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Передмова 
 
У Рівному існували престижні вулиці, квартали для людей середнього 

достатку (чиновників та дрібних підприємців). До таких вулиць належить вулиця 
Словацького. Її започаткував невеликий провулок. Першу назву йому дала вулиця 
Бармацька (сучасна вул. Міцкевича). Під такою назвою провулок Бармацький 
позначений на плані Рівного 1896 року. На початку ХХ століття провулок 
перейменували в Гоголівський (від вулиці Гоголівської – сучасна вул. Симона 
Петлюри). Вулиці центру міста, в т. ч. і провулок Бармацький, в 20-х роках 
забудовувалися добротними офісами та особняками, іноді привабливої чи навіть 
оригінальної архітектури. Нарешті в середині 30-х років ХХ століття, колишній 
провулок Бармацький (Гоголівський) отримує статус вулиці, яку назвали іменем 
уславленого польського поета, уродженця Волині – Юліуша Словацького. 
«Польськість» вулиці не тільки підкреслювалась в назві, але й збереглася в 
архітектурних рисах вже далекого періоду 1920–30-х років. Розпочиналася вулиця 
від Симона Петлюри, вела повз сучасний, не існуючий колись кінопалац «Україна» 
й впиралася в вулицю Міцкевича за десяток метрів від маленьких вуличних 
відгалужень, які тоді називались «Дикою» (Dzika) та «Кооперативною» 
(Spóldzielcza). 

В 60-х роках почалася реконструкція міста на квадратній площі, 
обмеженій вулицями Поштовою, Словацького, Міцкевича. Нині на цьому місті 
кінопалац «Україна» та бульвар Незалежності (за кінопалацем). Бульвар став 
окрасою міста з його фонтанами, квітниками та красивим озелененням. Це 
улюблене місце громадян нашого міста, де традиційно організовуються виставки 
продажу виробів рівненських майстрів декоративно-вжиткового мистецтва. 

Сучасній вулиці Словацького, хоча й розташована у гомінкому центрі 
міста, вдалося зберегти затишок і тишу. Будинки вулиці живуть спогадами про 
славних людей міста. У будинку числом 3, де нині знаходиться міський 
паспортний стіл, проживав лікар Микола Прохоров. У цьому ж помешканні 
приймав він і хворих.  

У глибині вулиці, в будинку № 7, у розкішному особняку жив повітовий 
предводитель дворян Дмитро Андро (нині в цьому будинку знаходиться 
Управління державної пенітенціарної служби України в Рівненській області). По 
вулиці Словацького № 7а – будинок, який пов’язаний з роботою перших органів 
радянської влади в м. Рівне. А ось фасад будинку числом 8 прикрашає меморіальна 
дошка, установлена за ініціативи Рівненської організації Спілки письменників 
України: «В цьому будинку в 1956–1983 рр. жила українська радянська 
письменниця Ольга Семенівна Ткачук (1912–1983 рр.) – перший член Спілки 
письменників України в Рівненській області».  

Житловий будинок № 10 є архітектурною пам’яткою ХІХ століття. В 
будинку знаходиться Рівненська обласна загальна медико-соціальна експертиза. 
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Публікації про вулицю Словацького 
 
Бухало Г. Рівне : вулиці, проспекти, майдани… : корот. довід. / Г. 

Бухало, В. Матійченко. – Рівне : Волин. обереги, 2000. – 118 с. 
С. 60 : вулиця Словацького (коротка інформація про видатного польського 

поета Юліуша Словацького). 
Вулиці міста Рівне : реком. сп. л–ри / уклад. Грищук Л. О. – Рівне : 

Волин. обереги, 2008. 
С. 58 : (вул. Словацького) : [тільки в переліку назв вулиць]. 
Гуцуляк М. Про близьке здалека. Рівненська українська гімназія 1923–

1939 / М. Гуцуляк. – Ванкувер [Канада], 1976. – 273 с. 
С. 28–29 : по вул. Словацького у міщанина Косого проживав автор книги, 

який у жовтні 1926 року приїхав у Рівне. 
С. 42–43 : є згадка про будинок на вул. Словацького № 11, де жив професор 

М. Гуцуляк, викладач Рівненської української гімназії. 
Данильчук Г. Ф. Рівне у долях його мешканців / Г. Ф. Данильчук. – 

Рівне : М. Дятлик, 2012. – 192 с. 
С. 156 : є фото лікаря Миколи Прохорова та Софії Квашенко. Рівне, 1930-ті 

рр. (лікар М. Прохоров проживав по вул. Словацького, 3 – авт.). 
Енциклопедія українознавства. Словникова частина / голов. ред. В. 

