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Наталія Кожушко

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
РІВНЕНСЬКОЇ ЧОЛОВІЧОЇ ГІМНАЗІЇ (УЧИЛИЩА). 

АРХІТЕКТОРИ.
Кожний будинок має свою історію, своїх архітек-

торів і будівничих. В статті представлені матеріали 
про архітекторів Київського учбового округу та Во-
линського губернського правління які проектували, 
будували і ремонтували приміщення Рівненської 
чоловічої гімназії (училища) в ХІХ ст.

Наказом російського імператора від 5  червня 
1834 р. «Об определении особых Архитекторов при 
Учебных Округах» було введено посаду архітекто-
ра в штат Київського учбового округу. В обов’язки 
окружного архітектора входило укладання або 
перевірка кошторисів і креслень будівельних або 
ремонтних робіт учбових приміщень, з врахуванням 
місцевих цін на будівельні матеріали і розцінок за 
роботу, та нагляд за якістю їх виконання. Учбовий 
заклад оплачував архітекторові його приїзд на місце, 
для огляду будівель з послідуючим укладанням про-
ектів і кошторисів, та повернення назад до Києва.

Один з перших окружних архітекторів, профе-
сор механіки і архітектури Київського університету 
Св. Володимира, Мехович (Францішек) Франц Іва-
нович (1783/86–8.03.1852 рр.) разом з архітектором 
С. Бургіньоном в  1835 р. спроектували будинок 
Рівненської чоловічої гімназії (освячена 1 серпня 
1839 р.). В Рівненському державному архіві збері-
гається листування Міністерства Народної освіти 
в березні 1838 р. з директором, тоді ще Клеванської 
гімназії, Іваном Григоровичем Кульжинським, сто-
совно оплати архітектору учбового округу певної 
грошової суми (крім 2 крб. 50  коп. асигнаціями 
сплачено 17 крб. 30 коп. сріблом та 11 коп. міддю) 
[1, арк. 1].

Архітектором Київського учбового округу в се-
редині ХІХ ст. був Григоренко О. А. В 1844–1848 рр. 
він контролював ремонтні роботи в  будинках 
Рівненської гімназії. В  головному будинку було 
замінено 300 штук черепиці на даху, що почав про-
тікати, та проведено ремонт водостоків, стелі і стін 
на другому поверсі, також поставлено нові плінтуси 
в класах, пофарбовано підлогу, всі сходи, 62 літніх 
вікна і 28 дверей, перекладено 3 печі в класах, а 23 
голландських печі обтягнуті новим полотном. Бу-
динок побілено внутрішньо і зовнішньо, зроблено 
вивіску з написом золотими літерами «Ровенская 
гимназия»). В  будинку «оранжереї»: відремонто-
вано дах, перебудовано кам’яну стіну, що загро-
жувала завалитися, її оштукатурили та побілили. 
В будинках, де розміщувались квартира директора 
та квартири гімназійних чиновників, відремонто-
вано та пофарбовано дахи. Крім цього, в лютому 
1845 р., архітектор Григоренко склав кошторис 

ремонту огорожі гімназії та тротуару навпроти 
головного будинку [2, арк. 1–125]. Для виконан-
ня всіх необхідних робіт, за наказом Попечителя 
Київського учбового округу, дирекція Рівненської 
гімназії виплатила архітектору « прогонные деньги 
на 2 лошади по числу верст от Житомира до Ровно 
и суточными деньгами по 45 коп. за время которое 
он проведет в Ровно» [3, арк. 8–8 зв.].

Протягом 1840–1850 рр. на підставі обмірних 
креслень ним було складено «Альбом планів, розрі-
зів і фасадів замків, костелів і церков на Волині…».

З 1852 р. архітектором Київського учбового 
округу працював Шлейфер Павло Іванович. На-
родився 29  червня (11  липня) 1814 р. в  Києві 
в  дворянській родині німецького походження. 
В  1830 р. почав служити в  Департаменті зовніш-
ньої торгівлі. Одночасно, з1836 по 1840 рр., був 
вільним слухачем Петербурзької академії мис-
тецтв. В 1836–1839 рр. –  пансіонер Товариства за-
охочення художників. Неодноразово його роботи 
виставлялися на академічних виставках. З 1840 р. 
Павло Іванович послідовно працював викладачем 
малювання в Павловському кадетському корпусі, 
Полтавському і Київському Інститутах шляхетних 
дівчат. У 1847 р. брав участь у конкурсі на посаду 
викладача малювання Київського університету 
Св. Володимира. Одним з учасників конкурсу був 
його ровесник Т. Г. Шевченко, який пізніше згадав 
Шлейфера в повісті «Близнецы». В 1849 р. Павлу 
Івановичу було присвоєно звання вільного худож-
ника. В 1852 р. Шлейфер отримав посаду архітек-
тора Київського учбового округу, функції якої він 
виконував, як найманий працівник, перед тим вже 
два роки [4, с. 58, 264].

