазами на високих
постаментах. Віконні карнизи виконані у формі
вигнутих фронтонів з замковим каменем, вікна
навколо прикрашені рустуванням. Усі вікна мають
ще підвіконні карнизи спрощеної форми. Дверний
портал оформлений аналогічно вікнам (рис. 4).

Об ємно-просторове рішення будівлі можна
поділити на дві частини. Перша - одноповерхова,
висотою 7,2 м, в приміщенні якої розташовувався
машинний зал станції. Дах цієї частини є
двосхилим і не автентичним, ще в 2004 р. був покритим
азбестоцементними листами. Друга
частина-двоповерхова, її приміщення відводилось на кабінети.
У цій частині дах є скатним з двома вираженими
фронтонами криволінійної форми (рис. 5).
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Ще донедавна будівля належала обласній раді
фізкультурно-спортивного товариства «Колос»,
а зараз тут знаходиться спортивний клуб «Спарта».
На базі клубу створена дитяча спортивна школа ім.
А. В. Яндола. З ініціативи вихідців та членів цього
товариства сьогодні відбувається т.зв. «реновація»
електростанції, яка розпочалася ще у 2009 р. За
інформацією директора ТОВ спортклубу
«Спарта» Щупака В. Ю., у будівлі повністю замінена
покрівля з азбестоцементної на металопрофільні
листи, велике зальне приміщення висотою 7,2 м
розділено на два поверхи, де зараз знаходяться тре-
нажерний та боксерський зали, замінена підлога,
оновлені інженерні комунікації та устаткування,
дерев яні вікна замінені пластиковими (рис. 6). З
північно-західної сторони добудоване приміщення
з ще одним входом (рис. 10). Прибудована частина
будівлі, що використовується під оренду торговими
точками, закрила історичний фасад будівлі, який
певною мірою став інтер єром новобудови (рис. 7).
Окрім того, за рахунок добудови втрачена частина

відкритого простору, яка була своєрідним вузлом
вулиці Замкової. На даний час лише частково
уціліли північно-східний та південно-західний фасади
колишньої електростанції.

Оскільки, як відомо, ставлення суспільства до
пам яток історіїта культури є віддзеркаленням
процесів, які відбуваються у сучасному суспільстві, то
можна стверджувати, що архітектурна цінність
даного об єкту в рівненському контексті є достатньо
помітною і визначається наявністю автентичних

елементів, зокрема своєрідного фронтону, віконних
та дверних порталів, рустування та цегляної
кладки. Усе це вказує на те, що фактична втрата даної
будівлі є відчутним збіднінням історичного
середовища міста в цілому. Стилістика і архітектурний
образ цієї пам ятки, на жаль, не були враховані
при реновації об єкту, що, на мою думку,
негативно відобразилося загалом на забудові вулиці
Замкової, котра, як відомо, є одним з найстаріших
фрагментів розпланувальної структури історичного
центру Рівного.
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В статті подано збір інформації щодо історії першої приватної електростанції князя Любомирського та

архітектурний опис об ємно-планувальної структури будівлі для можливості відновлення її у майбутньому.

The article describes the collection of information on the history of the first private power plant of prince

Lyubomirskiy and architectural description of space-planning structure of the building for its recovery in the future.
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