Кубійович. – Л. : Молоде життя, 1993. – Т. 9. – Перевид. в Україні. – 2000. – 395 
с. 

С. 323 :  про Ткачук Ольгу (1913) – письменницю і журналістку, родом з 
Житомирщини, за фахом педагога. Друкувалася з 1954 року. Роман «Назустріч 
волі» (1955), повість «Переорані межі» (1973), збірник оповідань «Мати» (1960), 
«Стежки життя» (1967). 

Їх іменами названі вулиці міста: реком. сп. л-ри / уклад. Л. О. Грищук – 
Рівне, 2005. – 62 с. 

С. 44 : вул. Словацького (на честь польського поета Юліуша Словацького). 
Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на 2013 рік : 

реком. покажч. л-ри / Рівнен. держ. обл. б-ка ; уклад. Н. Кожан. – Рівне : 
РДОБ, 2012. – 37с. 

С. 13 : Січень. 6 січня 100 років від дня народження Ольги Ткачук (1913–
1983) – української письменниці. Жила і працювала у Рівному. 

Луценко В. І. Ровно – 700 : соц.-екон. нарис / В. І. Луценко, В. Т. Кобись, 
Г. Й. Шенгера. – Л. : Каменяр, 1983. – 72 с. : іл. 

Є фотографії пам’ятника В. І. Леніну (біля кінотеатру «Жовтень», нині 
кінотеатр «Україна» на майдані Незалежності), готелю «Мир» і бульвару 
Незалежності. 

Молчанов О. П. Ровно : іст.-архіт. нарис / О. П. Молчанов. – К., 1973. – 
77 с. 

С. 55 : На початку 60-х років почалася реконструкція центру міста на 
квадратній площі, обмеженій вулицями Поштовою, Словацького, Міцкевича. 



Панасенко О. Рівненщина: сторінки минулого : наук.-попул. навч. 
посіб. / О. Панасенко. – Рівне, 2001. – 318 с. 

С. 164 : В 1911 році в Рівному посаду міського голови займав Едуард 
Лебедзієвський. Та за статусом вище нього стояв повітовий предводитель 
дворянства – ним був Дмитро Андро (проживав на вул. Словацького – авт.). 

Пащук І. Меморіальні дошки у Рівному : істор.-краєзн. довід. / І. 
Пащук. – Рівне : Рівнен. друк, 2008. – 76 с. 

С. 54–55 : Меморіальна дошка з написом: «Ткачук О. С. (1.1.1913 – 
8.VI/1983). В цьому будинку (по вул. Словацького, 8 – авт.) в 1956–1983 роках 
жила українська радянська письменниця». 

 

 
Переходько Н. Єврейська інтелігенція у розвитку медицини м. Рівного 

(1921–1939 рр.) / Н. Переходько // Наук. записки / голов. ред. О. С. Булига ; 
відп. за вип. О. С. Романчук. – Луцьк : Волин. старожитності, 2011. – Вип. 9. 
Ч. 2 : [Історія Волин. краю]. – С. 203–207. 

С. 205 : Приватна хірургічна лікарня Миколи Прохорова на 15 ліжок (вул. 
Словацького, 6). Лікарі Й. Швидкий та М. Прохоров у європейському госпіталі 
провели рідкісну на той час хірургічну операцію на серці. 

Поліщук Я. О. Рівне: мандрівка крізь віки / Я. О. Поліщук. – Рівне, 
1998. – 196 с. 

С. 96–97 : Офіційною владою в Рівному в 1917 році залишалася міська Дума 
та її виконавчий комітет – управа, що здійснювала політику Тимчасового уряду. 
Головою управи (повітовим комісаром) був призначений російський дворянин 
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Дмитро Андро [проживав на вул. Словацького – авт.] В кінці 1917 р. в Рівному 
існувало двовладдя. Під тиском опозиційних сил Д. Андро змушений був 
оголосити про свою відставку. 

С. 136 : 142. Вулиці центру міста, в т. ч. вул. Словацького в 20-х рр. 
забудовувалася добротними офісами та особняками, іноді привабливої чи навіть 
оригінальної архітектури. 

Прищепа О. Вулицями Рівного : погляд у минуле / О. Прищепа. – Рівне, 
2006. – 223 с. 

С. 135–138 : Провулок Бармацький (сучасна вулиця Словацького). Є фото Д. 
Андро (предводителя дворян Рівненського повіту); фото Миколи Прохорова 
(рівненського лікаря); фото будинків № 3, № 7 по вул. Словацького. 

Прищепа О. П. Вулицями старого міста. Топонімічні дослідж. з іст. 
Рівного / О. П. Прищепа. – Рівне : Рівнен. друк., 1997. – 154 с. 