Починаючи з1849 р. він займається ремонтни-
ми роботами в приміщеннях Рівненській гімназії: 
головному корпусі, будинку «оранжереї» (розмі-
щувались повітове училище, гімназична лікарня, 
квартири інспектора та чотирьох вчителів), флігеля 
при палаці Любомирських (пожертвуваний влас-
ником на користь закритих учбових закладів), де 
знаходилась квартира одного з  викладачів. Ним 
також був складений кошторис на будівництво 
в гімназії «предохранительных от огня снарядов» 
[5, арк. 61, 65–67, 72, 79–80, 106–112].

З початку 1862 р. директори Рівненської гімназії, 
А. Г. Теодорович та його наступник Г. Г. Герасимен-
ко, вели листування з  Попечителем Київського 
учбового округу стосовно капітального ремонту та 
внутрішнього перепланування приміщень кам’яного 
2-поверхового будинку «оранжереї». Підготувати 
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План та пророзиції на влаштування гранітних сходів у гімназійному будинку 
та план першого поверха Рівненського реального училища. 1885 р.
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кошторис та план перебудови було доручено 
Шлейферу. За виконану роботу архітектору з каз-
начейської суми гімназії сплатили 250 крб. Згідно 
кошторису планувалось, по фронтонній лінії бу-
динку з вулиці, збудувати нову стіну заввишки в два 
поверхи і вивести її під дах, замінити всі старі трух-
ляві дерев’яні деталі (перекриття, балки, вікна, двері, 
стелі, підлоги, сходи), підняти стелі на 2 м, збільшити 
вікна, перекласти печі, провести штукатурні і ма-
лярні роботи. Стосовно внутрішньої реконструкції, 
то на першому поверсі архітектор розмістив примі-
щення повітового училища та квартири інспектора 
і двох вчителів –  сімейного та неодруженого, а на 
другому –  гімназійну церкву і квартири сімейного 
доглядача та неодруженого вчителя [6, арк. 1–14]. 
16 серпня 1877 р. архітектор приїжджав до Рівного 
у відрядження. За виконану роботу з  гімназійних 
коштів йому виплатили 30 крб. 32 коп. В 1876–1877 
рр. під його контролем були виконані слідуючи 
роботи: ремонти цоколя і внутрішніх приміщень 
«оранжереї»; ремонт та фарбування стін, стелі, під-
логи та печей головного корпусу; було поставлено 
решітчасту огорожу навколо будинку лабораторії [7, 
арк. 2, 45, 67–67 зв., 102, 117].

В Києві, за своїми проектами Шлейфер збу-
дував приміщення Другої чоловічої гімназії 
(1856 р.) –  нині Міська телефонна станція по буль-
вару Т. Шевченка, будівлю кірхи на Німецькій горі 
(1855–1857  рр.) та декілька житлових будинків. 
Продовжував також займатися живописом, відо-
мий як портретист. Помер П. І. Шлейфер у  Києві 
24 квітня (6 травня) 1879 р.

З 1880 р. архітектором Київського учбового 
округу став військовий інженер Чекмарьов Микола 
Іванович. Народився 23 вересня 1849 р. в родині 
нащадкових дворян Тамбовської губернії. В 1865 р. 
закінчив Володимирську військову гімназію в Ки-
єві, в  1868 р. –  Миколаївське інженерне училище 
та в  1874 р. –  Миколаївську інженерну академію 
в Петербурзі. В складі саперного батальйону та 14-
го армійського корпусу, в 1877–1878 рр. брав участь 
в  російсько-турецькій війні на Балканах. Відзна-
чився при штурмі укріплень Базарджика. Крім 
інших бойових нагород мав орден Св. Володимира 
4-го ступеню з мечами та бантом. Працював в ін-
женерному управлінні Київської фортеці. Микола 
Іванович займав посаду окружного архітектора 
з  1880 по 1898 рр. За його проектами збудовано 
декілька приміщень учбових закладів, у тому числі 
будинки двох гімназій в Києві. Влітку 1880 р. ним 
був складений кошторис та проведено торги на 
ремонтні роботи в головному корпусі училища. [8, 
арк. 2–2 зв.] В 1883р. він перевірив кошторис дирек-
тора училища та якість виконаних ремонтних робіт. 
17 грудня, разом з директором І. Ф. Дзюблевським, 
Чекмарьов підписав акт про те, що роботи були 
«произведенными правильно и из доброкачествен-
ного материала». 1884 р. –  підготував кошторис на 

