
 

Затверджено 

Наказ Мінкультури та Держбуду 

 від 13.05.2004 № 295/104 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА 
 

об'єкта культурної спадщини 

 

Колишня чоловіча гімназія 

(найменування об'єкта ) 

 

вид тип категорія пам’ятки  

пам’ятка архітектури споруда місцевого значення 

 

1. Дата утворення об'єкта: 

 

1876 р. 

 

2. Місцезнаходження об'єкта: 

 

Рівненська область, м. Острог, Войкова площа, 6 

 

3. Охоронний № пам’ятки: 

 

208-Рв 

 

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік та 

визначено категорію пам'ятки: 

 

Рішення Рівненського облвиконкому від 28.07. 1990 № 140 

 



5. Функціональне використання: 

 

сучасне 

використання 

первісне 

призначення 

інші (протягом часу 

існування об’єкта) 
Острозький НВК «Школа І-

ІІІ ступенів-гімназія» 

чоловіча гімназія 1876-1921 – російська 

гімназія 

1921-1939 – гімназія №705 

ім. М.Конопницької 

1939-1982 – школа №1 ім. 

Островського 

1982 – 2005 – школа №2 

з 2005 - гімназія 

 

6. Стислий опис об'єкта: 

 
Розташування   Гімназія розташована на північний схід від історичного міського ядра 

на природному підвищенні (так званій Красній Гірці) в центрі 

кварталу, обмеженого вулицями Незалежності, Валовою, Луцькою, 

Папаніна та Войковою площею. Відіграє важливе містобудівне 

значення. 
Характеристика 
об'єкта  

Гімназія збудована у 1876 р. за проектом київського арх. 

П.І.Шлейфера.  

Складної конфігурації в плані цегляна будівля, що складається з 

триповерхового головного корпусу, до якого під прямим кутом з 

північного сходу та південного заходу примикають одноповерхові 

корпуси. Висота триповерхового корпусу – 15,23 м; габаритні 

розміри: загальна довжина будівлі з прибудовами по лінії головного 

фасаду – 69.02 м,  загальна довжина по лінії бічного (південно-

західного фасаду) – 55,84 м. 

У структурі планування використана змішана система: у головному 

корпусі – коридорна з двостороннім розташуванням приміщень, у 

прибудованих корпусах – анфіладна з двостороннім розташуванням 

приміщень та зальна системи. 

Архітектурно-стилістичне вирішення будівлі колишньої гімназії є 

зразком стилю неокласицизм, характерного для громадських будівель 

різного призначення в російській архітектурі 2-ої пол. ХІХ ст. 
Наявність творів 

мистецтва  
Відсутні 

 

7. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця): 

 

- 

 

8. Ступінь схоронності об’єкта: 

 
добрий, задовільний, 
незадовільний, 

аварійний 

Добрий. 

 

 



9. Наявність науково-проектної документації на об'єкт: 
Найменування документації Рік 

розроблення 
Автор (організація) Місце зберігання, 

інв. № 

Звіт про науково-дослідну 

роботу «Історико-

архітектурний опорний 

план та проект зон 

охорони пам’яток 

центральної частини м. 

Острога Рівненської 

області» 

2007 

 

 

 

 

 

 

Державний науково-

дослідний інститут теорії та 

історії архітектури і 

містобудування (м.Київ) 

НДІТІАМ,       №№ 

89829/1, 

89829/2, 89829/3 

Історико-архітектурний 

опорний план м.Острог 

Рівненської області з 

визначенням меж і 

режимів використання 

зон охорони пам’яток та 

історичних ареалів 

2014 Науково-дослідний інститут 

пам’яткоохоронних 

досліджень (м.Київ) 

Острозька міська 

рада, відділ з 

питань 

містобудування та 

архітектури. 

 

10. До облікової картки додаються графічні матеріали та фотофіксація:  
Найменування матеріалів Кількість Дата 

виконання     
Виконавець 

Генеральний план з позначенням зон охорони  1 11.11.2018 О.В.Матвіюк 

План об’єкта 1 11.11.2018 О.В.Матвіюк 

Фото загального вигляду об’єкта 1 13.10.2018 М.В.Наумець 

 

Облікову картку склав: 
Посада та назва 
організації 

Спеціальність, 
кваліфікаційний рівень 

Прізвище, ініціали Підпис Дата 
складання 

Завідувач кафедри 

архітектури та 

середовищного 

дизайну 

Національного 

університету водного 

господарства та 

природокористування  

архітектор,  

д-р архітектури 

О.Л.Михайлишин  30.11.2018 

 

 

 

Керівник органу охорони культурної спадщини 
 

Начальник управління культури і туризму  

Рівненської облдержадміністрації          Я.М. Мельник 

 



 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

до облікової картки 

 

 

1. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Генеральний план з позначенням зон охорони. 

