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Передмова
Рівненська вулиця, що носить назву Адама Міцкевича, з’явилася кілька
століть тому. І вже традиційно ми звертаємося до джерел «вулицезнавства»
Рівного – польської мапи зразка 1938 року, німецького окупаційного Штадтплану
(1941) та книги Олени Прищепи «Вулицями старого міста».
Чи не першу згадку про вулицю Бармацьку, що дійшла до сучасності, ми
знаходимо в «Историческом Веснике» № 3 від 1917 року. А стосується вона
перебування в місті Рівне славетного історика, публіциста і письменника Миколи
Костомарова. У жовтні 1844 року його запросили до Рівного на посаду старшого
вчителя Рівненської чоловічої гімназії і проживав він «десь на вулиці Бармацькій» у
1844–1845 рр. На сьогодні не збереглося жодної вцілілої будівлі часів перебування
учителя.
Першу назву вулиця Бармацька дістала від шляху, який пролягав вулицею з
Рівного до села Бармаки. Довго міська влада не брала її на своє утримання. Та
врешті-решт на одному із засідань Рівненської міської управи у 1915 році було
розглянуто питання «про прийняття в підпорядкування міста Бармацької, нині
Лермонтовської вулиці».
Іменем Адама Міцкевича, польського поета, революціонера, романтика,
вулиця почала називатися з середини 30-х років ХХ століття. Так згадував про ті
часи український письменник із Рівненщини Улас Самчук: «Вулиці міста, як
завжди, як звичайно, носили назви не українські. Особливо за покійниці Польщі
старанно дбалося, щоб під цим оглядом нічого не дісталося українцям. Все, до
найменшого закапелка носило назви 3 Мая, Костюшки, Міцкевича і т.д.».
Вулиця Бармацька (вул. Міцкевича) чимось особливим поміж інших не
виділялася. Такі ж як і повсюди, невеликі будиночки, подекуди прикрашалися
квітами. Ще на початку ХХ століття на вулиці Бармацькій містився
одноквартирний житловий будинок – власність Свято-Воскресенського собору. У
другій половині 30-х років у ньому розміщувалася гімназійна Свято-Юріївська
церква (належала Рівненській українській гімназії) та помешкання священика
Євгена Борщевського. Ця будівля не зберіглася, нині на її місці височіє міський
пологовий будинок № 1 (вул. Міцкевича, 30).
В 30-ті роки знайшла собі притулок на вулиці Міцкевич, десята українська
повітова громадська організація «Союз українок». Тоді ж на розі вулиць 3 Травня і
Міцкевича було збудоване приміщення пошти і телеграфу.
Ще одна сторінка з історії вулиці. В 1941 році вулицю Міцкевича
перейменовують на вулицю імені Тараса Шевченка. Найдавніші з існуючих будівель
вулиці були збудовані на початку ХХ століття. Сьогодні ділове обличчя вулиці
Міцкевича формують уже нові висотні будівлі, де розмістилися Головне фінансове
управління Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненська обласна
дирекція національної страхової компанії «Оранта» (вул. Міцкевича, 14). Окрасою
міста та вулиці став збудований в 1969 році готель «Мир». Вулиця Міцкевича має
своє продовження до вул. Гагаріна. По один бік вулиці розмістилися
дев’ятиповерхівки (будівлі 80-х років), по другий бік – одноповерхові будинки часів
царської та польської забудови. В кінці вулиці, в дев’ятиповерховому житловому
будинку (вул. Міцкевича, 11), розташована перша в Рівному телерадіокомпанія –
«10 Канал ЛДТ».
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Публікації про вулицю Міцкевича
Бухало Г. Рівне : вулиці, проспекти, майдани… : корот. довід. / Г.
Бухало, В. Матійченко. – Рівне, 2000. – 116 с.
С. 43. У розділі «Вулиці Рівного» вулиця Міцкевича (колишня Бармацька,
Тараса Шевченка) названа на честь польського поета, діяча національновизвольного руху Адама Міцкевича.
Вулиці міста Рівне : реком. сп. л-ри / уклад. Л. О. Грищук. – Рівне :
Волин. обереги, 2008. – 80 с.
С. 42. Вулиця Міцкевича (Бармацька) названа на честь польського поета,
революціонера, романтика Адама Міцкевича.
