
 

Затверджено 

Наказ Мінкультури та Держбуду 

 від 13.05.2004 № 295/104 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА 
 

об'єкта культурної спадщини 

Межовий стовп 

(найменування об'єкта ) 

 

вид тип категорія пам’ятки  

пам’ятка архітектури споруда місцевого значення 

 

1. Дата утворення об'єкта: 

18-19 ст. 

 

2. Місцезнаходження об'єкта: 

Рівненська область, м. Острог,  вул. Князів Острозьких 

 

3. Охоронний № пам’ятки: 

163-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) 
Меморативний елемент 

старої містобудівної 

інфраструктури міста 

 

Сакральна демаркація 

південного кордону міста 

біля стародавнього в’їзду до 

міста 

- 

 

6. Стислий опис об'єкта: 
Розташування   Об’єкт розташовується на північному боці вулиці Князів Острозьких, 

котра в стародавні часи  слугувала одним з головних під’їздів до міста 

і з’єднувала Острог з містечком Межиріч. 

Характеристика 
об'єкта  

Пам’ятка належить до колись розповсюдженого, а тепер практично 

втраченого типу придорожніх «фігур», що споруджувалися з різних 

мотивацій, переважно сакрального та меморативного характеру. 
Наявність творів 
мистецтва  

Встановлена під балдахіном скульптурне зображення жіночої фігури з 

дитиною потребує ретельнішого дослідження на предмет походження 

та автентичності. 



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

- 

 

8. Ступінь схоронності об’єкта: 
добрий, задовільний, 
незадовільний, 
аварійний 

задовільний 

 

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

Рік 
розроблення 

Автор (організація) Місце зберігання, інв. № 

Матеріали облікової 

документації об’єкта 

культурної спадщини 

2008 Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Рівненської обласної 

державної 

адміністрації. 

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 16.10.2018 П.О.Бенедюк 

План об’єкта 1 16.10.2018 П.О.Бенедюк 

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 

Професор кафедри 

архітектури та 

середовищного 

дизайну 

Національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокористува

ння 

архітектор,  

д-р архітектури 

П.А.Ричков  29.10.2018 

 

 

Керівник органу охорони культурної спадщини 

Начальник управління культури і туризму  
Рівненської облдержадміністрації          Я.М. Мельник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

до облікової картки 

 

 

 

1. Острог. Межовий стовп. Генеральний план з позначенням зон охорони. Виконавець 

П.О.Бенедюк за участі О.П.Петровець. 

2. Острог. Межовий стовп. Фасад, план. Виконавець П.О.Бенедюк за участі О.П.Петровець. 

3. Острог. Межовий стовп. Загальний вигляд. 2018 р. Фото М.В.Наумця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Острог. Межовий стовп. Загальний вигляд. 2018 р. Фото М.В.Наумця.  



Затверджено 

Наказ Мінкультури та Держбуду 

 від 13.05.2004 № 295/104 
 

 

 

 
 

 

 

ПАСПОРТ 
 

об'єкта культурної спадщини 

Межовий стовп 

(найменування об'єкта) 
 

вид тип категорія пам’ятки 

пам’ятка архітектури споруда місцевого значення 

 

1. Дата утворення об'єкта: 

18-19 ст. 

 

2. Місцезнаходження об'єкта: 

Рівненська область, м. Острог,  вул. Князів Острозьких 

 

3. Охоронний № пам’ятки: 

163-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: 

Відcутні 

 

6. Власник: 

Територіальна громада м. Острога (комунальна власність) 

 

7. Користувач: 

 

 



8. Охоронний договір : 
від __________________________ № ________________ 

 

 

 

9. Функціональне використання: 

сучасне первісне інші (протягом часу 

існування об’єкта) 
Меморативний елемент 

старої містобудівної 

інфраструктури Острога 

 

Сакральна (меморіальна) 

демаркація південного 

кордону міста біля 

стародавнього в’їзду до міста 

- 

 

10. Історичні дані про об'єкт: 
Межовий стовп у вигляді каплички фіксується в джерелах з XVIII ст. Традиція його 

встановлення має давнє коріння. Межові стовпи відомі з доби античності. Як правило вони 

ставилися на перехрестях доріг, кордонах місті земельних володінь. В часи християнства 

вони набувають форми невеличких капличок у вигляді круглого або квадратного стовпа з 

дахом під яким ставили фігури Христа, Божої Матері або інших святих. Такі стовпи в народі 

отримали назву «фігури».  В путівнику «Ilustrowany przewodnik po Wołyniu» М.Орлович 

пише, що на межовому стовпі знаходилася скульптура святої Анни. За його ж словами стовп 

міг бути споруджений Анною-Алоїзою Ходкевич у першій половині XVII ст. 