Виконавець О.В.Матвіюк. 

2. Острог. Колишня чоловіча гімназія. План першого поверху на відм. 0,000. Виконавець  

О.В.Матвіюк. 

3. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Південно-східний фасад будівлі. 2018 р. Фото 

М.В.Наумця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Острог. Колишня чоловіча гімназія. Південно-західний фасад будівлі.  

2018 р. Фото М.В.Наумця. 



Затверджено 

Наказ Мінкультури та Держбуду 

 від 13.05.2004 № 295/104 
 

 

ПАСПОРТ 
 

об'єкта культурної спадщини 

 

Колишня чоловіча гімназія 

(найменування об'єкта) 
 

вид тип категорія пам’ятки 

пам’ятка архітектури споруда місцевого значення 

 

1. Дата утворення об'єкта: 

1876 р. 

 

2. Місцезнаходження об'єкта: 

Рівненська область, м. Острог, Войкова площа, 6 

 

3. Охоронний № пам’ятки: 

208-Рв 

 

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік та 

визначено категорію пам'ятки: 

Рішення Рівненського облвиконкому від 28.07.1990 № 140 

 

5. Наявність охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних 

написів, позначок: 
Відсутні 

 

 

6. Власник: 

Територіальна громада м.Острога (комунальна власність) 

 

7. Користувач: 

Відділ освіти виконавчого комітету Острозької міської ради 

 

8. Охоронний договір : 
від __________________________ № ________________ 

 



 

9. Функціональне використання: 

сучасне первісне інші (протягом часу 

існування об’єкта) 
Острозький НВК «Школа І-

ІІІ ступенів-гімназія» 

чоловіча гімназія 1876-1921 – російська 

гімназія 

1921-1939 – гімназія №705 

ім. М.Конопницької 

1939-1982 – школа №1 ім. 

Островського 

1982 – 2005 – школа №2 

з 2005 - гімназія 

 

10. Історичні дані про об'єкт: 

 
Будівництво чоловічої гімназії у 1876 р. за проектом відомого київського архітектора 

П.І. Шлейфера стало результатом пожвавлення суспільного та культурного життя в Острозі у 

2-й пол. ХІХ ст. Одночасно з гімназією було зведено цілий комплекс споруд: житлові 

будинки для директора, інспектора, сторожа, лікарня для учнів та господарські будівлі, 

згруповані навпроти просторого подвір′я. 

 

11. Відомості про сучасний стан об’єкта: 

 
Розташування об'єкта і 
його роль у 

навколишньому 
середовищі 

Гімназія розташована на північний схід від історичного міського ядра 

на природному підвищенні в центрі кварталу, обмеженого вулицями 

Незалежності, Валовою, Луцькою, Папаніна та Войковою площею. Ця 

значна для міста триповерхова будівля має важливе містобудівне 

значення. Вдало поставлена на т.з. Красній Гірці, вона домінувала над 

забудовою центральної магістралі міста (нині – вулиця Незалежності), 

створювала висотний акцент у північній частині «Старого міста».  

Ландшафт Навколишній ландшафт є доволі спокійним з доволі стрімким 

пониженням в південному напрямку. Ділянка міста, де 

розташовується гімназія, є однією з найвищих забудованих ділянок. 
Опис об'єкта  Складної конфігурації в плані цегляна будівля (Г-подібна з 

прибудовами), що складається з триповерхового головного корпусу, 

до якого під прямим кутом з північного сходу та південного заходу 

примикають одноповерхові частини. 

Висота триповерхового корпусу – 15,23 м; габаритні розміри: 

загальна довжина будівлі з прибудовами по лінії головного фасаду – 

69.02 м,  загальна довжина по лінії бічного (південно-західного 

фасаду) – 55,84 м. 

Головний фасад симетричний за композицією. Центральну частину на 

п’ять віконних прорізів виділено головним входом, пілястрами на 

рівні другого-третього поверхів та прямокутним аттиком у 

завершенні. Головний фасад розчленований міжповерховими 

карнизами. Перший поверх рустований. Віконні прорізи першого та 

третього поверхів прямокутні, другого - з арочними перемичками. 