внутрішні капітальні будівельні роботи в будинку 
колишньої «оранжереї» на суму 6920 крб.46 коп. 
Планувалась повна заміна внутрішніх цегляних 
стін, перевірка та укріплення фундаментів шляхом 
закладання у рви цегли на вапняковому розчині, 
заміна димоходів та коминів, заміна дерев’яних 
перегородок та підлоги, штукатурні та малярні 
роботи. Торги не відбулися і роботи перенесли на 
1885 р. [9, арк. 1–2, 8–61 зв.] В 1885 р. архітектор 
Чекмарьов, додатково до попереднього коштори-
су, запропонував замінити в  будинку училища 
центральні дерев’яні сходи на гранітні, що вели б 
на другий поверх з  двох сторін. Були зроблені 
необхідні розрахунки та креслення, але пропозиція 
залишилась невиконаною. Скоріш за все, головною 
причиною стала відсутність коштів. Цікаво, що це 
креслення знову фігурує, вже як план розширен-
ня приміщення Рівненського реального училища, 
підготовлений директором І. Г. Радкевичем в кінці 
1896 р. Поряд з  літерами він написав назви при-
міщень першого поверху –  церкви, класу малю-
вання, приймальні, фізичного і  суспільних наук 
кабінетів. [10, арк. 13–14 зв.,16 зв. –16 а,17 зв. –17 а].  
А в зверненні до Попечителя Київського учбового 
округу, від 16 листопада 1896 р., директор пропо-
нував зробити одноповерхову добудову до училища 
з тильної сторони, з метою отримання нових при-
міщень –  гімнастичного або рекреаційного залу, 
музикальної та збільшення фізичного кабінету 
і  приміщення фундаментальної бібліотеки. Він 
писав: «…Проектируемая одноэтажная пристройка 
нисколько не повредит виду училищного здания, 
так как передний фасад останется прежний. При-
лагая при сем план нижнего этажа с обозначением 
на нем карандашом проэктируемой пристройки 
честь имею почтительнейше представить об этом 
на благоусмотрение Вашего Превосходительства 
и если настояний проект удостоится одобрения…, 
почтительнейше прошу разрешить составить на 
означенню пристройку смету и план и послать их 
на утверждение Строительного отделения» [11, 
арк.  79–81 зв.]. Перевірити даний план було до-
ручено окружному архітектору. 10  січня 1897  р. 
Чекмарьов дав відповідь, що роботи по розши-
ренню приміщення не можуть бути виконаними 
з технічних причин: при розбиранні внутрішньої 
стіни нижнього поверху може завалитися її верх-
ня частина, а дах прибудови закриє вікна першого 
поверху.

За 1886–1887 рр. архітектор підготував для 
Рівненського реального училища 14 кошторисів 
(з них 4 виконавчих і 3 додаткових) за якими про-
ведено ремонтні роботи в наступних приміщеннях: 
надвірного флігеля, зайнятого під квартири служ-
бовців; головного будинку училища, у тому числі, 
пристосування приміщення на верхньому поверсі 
під бібліотеку; частини флігеля колишньої «оран-
жереї», де знаходилось 1-класове міське училище; 
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Креслення розбудови приміщення Рівненського реального училища по проекту директора І. Радкевича.
План першого поверху.
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канцелярії і  квартири листоноші; флігеля з  квар-
тирою директора. Спланував також будівництво 
вентиляції в приміщенні лабораторії училища [12, 
арк. 1–110]. В 1888 р. він контролював ремонтні ро-
боти в головному будинку училища (виправлення 
фундаментів, фарбування зовнішнє –  стін, карнизів 
і 6 колон та внутрішнє –  стін, стель, підлоги, перил 
парадних сходів, дверей і вікон) та в приміщеннях 
«оранжереї», квартирах директора, інспектора і хі-
мічній лабораторії. Було зроблено ремонт тротуарів 
біля училища і викопаний колодязь в училищному 
саду [13, арк. 1–75].