Гуцуляк М. Про близьке здалека. Рівненська українська гімназія
1923–1939 / М. Гуцуляк. – Канада, 1976. – 300 с.
С. 124–125. У розділі «Гімназійна церква» автор книги розповідає, що
третьому директорові Рівненської української гімназії пану Бичківському
вдалося отримати від Собору церковний будинок при вулиці Бармацькій
(Міцкевича), який перероблено на гімназійну церкву.
С. 220. Учениця Рівненської української гімназії Галина Книшівна
пригадує гарний цегляний дім по вулиці Бармацькій (Міцкевича), в якому
влаштувалася гімназійна церква у 1936 році.
С. 275. Є фото його Преосвященства, Єпископа Полікарпа біля
гімназійної церкви на вулиці Бармацькій.
Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його мешканців / Г. Ф. Данильчук. –
Рівне : М. Дятлик, 2012. – 192 с.
С. 108. На розі вулиць Кавказької та Міцкевича стояла невелика
продовгувата дерев’яна хата, в якій жила родина художника, актора та
корінного рівнянина Ігоря Жилінського (нині на цьому місці дитячий садочок
«Берізка»).
С. 146–160. Спогади лікаря-гінеколога рівненського пологового будинку,
першого доктора медичних наук на Рівнещині Бориса Квашенка лягли в основу
нарису про родину Квашенків. Є фото.
«Їх іменами названі вулиці міста» : реком. сп. л-ри. – Рівне, 2005. – 62
с.
С. 32. Вулиця Міцкевича (на честь польського поета Адама Міцкевича)
Кожушко Н. Георгій Косміаді та рівненські навчальні заклади. 1917–
1940 рр. / Н. Кожушко // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. –
Рівне : Перспектива, 2007. – Вип. 5 : [присвяч. 150-річчю від дня народж.
М. І. Костомарова]. – С. 54.
Для Свято-Юріївської церкви Рівненської української гімназії (вулиця
Міцкевича) художник Георгій Косміаді намалював «мистецький» образ
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Святого Юрія – Патрона Церкви. У фондах Рівненського обласного
краєзнавчого музею зберігається документ зі словами подяки від настоятеля
церкви та церковного старости, датований 8 березня 1938 року.
На ліногравюрі «Проспект Миру» (1977 р.) є панорама Проспекту, а на
другому плані зображено готель «Мир».
Молчанов О. П. Ровно : іст.-архітектур. нарис / О. П. Молчанов. – К.,
1973. – 77 с.
С. 13. Є фото вулиці Міцкевича.
С. 28–29. Газета «Волынское слово» від 14 жовтня 1922 року писала, що
нестача води сприяє нагромадженню грязі, а також і поширенню заразних
хвороб. В антисанітарному стані за даними магістрату в 1932 році знаходилися
вулиці Замкова, Міцкевича та інші.
С. 53. Довгий час значну територію центральної частини міста від
Привокзальної площі до вулиці Міцкевича займали маленькі, непоказні
будинки. В 1961 році почалося будівництво проспекту Миру. В 1969 році на
Проспекті за проектом «Ленпроекту» був збудований готель «Мир».
С. 55. Про реконструкцію центру міста на квадратній площі, обмеженій
вулицями Поштовою, Словацького, Міцкевича, Ленінською.
Нагребецька Н. М. Дороги долі : спогади / Н. Нагребецька. – Рівне :
О. Зень, 2008. – 92 с.
У своїх спогадах Нагребецька Наталія Миколаївна, учениця Рівненської
української гімназії, згадує про будинок на вулиці Житній, 8 (нині вулиця
Міцкевича), в якому вона народилася в 1931 році та жила зі своїми батьками.
Несенюк М. «Рідне місто. Те, що пам’ятаю» / М. Несенюк. – Рівне : М.
Дятлик, 2009. – 182 с.
С. 109–111. В розділі «Проспект» (вул. Проспект Миру) є інформація про
вулицю Міцкевича та про будівництво готелю «Мир».
Панасенко О. Рівнещина. Сторінки минулого : наук.-попул. навч.
посіб. / О. Панасенко. – Рівне : Будинок науки і техніки, 2001. – 313 с.
