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Постановка наукової проблеми та її значення. На сучасному 

етапі розвитку економіки України важливу роль відіграє проблема по-

шуку оптимального використання енергетичних ресурсів, тому ви-

вчення досвіду забезпечення електричною енергією окремих населе-

них пунктів України та її раціонального використання є важливим й 

нині. 

Джерела дослідження. В зв’язку з відсутністю наукових праць, в 

яких би об’єктивно було досліджено процес будівництва електричної 

станції у Рівному на початку ХХ ст. та перші результати її роботи, на-

ми використано документи, які зберігаються у Державному архіві Рів-

ненської області, в яких відображено питання будівництва та початку 

експлуатації електричної станції у Рівному в досліджуваний період. 

Мета і завдання дослідження. Проаналізувати на основі першо-

джерел причини та позитивні наслідки будівництва та пуску електрич-

ної станції в Рівному, дослідити чи була її діяльність економічно об-

ґрунтованою. Окрема увага приділена планам будівництва у місті ко-

лій та пуску електричного трамваю та джерелам фінансування цього 

проекту. 

На початку ХХ ст. Волинь, яка перебувала у складі Російської ім-

перії й надалі залишалася аграрним краєм, в економіці якого доміную-

чу роль продовжувало відігравати сільське господарство. Порівняно з 

іншими регіонами України, незначна кількість підприємств, які функ-

ціонували у краї, насамперед орієнтувалися на переробку сільськогос-

подарської продукції. Незважаючи на таку ситуацію у багатьох сферах 
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тогочасної економіки проглядалися нові тенденції, які були покликані 

сприяти інтенсифікації економічного розвитку. Важливу роль у цьому 

відігравали не стільки органи влади імперії, скільки органи місцевого 

самоврядування – міські думи та їх виконавчі комітети – міські управи. 

Саме завдяки їхній цілеспрямованій роботі у краї поступово розпоча-

лося будівництво електричних станцій. Доцільно відзначити, що елек-

тричні станції, котрі в досліджуваний період будувалися на Волині, 

аналогічно як і в інших регіонах держави, мали забезпечити електри-

фікацію повітових міст і підприємств, які в них функціонували. Важ-

лива увага відводилася електрифікації міських водогонів та освітлен-

ню міських вулиць. 

Саме на початку ХХ ст. у Волинській губернії електричні станції 

було побудовано у більшості повітових міст, крім губернського Жито-

мира. Не було виключенням у цьому процесі й м. Рівне – у той період 

повітовий центр Волинської губернії.  

У 1911 р. Рівненською міською думою було прийнято рішення роз-

почати підготовку проектної документації з метою будівництва у місті 

електричної станції. Однак впродовж деякого часу цей проект гальму-

вався у зв’язку з тим, що місцевий аристократ князь С. Любомирський 

лобіював будівництво електричної станції власним коштом. Вона мала 

освітлювати палац князя, частину міських вулиць та помешкань замо-

жних жителів міста. 26 червня 1912 р. міська управа скерувала у Во-

линське губернське правління обґрунтування власного проекту будів-

ництва електричної станції, одночасно з цим клопотанням вони проси-

ли відхилити проект князя С. Любомирського [1, арк. 138-139 зв.; 140-

140 зв.]. Дещо пізніше Міністерство шляхів і сполучень відмовило 

князю С. Любомирському у наданні дозволу на встановлення стовпів 

для освітлення міських вулиць, а міській управі навпаки такий дозвіл 

надало [1, арк. 162 зв.]. Останню крапку в даній суперечці поставив 

Сенат Російської імперії, який відмовив князю у задоволенні його ка-

саційної скарги щодо будівництва ним електричної станції у Рівному, а 

міській управі навпаки дозволив це зробити [1, арк. 163-165]. 