В 1890 р., напередодні літніх військових маневрів, 
Миколі Івановичу було доручено підготувати при-
міщення Рівненського реального училища під тим-
часову квартиру імператора Олександра ІІІ та його 
родини. Будинок прикрасили прапорами, гірлян-
дами та квітами. В актовій залі розмістили їдальню. 
2 липня дирекція училища оплатила відрядження 
підполковника Чекмарьова: «…прогонных денег 
в два пути…в Ровно для наблюдения и руководства 
строительными работами в ожидании высочайшего 
приезда». Архітектор отримав 64 крб. 44 коп. (61 крб. 
44 коп. «прогонных» та по 3 крб. добових за п’ять 
днів перебування в Рівному) [14, арк. 6]. Російський 
імператор жив в училищному приміщенні з 31 серп-
ня по 2 вересня. За виконані роботи Чекмарьов М. І. 
був відзначений золотим перснем з прикрашеним 
діамантами царським вензелем. Золоті годинники 
з  ланцюгом та з  зображенням державного герба 
були подаровані Ярославу Йосиповичу Немецу 
(виконував обов’язки директора), А. Захарьєвичу 
(викладачу співу) та Георгію Сінгаловичу (виклада-
чу Рівненського приходського училища). Сторож 
училища Порфирій Маштабник отримав срібний 
годинник з ланцюгом [15, арк. 6–14, 19].

В кінці 1890 –  на початку 1891 рр. архітектор 
розглянув та затвердив кошторис на перебудову 
училищного флігеля, що носив назву лабораторії, 
під квартиру директора. В перелік робіт входило: 
зняття кам’яних плит з підлоги в кімнатах та уклад-
ка паркету, закупленого на Оржівській лісопильні; 
ремонт стель, дверних проходів і вікон та їх фар-
бування; заміна дахів; штукатурні і пічні роботи 
[16, арк. 4, 107, 119–127 зв.]. В 1891  р. Чекмарьов 
отримав чин полковника–інженера. 9  березня 
1891 р. він приїжджав до Рівного з метою перевір-
ки необхідності ремонтних робіт в приміщеннях 
головного корпусу та «оранжереї». Пізніше По-
печитель Київського учбового округу дозволив 
дирекції училища виділити кошти (13251 крб. 36 
коп.) на зовнішній ремонт «оранжереї» та комп-
лекс зовнішніх і  внутрішніх будівельних робіт 
в  головному корпусі. Проведено також позоло-
чення іконостасу училищної церкви [17, арк.  35, 
56, 67–79 зв.]. Є ще один цікавий факт. В списку 
викладачів Рівненського реального училища за 
1891 р. записаний викладачем гімнастики капітан 

артилерії Чекмарьов Олександр Іванович, прізвище 
та по батькові якого вказують на вірогідні родинні 
зв’язки з архітектором [18, арк. 205 зв.].

В 1897 р. окружний архітектор дозволив дирек-
ції училища провести ремонтні роботи в будинку 
«оранжереї». Вивітрені місцями старі стіни обклали 
новою цеглою, оштукатурили і пофарбували. В го-
ловному будинку училища, спочатку в актовій залі, 
кімнаті для викладачів та 3-х класах, було дозволено 
розпочати заміну фарбованої підлоги на дубовий 
паркет з  Оржівського лісопильного заводу [19, 
арк. 25–27, 113–113 зв., 135–147 зв.].

В червні 1898 р. Чекмарьов повідомив Попечи-
теля учбового округу про бажання повернутися 
на військову службу. Але, одразу після переходу, 
Микола Іванович пішов у відставку. Навіщо він так 
зробив? З 1898 р. були значно підвищені пенсії для 
офіцерів і, враховуючи заслуги Миколи Івановича, 
йому дозволили так поступити перед відставкою. 
Вийшов він у відставку в чині генерал-майора та 
жив в  м. Гостомель під Києвом в  маєтку, потім 
в  сусідньому селищі Буча. Остання інформація 
датована 1926 р. [20, с. 141–152].

Для покращення управління Волинським краєм, 
при губернаторі діяло Волинське губернське прав-
ління. Формально воно підпорядковувалось Сенату, 
а фактично –  губернатору, який одночасно був го-
ловою правління. Губернське правління складалося 
з кількох структурних підрозділів, які відповідали 
за певну ділянку роботи. Будівельне відділення 
здійснювало технічний нагляд за будівництвом та 
ремонтними роботами. Від 19  листопада 1819 р. 
в штаті губернського правління працював архітек-
тор. В складі будівельного відділення також були 
губернський інженер, молодший інженер та молод-
ший архітектор. В обов’язки архітектора входило: 
підготовка проектів та кошторисів з кресленнями 
і малюнками, контроль за виконанням проектних 
робіт, оцінка існуючих будов при оренді та продажі 
[21, с. 104–105].