С. 172. У розділі «Трамвай на Шубків» йдеться про проект, яким
передбачалось будівництво основної трамвайної лінії, що повинна була
розпочатися біля залізничного вокзалу. Далі рейки трамваю тягнулися до
сучасного перехрестя біля рівненського ЦУМУ, звідки повертали на вулицю
Бармацьку (сучасна Міцкевича), по якій виходили за місто через село Житин і
«бігли» до кінцевої зупинки – села Шубків.
Переходько Н. Єврейська інтелігенція у розвитку медицини м.
Рівного (1921–1939 рр.) / Н. Переходько // Наукові записки / гол. ред. О. С.
Булига. – Луцьк : Волин. старожитності, 2011. – Вип. 9. Ч. 2 : [Історія
Волин. краю]. – C. 203–207.
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C. 206. Упродовж 1932–1938 рр. у Рівному діяло науково-медичне
товариство, яке гуртувало медичну інтелігенцію. Серед засновників товариства
був Абель Ізгур (вул. Міцкевича, 3).
Поліщук Я. О. Рівне : мандрівка крізь віки : нариси історії міста / Я.
О. Поліщук. – Рівне, 1998. – 196 с.
С. 71. В кінці ХІХ – на початку ХХ століть Рівне виглядало другим
містом губернії після Житомира. Проте його зовнішній вигляд лишався убогим
і непривабливим. Захламною виглядала забудова особливо на околицях міста, а
також у єврейському гето (поселення бідних євреїв, що знаходилися в районі
нинішніх проспекту Миру та вулиці Міцкевича).
С. 137. Найгострішою в місті була проблема питної води. Так у 1922 році
в Рівному був лише один колодязь, що сприяло поширенню епідемічних
захворювань. Одним із найзанедбаніших був район Кавказ (вулиці Міцкевича
та Кавказька), названий так свого часу за те, що розташувався на високих
пагорбах. Це був осередок єврейської бідноти.
С. 139. Релігійне життя Рівного у міжвоєнний період можна вважати
досить активним. Найпоширенішим був іудаїзм. Маленька українська церква
гімназії ім. Ф. Пекарського містилася на вулиці Міцкевича (тепер там
пологовий будинок і готель «Мир»).
С. 142. «Польськість» міста підкреслювалася у назвах вулиць. Окремі з
польських назв вулиць збереглися донині, як Шопена, Коперника, Словацького,
Міцкевича. Ці вулиці не тільки в назвах, але і в архітектурі зберегли риси вже
далекого періоду 1920–30-х років.
Прищепа О. Вулицями Рівного : погляд у минуле / О. Прищепа. –
Рівне, 2006. – 223 с. : іл.
С. 138–144. В розділі «Вулиця Бармацька» (сучасна вулиця Міцкевича).
Десь «На Бармацькій вулиці» в 1844 році в Рівному жив і працював Микола
Іванович Костомаров – український історик, письменник. Є фото церкви
Святого Юрія на вул. Міцкевича та помешкання священика Євгена
Борщевського.
Прищепа О. П. Вулицями старого міста : топонім. дослідж. з історії
Рівного / О. П. Прищепа. – Рівне, 1997. – 151 с.
С. 97–101. Про історію будівель на вулиці Бармацькій (нині Міцкевича).
Прищепа О. Міста Волині у другій половині 19 – на початку 20 ст. :
монографія / О. Прищепа. – Рівне : М. Дятлик, 2010. – 287 с.
С. 205. Статистичні та деякі інші джерела фіксують зростання кількості
передмість у більшості волинських міст у 2-й половині ХІХ – на поч. ХХ
століть. У цей час з’являється ряд нових передмість у Рівному: Кавказ (вул.
Міцкевича та Кавказька), Америка (за рахунок розширення старого передмістя
Воля).
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Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта» // Успішні підприємства
Рівненщини / голов. ред. Д. Губанов. – Рівне : О. Зень, 2012. – С. 216–217.
Ровенщина : фотоальбом / упоряд. Р. Калиша. – К. : Мистецтво, 1988.
– 144 с. : іл.
С. 11–12. Є фото готелю «Мир» на Жовтневому бульварі в обласному
центрі.
Ровно 700 років. 1283–1983 : зб. док. і матеріалів. – К., 1983. – 169 с.