Така позиція органів адміністративної влади щодо проекту князя  

С. Любомирського була зумовлена рядом обставин. По-перше, будів-

ництво електричної стації міською владою давала можливість безпере-

бійно постачати електричну енергію військовим об’єктам, яких у Рів-

ному в той час було багато, що відігравало важливу роль в обороноз-

датності Російської імперії. Це підсилювалося ще й тим фактором, що 

місто знаходилося недалеко від державного кордону з Австро-

Угорською імперією, з якою взаємовідносини напередодні Першої сві-
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тової війни були напруженими. По-друге, князь С. Любомирський на-

лежав до польської аристократії, що відіграло при розгляді цього пи-

тання важливу роль. Адже органи імперської влади упереджено відно-

силися до поляків-католиків і намагалися чинити їм різноманітні пере-

пони, в окремих випадках це носило відвертий характер. По-третє, за-

гальна потужність електричної станції, яку планував будувати князь  

С. Любомирський, значно поступалася запропонованому містом прое-

кту. Одночасно з цим більшість електричної енергії з проектованої за 

наказом князя електричної станції мала використовуватися для прива-

тних потреб, що аж ніяк не задовольняло органи адміністративної вла-

ди. 

Таким чином, в результаті тривалого розгляду  питання – хто буде 

будувати у Рівному електричну станцію, дозвіл на її будівництво 

отримав орган міського самоврядування.  

Згідно розрахунків міської комісії, що була створена для дослі-

дження питань, пов’язаних із будівництвом електричної станції кош-

торис витрат на будівництво електричної станції та освітлення частини 

міських вулиць оцінювався у 180 тис. руб. Ця сума розподілялася на-

ступним чином – 25 тис. руб. виділялося з бюджету міста, а 155 тис. 

руб. приватні особи (заможні жителі міста, які були зацікавлення в 

швидкому введення в експлуатацію міської електричної станції – авт.), 

що об’єдналися у «Товариство пайовиків». Члени цього товариства 

мали отримувати дивіденди та для власного користування електричну 

енергію дешевше ніж інші споживачі [1, арк. 235]. 

Згідно проектної документації вартість електричної енергії вироб-

леної на міській станції оцінювалася у 62,5 тис. руб. Джерелами над-

ходжень цих коштів були: оплата міської управи за вуличне освітлення 

– 7,2 тис. руб., плата за використання електричної енергії від приват-

них осіб членів «Товариства пайовиків» – 40,6 тис. руб., від приватних 

осіб, які оплачували вартість електричної енергії у повному обсязі –  

15 тис. руб. кошти мали надходити від освітлення приватних помеш-

кань та використання електричної енергії на підприємствах міста  

[1, арк. 245]. Важливу роль у проектній документації було відведено 

сумі витрат, пов’язаних із забезпеченням роботи електричної станції. 

Вона була визначена у 22 тис. руб. на рік у тому числі: вартість палива 

для станції – 6 тис. руб., мастильні матеріали – 1,2 тис руб, заміна еле-

ктричних ламп – 1,25 тис. руб. та ряд інших витрат. Окрема увага від-

водилася оплаті праці робітників електричної станції. Зокрема, завіду-

вач станції мав отримувати 1,8 тис. руб на рік, 2 монтери – 1,2 тис. 

руб., 2 машиністи – 1,5 тис. руб., 2 лінійні монтери 1 тис. руб., сторож 

300 руб. тощо. Вартість однієї кіловат години оцінювали у 9-10 коп.  
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[1, арк. 245-246]. 

Отже, згідно проведених розрахунків під час підготовки проектної 

документації прибуток від експлуатації Рівненської міської електрич-

ної станції мав складати 40,6 тис. руб. який планувалося розподілити 

між органом міського самоврядування та членами «Товариства пайо-

виків», пропорційно від внесених ними коштів на будівництво станції. 

Також особи, які брали участь у фінансуванні цього проекту, мали мо-

жливість отримати дивіденди у формі меншої плати за використану 

ними електричну енергію.  