На кошторисі ремонтних робіт в приміщеннях 
Рівненської чоловічої гімназії, виконаних вліт-
ку 1872 р., крім підпису окружного архітектора 
П. І. Шлейфера, є підпис губернського архітектора 
Вормса Адольфа Павловича (1833–1881 рр.). Згідно 
з кошторисом, в головному корпусі було пофарбо-
вано підлогу, вікна та двері, на парадному крильці 
замінено старі зламані плитки (12 штук) на нові, по-
ставлено решітчастий дерев’яний паркан для роз-
ділення гімназійного двору та саду інспектора [22, 
арк. 39–44 зв.]. Вормс займав посаду Волинського 
губернського архітектора з  1870 р. Попередньо, 
декілька місяців працював молодшим губернським 
архітектором [23, с. 477].

В 1890 р. на посаду Волинського губернського 
архітектора було призначено Антоновського Ген-
надія Михайловича. Народився у Санкт-Петербурзі 
31  серпня 1859 р. Закінчив Перше Петербурзьке 
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реальне училище. В 1881–1887 рр. навчався у Буді-
вельному училищі та отримав звання цивільного 
інженера 1-го розряду. В 1887–1888 рр. працював 
на будівництві Самаро-Уфимської залізної дороги. 
У  1890 р., до приїзду Олександра ІІІ на військові 
маневри, йому доручили покращити стан доріг 
та, як і  Чекмарьову, пристосувати приміщення 
Рівненського реального училища для розміщення 
там імператорської родини. За проведену роботу 
Антоновського було відзначено цінним подарун-
ком. Від 1891 по 1894 рр. він працював техніком 
при Новгородському губернському земстві. Потім 
два роки служив губернським інженером Курлянд-
ської губернії. Від 1896 р. –  Київський губернський 
архітектор. В останні роки хворів на туберкульоз. 
Помер в Києві 13 травня 1903 р. [24, с. 97–104].

З 1881 р. Волинським губернським інженером 
служив Щигельський Антон Миколайович. На-
родився у 1844 р. В 1866 р. закінчив з відзнакою 
Петербурзьке будівельне училище та отримав 
звання цивільного інженера, а  в  1872 р. –  звання 
інженера–архітектора. До переїзду в м. Житомир 
працював помічником архітектора Київського 
будівельного відділення та у Головному товаристві 
залізниць [25, с. 477]. В 1887 р., разом з окружним 
архітектором М. І. Чекмарьовим, він займався ка-
пітальною перебудовою старого флігеля, зайнятого 
під квартири службовців Рівненського реального 
училища. У кошторисі виконаних робіт зафіксовані: 
розбірка старих приміщень, будівництво фунда-
ментів та цоколів, роботи теслярські, столярські, 

пічні та штукатурні [26, арк. 1–19 зв.]. Влітку 1892–
1894 рр. Щигельський також контролював ремонтні 
роботи в приміщеннях училища. В березні 1892 р. 
він затвердив кошторис та креслення перебудови 
дерев’яного сараю на теплий манеж для проведення 
уроків гімнастики [27, с. 3–16].

Весною 1893 р. директором І. Г. Радкевичем 
в Будівельне відділення Волинського губернського 
правління було представлено кошторис на ремонт-
ні роботи в будинках учбового закладу (головному 
корпусі, «оранжереї», флігелі зайнятому під квар-
тиру директора та цегляній прибудови до нього) 
на суму 557 крб. 3 коп. Перевіркою розрахунків 
займались головний інженер В. Н. Пальман та гу-
бернський інженер А. М. Щигельський і затвердили 
документи лише в травні 1894 р. В виконавчий ко-
шторис робіт були записані: заміна підлоги і вікон 
та їх фарбування, штукатурення та білення стін 
і стелі, ремонт печей та залізного даху на квартирі 
директора [28, арк. 1, 12–19а].

На сторінках документів Рівненської гімназії 
(реального училища) ще є автографи-підписи 
окружних і губернських архітекторів та інженерів, 
які займалися будинками цього навчального за-
кладу. Деякі з підписів поки що не розшифровані, 
але з складених ними кошторисів та креслень, під-
писаних актів виконаних ремонтних і будівельних 
робіт видно, що кожний з них старанно виконував 
свої обов’язки, незважаючи на бюрократичну тя-
ганину і незначні кошти, що надавались учбовим 
закладам в Російській імперії ХІХ ст.
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