С. 68. Є Звіт Ровенського повітового управління Воєводському
управлінню державної поліції про Першотравневу демонстрацію в м. Ровно від
1 травня 1929 року. Йдеться про святкування робітничого свята 1 Травня.
Сформована колона робітників рушила вулицями 3 Травня (Соборною),
Міцкевича, Кавказькою, Литовською і т.д. з лозунгами «Геть з замахом на 8-ми
годинний робочий день», «Хай живе робітниче свято!», «Вимагаємо виборів до
нас хорих ∗ !».
С. 160. Є фото бульвару «Жовтневий» як одного з новобудов міста.
Самсонюк Т. Рівненщина в етнографічних дослідженнях Миколи
Костомарова / Т. Самсонюк // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей.
– Рівне : Перспектива, 2007. – Вип. 5 : [присвяч. 150-річчю від дня народж.
М. І. Костомарова]. – С. 13.
В «Автобіографії» М. І. Костомаров згадує Рівне як «... грязный
иудейский городок …», який «… с первого вида показался мне очень
неприветливым …». Та теплий прийом в родині Самарських, що мешкали на
вулиці Бармацькій, у котрих викладач найняв двокімнатну квартиру, частково
змінив враження молодого вчителя про місто.
Смолин М. М. Житлові будинки Рівного першої половини ХХ ст. у
фондах Державного архіву Рівненської області / М. М. Смолин //
Архітектурна спадщина Волині : зб. наук. праць. – Рівне : М. Дятлик, 2008.
– С. 125–132.
Рівне як провінційне містечко теж наслідувало моду нового напряму
(цегляного стилю, який укорінився ще за часів Російської імперії).
Спостерігаються відповідно забудовані вулиці Міцкевича, Словацького та інші.
Є план першого і другого поверхів житлового будинку по вул. Міцкевича, 7.
Харват О. Рівне. На межі тисячоліть : [фотоальбом] / О. Харват. –
Рівне : О. Харват, 2008. – 136 с.
С. 116. Є фото вул. Міцкевича, 50-ті рр. ХХ ст. На вул. Міцкевича, яка
брала свій початок від центру міста, ліворуч від неї був квартал
одноповерхових невеличких будинків.

∗

страхові каси для хворих – (польською).
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С. 117. Є фото бульвару Незалежності 2007 року. На початку 60-х років
почалася реконструкція центру міста на квадратній площі, обмеженій вулицями
Поштовою, Словацького, Міцкевича, Ленінською. Одноповерхові будинку були
знесені і на їх місці від сучасного кінопалацу «Україна» до проспекту Миру з
часом простягнувся бульвар з фонтанами і квітниками, де традиційно
організовуються виставки-продажі виробів рівненських майстрів декоративноужиткового мистецтва.
Хитрий Ч. І. Минувщина Рівнещини – далека і близька / Ч. І.
Хитрий. – Вид 2-е, допов. – Рівне : Волин. обереги, 2010. – С. 367.
С. 68. В розділі «Польський період в історії Рівного» йдеться про
проблему міського водопостачання. Будівництво міського водоканалу
розпочалося у 1929 році. Із архівних документів відомо, що помпа (насос) біля
залізничного переходу мала постачати водою вул. Міцкевича.
С. 371. На початку шістдесятих від вулиці Міцкевича аж до вул.
Млинівської (нині вул. Князя Володимира) стали рити котлован просто на
єврейських захороненнях. На цьому місці була збудована школа № 5.
Чернюшок О. Г. Косміаді – художник-педагог / О. Чернюшок //
Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Нац. уту «Остроз.акад.», 2007. – Вип. 9. – С. 499–505.
Про життєвий та творчий шлях українського художника 20 століття
Георгія Косміаді.

Матеріали з періодичних видань
Бухало Г. Місто в іменах / Г. Бухало, В. Матійченко // Сім днів. –
2000. – 8 берез. – С. 10.
Інформація про вулицю Міцкевича (колишня Бармацька, Т. Шевченка) та
життєвий і творчий шлях польського поета, діяча національно-визвольного
руху Адама Бернарда Міцкевича.
Бухало Г. Місто в іменах. Майдан Незалежності / Г. Бухало, В.
Матійченко // Сім днів. – 2000. – 8 груд. – С. 11.