При підготовці проекту будівництва електричної станції особлива 

увага відводилася проблемі електрифікації міського водогону, що мало 

своєю метою покращити його роботу. З цією метою було вивчено дос-

від роботи аналогічних водогонів ряду міст України й не лише її. 

Так, згідно даних щодо експлуатації Мінської водогінно-

електричної станції за 1910 р. міський водогін мав прибуток у сумі 

41 845,8 руб., при тому, що частина державних установ міста й неза-

можних жителів ним користувалися безкоштовно [2, С. 3-12]. Вартість 

виробленої у Мінську в 1910 р. електричної енергії оцінювалася у 

99 474 руб., витрати пов’язані з експлуатацією електричної станції та 

обслуговування міської електричної мережі становили 41 545 руб. То-

му прибуток від її експлуатації склав 57 929 руб. У порівнянні з 1906 р. 

рік введення в експлуатацію цієї електричної станції її прибуток зріс 

більше ніж у 3 рази, а електричної енергії вироблялося вдвічі більше 

[2, С. 24]. 

Таким чином, аналіз звітів про роботу вищезгаданої та інших того-

часних електричних станцій, які вивчалися, свідчили, що всі вони так 

само, як і міські водогони, які працюють на електричній енергії, є при-

бутковими плюс нагальна потреба часу в електрифікації міста відігра-

ли ключову роль у тому, що в Рівному міською думою було прийнято 

рішення побудувати електричну станцію й одночасно електрифікувати 

міський водогін. 

Згідно постанови Рівненської міської електричної комісії було на-

правлено звернення до Російського товариства «Всезагальна компанія 

електрики», в якому наголошувалося, що «міська управа доручає Вам 

створення проекту й кошторису для влаштування центральної елект-

ричної станції й кошторису водогону для приватних осіб». Проект і 

кошторис мали бути представлені міській управі не пізніше ніж через 

6 тижнів від дня отримання пропозиції, яка була направлена компанії 

11 жовтня 1911 р. У випадку виграшу даною компанією конкурсу на 

будівництво електричної станції у Рівному виконання проекту і кош-
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торис не оплачувалися [1, арк. 2-3 зв.]. 

Підготовка проекту та документації для будівництва електричної 

станції й  електричного водогону в Рівному викликали зацікавленість у 

багатьох відомих тогочасних компаній, які виявили бажання отримати 

підряд на це будівництво чи поставку обладнання. 

Зокрема, відомий інженер з Варшави Є. Сокаль, очевидно він був 

власником компанії, звернувся до Рівненської міської управи з запи-

том, в якому увага акцентувалася, що у 1904 р. його підприємство по-

будувало у місті водонапірну башту, робота якої отримала позитивну 

оцінку від органу міського самоврядування. Тому, відповідно до  ук-

ладеного раніше контракту між ним і Рівненською міською управою, 

саме його підприємству мала бути надана перевага при будівництві 

електричного водогону. У відповіді на це звернення увага акцентува-

лася, що у зв’язку з зміною умов його підприємство може взяти участь 

у торгах на отримання підряду на загальних підставах [1, арк. 7-8]. 

Крім цього, виявили бажання брати участь у побудові міської електри-

чної станції ряд провідних тогочасних компаній, зокрема Торговий дім 

«Брати Ганберт», «Російське електричне товариство Вестингауз», які 

інформували міську управу Рівного, що ними було встановлено нове 

електричне обладнання на трамвайні лінії Санкт-Петербурга, Москви, 

Харкова та інших міст, а також виготовлено устаткування для елект-

рифікації водогонів. Вони брали участь у будівництві електричних 

станцій та облаштуванні електричних мереж у Бердянську, Катеринос-

лаві, Мелітополі та інших великих містах та підключили до електрич-

ної мережі багато фабрик і заводів [1, арк. 8-11]. 11 травня 1912 р. у Рі-

вненську міську управу надійшов лист за підписом Людвіга Нобеля в 

якому писалося «маю честь направити разом з ним і різні друковані 

матеріали про двигуни Дизеля мого заводу», які ефективно працювали 

на багатьох тогочасних електричних станціях. Він також просив за-

просити його для участі у торгах, на яких приймалося рішення хто бу-

де будувати міську електричну станцію [1, арк. 26]. Крім вищеназва-

них, виявили бажання взяти участь у цьому будівництві й ряд інших 

відомих компаній імперії. 