 

 

11. Відомості про сучасний стан об’єкта: 
Розташування об'єкта і 
його роль у 

навколишньому 
середовищі 

Об’єкт розташовується на північному боці вулиці Князів Острозьких, 

котра в стародавні часи  слугувала одним з головних під’їздів до міста 

і з’єднувала Острог з містечком Межиріч. Має помітне композиційне 

значення в навколишньому середовищі як локальна вертикальна 

домінанта. 
Ландшафт Стовп розташований біля підніжжя лівобережного підвищення з 

помітним ухилом рельєфу в напрямку річкової заплави на південний 

схід 

Опис об'єкта  Висота об’єкту від позначки 0.000 становить 6,57 м, висота п’єдесталу 

– 1.2 м. Розмір п’єдесталу в плані 1,8 х 1,8 м. Межовий стовп 

належить до типу меморативно-сакральної споруди у вигляді 

круглого стовпа на прямокутному п’єдесталі з розташованою нагорі 

невеликим скульптурним зображенням жіночої фігури з дитятком під 

невеличким балдахіном з чотирисхилим наметовим дашком на 

чотирьох опорах 
Перебудови, втрати й 

історичні 
нашарування 

Стовп, очевидно, зазнав в минулому неодноразових ремонтів та 

поновлень. Остання суттєва акція  полягала в облицюванні п’єдесталу 

кам’яною плиткою типу «брекчії», що відчутно девальвувало 

властивий пам’ятці «дух» старовини  

Наявність творів 
мистецтва та їх опис 

Встановлене під балдахіном скульптурне зображення жіночої фігури з 

дитиною потребує ретельнішого дослідження на предмет 

автентичності 

Опис території об'єкта Просторові межі території, прилеглої до об’єкта, фізично не 

зафіксовані. Разом з тим позиціонування стовпа узгоджується лінією 

бісектриси по куту, утвореному головною вулицею та прилеглим з 



півночі другорядним провулком. 

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

Задовільний. 

Наявність інженерних 
мереж та інженерного 
обладнання 

Відсутні 

Дата і № довідки про 
майнову цінність 

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

Майнова цінність не визначалася 

 

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

- 

 

13. Територія об'єкта: 
Площа 0,02 га 

Опис меж території 
об’єкта 

На місцевості межі території об’єкта огорожею не зафіксовані. З 

півдня та сходу територія межує з вуличним простором, з півночі та 

заходу – з садибною забудовою. 

 

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  

Пам’ятка належить до розповсюдженого раніше, а тепер практично 

втраченого типу придорожніх «фігур», що споруджувалися з різних 

мотивацій, переважно сакрального та меморативного характеру 

 

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 

Межа проходить від перетину вул. Нечуя-Левицького та Князів 

Острозьких на північний схід по вул. Князів Острозьких до провулку, 

далі на північний захід по провулку, далі на південний захід по тилах 

забудови вул. Князів Острозьких до вул. Нечуя-Левицького, далі на 

південний схід по вул. Нечуя-Левицького до вихідної точки. Площа - 

0.58 га. 

 

 

 



 

 

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

об'єкт: 
Найменування документації Рік 

розробле
ння 

Автор (організація) Місце зберігання, 
інв. № 

Аналіз середовища та 
теоретичне обґрунтування 
меж охоронних зон 

1991 Український спеціальний науково-
реставраційний проектний 
інститут „Укрпроектреставрація”, 
Львівський філіал 

 

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 

Матеріали облікової 
документації об’єкта 
культурної спадщини 

2008 Національний університет водного 
господарства та 
природокористування (м.Рівне) 

Управління  
культури і туризму 
Рівненської 
обласної державної 
адміністрації 

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 

Ремонтні роботи  

 

2005-2006 рр. міська 

громада 

  

 

18. Основні джерела відомостей про об’єкт: 
Археологічні 
матеріали 

Відсутні 

Іконографічні 
матеріали 

Державний історико-культурний заповідник м. Острога.; Рівненський 

обласний краєзнавчий музей 
Архівні матеріали Не виявлені 

Бібліографічні 
матеріали 

Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana. – T.II. – Warszewa, 1958. 

– S. 2-3; Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. - Łuck, 1929. - 

S. 272; Rąkowski G. Wołyń. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po 

Ukrainie Zachodniej. – Pruszków, 2005. – S. 319. 

 

 

19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація: 
Найменування  Кількість Дата 

виконання     
Виконавець 

Генеральний план з позначенням зон охорони  1 28.10.2018 П.О.Бенедюк 



Обміри: 

Поповерхові плани 1 28.10.2018 П.О.Бенедюк 

Креслення фасадів  1 28.10.2018 П.О.Бенедюк 

Розрізи - - - 
Фотофіксація: 

Фото загального вигляду 1 2018 р. М.В.Наумець 

Фото фрагментів 1 2018 р. М.В.Наумець 

Фото деталей -  - 

Фото інтер'єрів -  - 

 

 

 

Паспорт склав: 
Посада та назва 

організації 

Спеціальність, 

кваліфікаційний рівень 

Прізвище, ініціали Підпис Дата 

складання 

Завідувач кафедри 

архітектури та 

середовищного 

дизайну 

Національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокористува

ння 

 

Професор кафедри 

архітектури та 

середовищного 

дизайну 

Національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокористува

ння 

Архітектор,  
д-р архітектури 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Архітектор,  
д-р архітектури 

О.Л.Михайлишин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
П.А.Ричков 

 10.11.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.11.2018 

 

 

 

Керівник органу охорони культурної спадщини 

Начальник управління культури і туризму  

Рівненської облдержадміністрації          Я.М. Мельник 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

до паспорта 

 

1. Генеральний план з позначенням зон охорони. Виконавець П.О.Бенедюк за участі 

О.П. Петровець.  2018 р. 

 

Обмірні креслення 

2. Острог.  Межовий стовп. Фасад. План. Виконавець П.О.Бенедюк за участі 

О.П. Петровець. 

 

 

Фотофіксація: 

1. Острог. Межовий стовп. Загальний вигляд. 2018 р. Фото М.В.Наумця. 

2. Острог. Межовий стовп. Фрагмент із зображенням Діви Марії. 2018 р. Фото 

М.В.Наумця. 

 

 

 