Майдан Незалежності (колишня площа Леніна, перейменована за
рішенням міськвиконкому від 10.07.1991р. № 283) увіковічнює акт
проголошення України незалежною державою.
Данильчук Г. Лікар від бога Борис Квашенко / Г. Данильчук // Сім
днів. – 2011. – 6 жовт. – С. 6.
Біографія унікального лікаря-гінеколога, який практикував майже 90
років. Без сучасних хімічних препаратів і електронного обладнання, якими
оснащена сучасна медицина, він творив такі дива, наче його розум і руки
справді направляв сам Бог. Є фото сім’ї Бориса і Софії Квашенків.
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Ільчук-Петрова О. Мобілізований мільйон впевнено крокує по
рівненській землі / О. Ільчук-Петрова // Ого. – 2003. – 30 жовт. – С. 5.
Прес-конференція з нагоди третьої річниці від заснування Рівненського
відділення «Київстар Дж.Ес.Ем.». Третє місце по забезпеченню мобільним
зв’язком та телефонами займає Рівненщина серед восьми областей західного
регіону України.
Мошняга Л. Майдан Незалежності завдячує обновою Укртелекому /
Л. Мошняга // Вільне сл. – 2003. – 8 жовт. – С. 5.
Відкриття нового відділення «Телекомсервіс» у Рівному.

Наша «Укрпошта» – в п’ятирічці кращих // Вільне сл. – 2007. – 13
берез. – С. 3.
За показником 2006 року колектив Рівненської дирекції УДППЗ
«Укрпошта» зайняв перше місце в рейтингу серед всіх дільниць міста та
нагороджений відзнакою «За ефективне управління».
Несенюк М. Готель – затичка / М. Несенюк // Рівне вечірнє. – 2011. –
29 груд. – С. 19.
Історія будівництва готелю «Мир» розпочалася з 1967 року. У 50-х роках
генплан архітектурної забудови міста передбачав ще дві центральні вулиці, які
б розвантажили нинішню Соборну від транспортних потоків. Однією з вулиць
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мав бути проспект Миру, його продовження заплановане було по вулиці
Остафова, далі на Млинівську (князя Володимира) і аж до нинішньої –
Грушевського. Але на Остафова жили впливові люди, які не хотіли
транспортного завантаження вулиці, тому і виникла ідея будувати готель на
місці перекриття вулиці Остафова. Готель збудували в 1969 році на вулиці
Міцкевича, 32.
Нове обладнання – для новонароджених // Мед. вісн. – 2003. – 5 верес.
– С. 1, 3.
У рамках Програми «Покращення перинатальних послуг в Україні
«медичну апаратуру отримали відділення інтенсивної терапії та реанімації
новонароджених Рівненської обласної дитячої лікарні та два пологові будинки
м. Рівне.
Прищепа О. Вулиця Бармацька (Міцкевича) : вулицями старого
міста [Ровно] / О. Прищепа // Рівне вечірнє. – 1994. – 22 берез. – С. 8.
Історія та сьогодення вулиці та її мешканців. Є фото будинків вулиці.
Про урочисте відкриття у м. Ровно пам’ятника В. І. Леніну // Червон.
прапор. – 1967. – 17 жовт. – С. 1.
Відкриття пам’ятника відбулося 14 жовтня 1967 року. На відкритті були
присутні перший секретар обкому КП України І. О. Мозговий, найстаріший
комуніст А. В. Хомутов, почесна громадянка міста Л. Дозорцева, комсомолка
Н. Девіза та піонер В. Левченко.
Рибенко Л. І ангели злітаються сюди… / Л. Рибенко // Рівне. – 1993. –
16 січ. – С. 8.
Бесіда з головним лікарем пологового будинку № 1 Ізидором Пініщуком
та начмедом Тамарою Боришкевич про зменшення народжуваності в місті.
Романюк В. «Мир» – готель з європейським сервісом та найвищими
стандартами обслуговування / В. Романюк // Ого. – 2008. – 25 груд. – С. 21.
Справжнім подарунком для всіх мешканців і гостей міста до Дня Святого
Миколая стало відкриття оновленого готелю «Мир».
Романюк В. У Рівному відкрили оновлений [готель] «Мир» / В.