16 лютого 1912 р. Рівненською міською думою було затверджено 

проект і кошторис будівництва міської електричної станції, розробле-

ний «Всезагальною компанією електрики» [1, арк. 43-43 зв.]. При дос-

лідженні питання будівництва електричної станції у Рівному варто від-

значити, що одним із найбільших ініціаторів цього проекту був Рів-

ненський міський голова Є. П. Лебедзієвський. 9 квітня 1912 р. було 

придбано ділянку під будівництво електричної станції в той же день 

прийнято рішення просити міську управу призначити на 10 травня 
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1912 р. «змагання на віддачу підряду для будівництва електричної ста-

нції та електричного освітлення» [1, арк. 22]. Незабаром у місті розпо-

чалося будівництво електричної станції, яку було введено в експлуата-

цію у серпні 1913 р. 

У цьому напрямі важлива роль відводилася співпраці з місцевим 

гарнізоном. Так, 24 серпня 1912 р. зі штабу дивізії, що дислокувалася у 

Рівному, до міської управи надійшов лист, в якому наголошувалося на 

тому, щоб «підключити військові казарми до мережі освітлення, якщо 

це буде вигідно для казни й армії» [1, арк. 1]. 

Згідно звіту про експлуатацію міської електричної станції за період 

з 1 серпня 1913 р. по 1 січня 1915 р. її прибуток був меншим ніж пла-

нувався. У 1914 р. отриманий станцією прибуток становив 14 353 руб., 

одночасно з цим станції були винні за поставлену, але не оплачену 

електричну енергію 13 577 руб. Крім цього, на станції були значні бор-

гові зобов’язання, які насамперед пов’язуються не з недоліками в її 

експлуатації, а з витратами на будівництво та налаштування мережі 

електричного освітлення в місті [3, арк. 51зв.-52]. Щодо такої ситуації, 

то вона була зумовлена початком Першої світової війни, а м. Рівне 

стало фактично прифронтовим містом, що великою мірою ускладнило 

функціонування його інфраструктури. 

Напередодні Першої світової війни динаміка розвитку станції була 

позитивною, переконливим свідченням цього є спроба реалізувати у 

місті ще один амбітний проект, пов’язаний з електрифікацією міста, а 

саме: початок підготовки до побудови й пуску електричних трамваїв. З 

цією метою у травні 1914 р. міська управа направила листи-звернення 

у Катеринослав, Лібаву, Тбілісі, Харків, Ярославль та ряд інших вели-

ких міст, в яких просили надати інформацію про вартість прокладання 

однієї версти трамвайних колій для електричного трамваю та ціну 

трамвайного вагона [4, арк. 5]. 

На початку 1914 р. у міську управу надійшла офіційна пропозиція 

від довіреної особи «Англійського товариства підприємців» Хаїма Аб-

рама-Янкелевича Вакса, в якому наголошувалося, що «з метою покра-

щення передислокації військ та інтендантських служб до Шубківсько-

го військового полігону» та поліпшення сполучення міського населен-

ня товариство пропонувало «на власний ризик» спроектувати і побу-

дувати на концесійних умовах «трамвайне сполучення». Дана концесія 

розраховувалася на 30 років. Трамвайне сполучення мало бути про-

кладене по головних вулицях міста, особлива увага приділялася їх 

сполученню з залізничним вокзалом, військовим гарнізоном та околи-

цями міста, де були розміщені підприємства, продукція яких реалізо-
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вувалася далеко за межами регіону. Окрема увага відводилася й спо-

лученню з Шубковим. Вартість проїзду в межах міста пропонувалося 

встановити 5 коп. за 0,5 год. проїзду в межах міста, до с. Житин  

–  30 коп., с. Шубків – 50 коп. Окрема плата встановлювалася за пере-

везення вантажів [4, арк. 29-29 зв.]. 