Оздоблені наличниками, замковими каменями на рівні першого 

поверху, підвіконними вставками на рівні другого-третього поверхів 

центральної частини.  



У структурі планування використана змішана система: у головному 

корпусі – коридорна з двостороннім розташуванням приміщень, у 

прибудованих корпусах – анфіладна з двостороннім розташуванням 

приміщень та зальна системи. 

Архітектурно-стилістичне вирішення будівлі колишньої гімназії є 

зразком стилю неокласицизм, характерного для громадських будівель 

різного призначення в російській архітектурі 2-ої пол. ХІХ ст. 

Поверхня фасадів оштукатурена та пофарбована: елементи 

архітектурного декорування (міжповерхові та вінчаючі карнизи, 

обрамлення вікон, пілястри) виділені білим кольором, прясла стін – 

світлим рожевим. 

За видовою приналежністю будівля чоловічої гімназії одночасно є і 

пам'яткою архітектури, і пам'яткою історії, оскільки у кін. ХІХ – на 

поч. ХХ ст. тут навчались політичний діяч Радянської держави 

Д.З.Мануїльський (1883-1859), видатний діяч науки – сходознавець 

А.Ю.Кримський (1871-1942), відомий український літературознавець 

і педагог П.К.Волинський. 

Перебудови, втрати й 
історичні 
нашарування 

На початку 2010-х рр. в процесі виконання ремонтних робіт усі 

дерев’яні вікна будівлі замінені на пластикові. 

Наявність творів 
мистецтва та їх опис 

Відсутні 

Опис території об'єкта Територія об’єкта огороджена секційним парканом на цегляних 

стопах зі сторони Войкової площі, з інших сторін – по металевих та 

залізобетонних стовпчиках. Територія об’єкту благоустроєна: 

влаштовані асфальтобетонні відмостка та доріжки, майданчики для 

спортивних ігор, а також огороджений майданчик зі спеціальним 

покриттям для міні-футболу. Озеленення території – газони та деревні 

та кущові насадження листяних і хвойних порід. 

Загальна оцінка 
технічного стану 
об’єкта, дата, № акта 
технічного стану  

Загальний стан  добрий. 

Наявність інженерних 
мереж та інженерного 
обладнання 

Будівля оснащена усіма мережами, необхідними для нормального 

функціонування  закладів подібного типу: електромережами, водяним 

опаленням,  
Дата і № довідки про 
майнову цінність 

об’єкта, найменування 
організації, яка 
провела оцінку, 
вартість в гривнях 

Майнова цінність об’єкта не визначалася. 

 

12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця): 

 

- 

 

13. Територія об'єкта: 

 
Площа 0,9759 га. 
Опис меж території 

об’єкта 
Територія пам’ятки з південного сходу та південного заходу 

обмежується огорожею гімназії по пл. Войкова, 6, з північного сходу 



– тротуаром на територію гімназії, з північного заходу – забудовою, 

розташованою на території подвір’я гімназії. 

 

14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, 

історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об'єкта: 
Якості об’єкта, 

завдяки яким він 
набуває культурної 
цінності як пам’ятка  

Будівля колишньої чоловічої гімназії є одним із характерних зразків 

будівель навчальних закладів 2-ї половини ХІХ ст., а за своїми 

архітектурно-стилістичними якостями – неокласицистичного 

напрямку в російській архітектурі названого періоду. 

 

15. Зони охорони пам'ятки: 
Організація-розробник 
науково-проектної 
документації 

Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень (м.Київ). 

Дата розроблення 
науково-проектної 
документації 

2014 рік. 

Дата і номер 
документа про 
затвердження 
науково-проектної 
документації 

Рішення міської ради № 97 від 19.02.2016 р. 

Короткий опис меж 
зон охорони із 
зазначенням площі 
кожної зони 

Пам’ятка розташована в межах історичного ареалу міста Острога, на 

території Комплексної  охоронної зони пам’яток центральної частини 

міста, яка займає площу 61.36 га. 