Романюк // Рівнен. газ. – 2008. – 25 груд. – С. 4.
Після дворічної реконструкції відчинив свої двері оновлений готель. У
восьмиповерховому готелі є 165 номерів. У готелі діє карткова система, тобто
електронний ключ, який відкриватиме двері і вмикатиме світло. Готель «Мир»
забезпечить робочими місцями до 120 осіб.
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Саньковський И. Широкая дорога бледнолицых братьев / И.
Саньковский // VIP(Veryimportantperson). – 2006. – 10 февр. – С. 10–11.
Про відомий широкому загалу «Бродвей» (майдан Жовтневий, нині
майдан Незалежності).
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Сорок років – лише пологи // Рівнен. газ. – 2004. – 11 серп. – С. 6.
Пологовому будинку № 1 на вулиці Міцкевича, 30 виповнюється сорок
років.

Стоколос Н. Гімназійна церква в ім’я Святого Великомученика і
Переможця Хорія / Н. Стоколос // Рівне вечірнє. – 1994. – 4 жовт. – С. 7.
Старожили міста пам’ятають та у нечисленних документальних джерелах
збереглась інформація про заснування та діяльність у місті Рівному з середини
20-х та на початку 40-х років ХХ століття невеликої церкви, де відправи
проводились виключно українською мовою. Розташована вона була по вулиці
Міцкевича (колишня Бармацька) і мала офіційну назву гімназійної церкви
Святого Великомученика й Переможця Хорія. З 1924 по 1938 рік церква
називалася Автокефальною православною церквою Польщі. Настоятелем
гімназійної церкви був законовчитель гімназії Євген Борщевич. Ікону Хорія
Переможця, патрона церкви для храму намалював учитель малювання гімназії
Георгій Косміаді. У 1939 р. Рівненська українська гімназія була реорганізована
у Першу українську десятирічку, а церква продовжувала функціонувати як
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парафіяльний храм. Діяла і за часів німецької окупації. Перестала діяти церква
в ім’я Святого Великомученика Юрія Переможця у повоєнні роки.
Тищенко О. І. Іменем Кобзаря… : [вулицями Рівного. Вулиця Тараса
Шевченка] / О. Тищенко // VIP (Veriimportantperson). – 2005. – 14 окт. – С.
8–9.
С. 9. Іменем Великого Кобзаря, назвали колишню (і теперішню) поважну
транспортну артерію – вулицю Міцкевича (при гітлерівцях, зокрема Еріху
Коху, вулиця називалася іменем Шевченка). Радянська влада старій вулиці
Омелянівській повернула її стару назву – імені Шевченка.

Тищенко О. Наше місто [Рівне] / О. Тищенко // VIP
(Veryimportantperson).– 2005. – 29 апр. – C. 6–7.
У 20–30-х рр. ХХ століття за період польського панування цегла
«PRIMA» була типовим будівельним матеріалом, що використовувався для
побудови будинків. Її знайдено на вул. Міцкевича та інших вулицях міста.
Чимало цегли з літерами «А.У.Б.» та «РКП Клевань» було знайдено під
час знесення старовинних будинків на вулиці Міцкевича, де тепер збудовано
пологовий будинок.
Тищенко О. Перо – для мене ти, як янгола крило… : [вулицями
Рівного. Вулиця Міцкевича] / О.Тищенко // VIP (Veryimportantperson). –
2005. – 11 нояб. – С. 8–9.
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Такий поетичний пролог сам собою складається, коли хочеш описати
вулицю імені Адама Міцкевича – поета, революціонера, романтика. Вулиця
народжується чи не на самому жвавому в нашому місті перехресті – Соборна–
Чорновола–Міцкевича.

Федас С. Блискавичні кесареві розтини проводитимуть і в Рівному /
С. Федас // Рівне вечірнє. – 2002. – 15 листоп. – С. 6.
Бесіда з головним лікарем пологового будинку Л. Ковальчук про обмін
досвідом спеціалістів Рівненського пологового будинку № 1 та клінікою
перинаталогії та гінекології у польському місті Забже. Лікар-гінеколог Євген
Ковальчук спочатку асистентом, а потім і сам оперував за новою технологією
кесаревий розтин. Операція тривала не тридцять, а двадцять – двадцять п’ять
хвилин.
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