С. 94–96 : Провулок Бармацький (сучасна вулиця Ю. Словацького).  
Смолин М. В. Житлові будинки Рівного першої третини ХХ ст. у фондах 

Державного архіву Рівненської області / М. В. Смолин // Архітектурна 
спадщина Волині : зб. наук. пр. – Рівне : М. Дятлик, 2008. – С. 125–132. 

С. 126–127. Будівлі вулиці Словацького. 
Харват О. Рівне. На межі тисячоліть : [фотоальбом] / О. Харват. – Рівне 

: О. Харват, 2008. – 136 с.  
С. 117 : Бульвар Незалежності, 2007 р. [фото]. На початку 60-х років 

почалася реконструкція центру міста на квадратній площі, обмеженій вулицями 
Поштовою, Словацького, Міцкевича, Ленінською. Одноповерхові будинки були 
знесені і на їх місці від сучасного кінопалацу «Україна» до проспекту Миру з 
часом простягнувся бульвар з фонтанами та квітниками, де традиційно 
організовуються виставки продажу виробів рівненських майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва. 

Хитрий Ч. І. Минувщина Рівненщини – далека і близька / Ч. І. Хитрий. 
– Рівне : Волин. обереги, 2011. – 663 с. 

С. 368 : Ялинки для бідних дітей у Рівному організовувала рівненська 
інтелігенція. Серед них лікар Інеса Прохорова (дружина талановитого лікаря у 
місті Миколи Прохорова). 

 

Матеріали з періодичних видань 
 
Бухало Г. Місто в іменах / Г. Бухало, В. Матійченко // Сім днів. – 2000. – 

29 верес. – С. 8. 
Вулиця Словацького носить ім’я видатного польського поета Юліуша 

Словацького (коротка біографія поета). 
Калашник М. Дмитро Андро, внук Оленіної / М. Калашник // Вільне сл. 

– 2002. – 24 лип. – С. 3. 
Д. Андро проживав у Рівному по вул. Словацького до 1917 року. Зараз у 

цьому будинку управління державного департаменту з питань виконання 
покарань. 



 
Калашник М. Онук жінки, яку кохав Пушкін, жив у Рівному / М. 

Калашник // Рівнен. репортер. – 2010. - 14 лип. – С. 19. 
Життєвий шлях Дмитра Андро, внука Анни Оленіної, яка похована на 

території Корецького жіночого монастиря. 
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Квашенко Б. Микола Прохоров – перший головний лікар першого у 
Рівному пологового будинку / Б. Квашенко // Мед. вісн. – 2004. –  19 листоп. – 
С. 4. 

В 1940 році у Рівному відкрито перший пологовий будинок, який 
розташувався на вул. 16 Липня у двоповерховому будинку на базі лікарні 
Червоного Хреста (тепер тут житловий фонд). Автор публікації лікар акушер-
гінеколог Б. Квашенко подає біографічні дані про лікаря М. Прохорова. Народився 
10 лютого 1901 року у Новгороді в сім’ї лікарів. Під час Першої світової війни 
родина лікаря переїхала до Рівного. Закінчив медичний факультет Познанського 
інституту. Після закінчення Другої світової війни захистив докторську дисертацію 
з акушерства та гінекології. Працював у Польщі. Помер 4 липня 1971року. 

Плужняк Г. Літературний вечір / Г. Плужняк // Червон. прапор. – 1983. 
– 25 січ. – С. 4. 

В обласній науковій бібліотеці м. Рівне відбувся вечір з нагоди 70-річчя 
української письменниці Ольги Ткачук. Письменниці вручено вітальний орден 
президії Добровільного товариства любителів книги УРСР та обласного 
літературного об’єднання. 

Прищепа О. Із життя Дмитра Андро в Рівному / О. Прищепа // Рівне 
вечірнє. – 1997. – 7 черв. – С. 10. 

Повітовий предводитель дворянства Д. Андро жив у Рівному по вул. 
Словацького, 7 (тодішній Гоголівський провулок). Його будинок вцілів і є однією 
з історичних пам’яток нашого міста. 

Прищепа О. Провулок Бармацький. Вулицями старого міста / О. 
Прищепа // Рівне вечірнє. – 1994. – 15 берез. – С. 8. 

Про будівлі провулку Бармацький (сучасної вулиці Словацького) та знаних 
людей міста, які проживали в будинках. 

Цікава Г. На Словацького відкриють бізнес-готель / Г. Цікава, О. 
Мельничук // Ого. – 2013. – 7 лют. – С. 4. 

Перший мережевий готель відкриє в 2014 році компанія Reikartz Hotel Group 
на вул. Словацького, 9. 
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