 

16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної документації на 

об'єкт: 
Найменування 
документації 

Рік 
розроблення 

Автор (організація) Місце зберігання, 
інв. № 

Звіт про науково-

дослідну роботу 

«Історико-

архітектурний 

опорний план та 

проект зон охорони 

пам’яток 

центральної частини 

м. Острога 

Рівненської області» 

2007 Державний науково-дослідний 

інститут теорії та історії 

архітектури і містобудування 

(НДІТІАМ) 

НДІТІАМ,       

№№ 89829/1, 

89829/2, 89829/3 

Історико-

архітектурний 

опорний план 

м.Острог 

Рівненської області з 

визначенням меж і 

режимів 

використання зон 

охорони пам’яток та 

історичних ареалів 

2014 Науково-дослідний інститут 

пам’яткоохоронних досліджень 

(м.Київ) 

Острозька міська 

рада, відділ з 

питань 

містобудування 

та архітектури. 



 

17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об’єкті: 
Найменування робіт Рік 

проведення 
Замовник Виконавець  Підрядна 

організація 

Дослідницькі й 

реставраційні 

роботи не 

проводились 

   

 

 

18. Основні джерела відомостей про об’єкт: 

 
Археологічні 
матеріали 

Відсутні 

Іконографічні 
матеріали 

Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Острога 

Архівні матеріали Фонди Державного історико-культурного заповідника м. Острога 
Бібліографічні 
матеріали 

Історія міст і сіл УРСР. Ровенська область. – К.: Головред. УРЕ АН 

УРСР, 1973. – С.97. 

 

 

19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація: 

 
Найменування  Кількість Дата 

виконання     
Виконавець 

Генеральний план з позначенням зон охорони  1 23.11.2018 П.О.Бенедюк 

Обміри: 

Поповерхові плани 3 23.11.2018 П.О.Бенедюк 

Креслення фасадів  4 23.11.2018 П.О.Бенедюк 

Розрізи 1 23.11.2018 П.О.Бенедюк 

Фотофіксація: 

Фото загального вигляду 5 2018 р. М.В.Наумець 

Фото фрагментів 1 2018 р. М.В.Наумець 

Фото інтер'єрів 2 2018 р. М.В.Наумець 

 

Паспорт склав: 

 
Посада та назва 
організації 

Спеціальність, 
кваліфікаційний рівень 

Прізвище, ініціали Підпис Дата 
складання 

Завідувач кафедри 

архітектури та 

середовищного 

дизайну 

Національного 

університету водного 

господарства та 

природокористування 

 

архітектор,  

д-р архітектури 

 

 

 

 

 

 

 

О.Л.Михайлишин 

 

 

 

 

 

 

 

 24.11.2018 

 

Керівник органу охорони культурної спадщини 
 

Начальник управління культури і туризму  

Рівненської облдержадміністрації          Я.М. Мельник 



 

 

 

ДОДАТКИ 

до паспорта 

 

1. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Генеральний план з позначенням зон охорони. 

Виконавець О.В.Матвіюк. 

 

Обмірні креслення 

2. Острог Колишня чоловіча гімназія. План першого поверху на відм. 0,000. Виконавець  

О.В.Матвіюк. 

3. Острог. Колишня чоловіча гімназія. План другого поверху на відм. 4,200. Виконавець  

О.В.Матвіюк. 

4. Острог. Колишня чоловіча гімназія. План другого поверху на відм. 9,120. Виконавець  

О.В.Матвіюк. 

5. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Південно-східний фасад. Виконавець  О.В.Матвіюк. 

6. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Північно-західний фасад. Виконавець  О.В.Матвіюк. 

7. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Бічний західний фасад. Виконавець  О.В.Матвіюк. 

8. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Бічний східний фасад. Виконавець  О.В.Матвіюк. 

9. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Розріз 1-1. Виконавець  О.В.Матвіюк. 

 

Фотофіксація: 

1. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Південно-західний фасад. 2018 р. Фото М.В.Наумця. 

2. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Загальний вигляд будівлі з півночі. 2018 р. Фото 

М.В.Наумця. 

3. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Загальний вигляд будівлі з північного сходу. 2018 р. 

Фото М.В.Наумця. 

4. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Вигляд з південного заходу. 2018 р. Фото 

М.В.Наумця. 

5. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Вигляд зі сходу. 2018 р. Фото М.В.Наумця. 

6. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Фрагмент південно-західного фасаду. Аттик.  

2018 р. Фото М.В.Наумця. 

7, 8. Острог. Колишня чоловіча гімназія. Внутрішній вигляд. 2018 р. Фото М.В.Наумця. 

 






