Частина заможних жителів міста, які відігравали важливу роль в 

економічному житті тогочасного Рівного, а мова йде насамперед про 

власників підприємств, звернулися до міської управи з проханням за-

довольнити їхнє побажання про здешевлення сполучення околиці й 

центру міста [4, арк. 30-30 зв.]. Аналіз даного документа дає підстави 

стверджувати, що в ньому йде мова не стільки про перевезення людей, 

скільки про перевезення вантажів, що мало здешевити доставку гото-

вої продукції, яка вироблялася на підприємствах міста й реалізовува-

лася за його межами, до залізничних колій. У наслідку це мало сприя-

ти більш ефективній роботі місцевих підприємств. 

Незважаючи на те що тогочасна адміністративна система Російсь-

кої імперії працювала повільно, у даному випадку рішення про побу-

дову трамвайного сполучення було прийнято майже миттєво, можливо 

тому, що воно було вигідним збройним силам. Так, 17 квітня 1914 р. 

рішенням Рівненської міської думи було створено комісію для вивчен-

ня «питання про влаштування електричного трамвая у місті та його 

околицях»  [4, арк. 32-33]. А вже 21 квітня 1914 р. було прийнято рі-

шення розпочати будівництво трамвайних колій для електричного 

трамвая у Рівному. У зв’язку з відсутністю коштів на це будівництво у 

бюджеті міста його мало будувати приватне підприємство  

«Шоман і К», (що входило до «Англійського товариства підприємців» 

- авт.), яке отримало концесію на 30 років. Одночасно з отриманням 

концесії воно надало гарантії міській владі, що в бюджет міста щороку 

буде перераховуватися не менше ніж 1,8 тис. руб. отриманих від екс-

плуатації трамваїв. Згідно укладеної угоди міська управа Рівного після 

15 років експлуатації отримувала право викупити міську частину тра-

мвайних ліній за 65% від вартості витраченого на їхнє будівництво ка-

піталу, після 20 років відповідно за 45%, після 25 років за 30%, а після 

30 років вони мали бути безоплатно передані у власність міста. Також 

було внесено певні корективи у вартість проїзду в трамваї. Так, до по-

переднього розрахунку, про який ішла мова вище, було добавлено, що 

учні навчальних закладів за умови, якщо вони у шкільній формі, у ви-

значені ранкові та пообідні часи мали платити 1 коп. за поїзд. Переве-

зення  вантажів з Шубкова чи Житина оцінювалося 10 коп. за 1 пуд 

вантажу, але не менше 50 коп. за одну відправку вантажу. Ці коректи-

ви було внесено за ініціативи міської управи [4, арк. 35-35 зв.]. Підп-
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риємство, яке мало будувати трамвайну лінію, погодилося з цими умо-

вами. Але на перешкоді реалізації цього амбітного й з великою вірогі-

дністю прибуткового проекту в Рівному перешкодив початок Першої 

світової війни, яка розпочалася через кілька місяців. 

Таким чином, введення в експлуатацію у Рівному електричної ста-

нції, сприяло подальшому розвитку економічного потенціалу міста та 

покращення його інфраструктури. Як паливо для виробництва елект-

ричної енергії використовували нафту та вугілля. Основною метою, 

що ставили перед собою органи місцевої влади було забезпечення еле-

ктричною енергією потреб міста. У той час питання про електрифіка-

цію сільських населених пунктів взагалі на стояло. З введенням у дію 

даної станції виникла ідея розпочати будівництво трамвайних ліній у 

Рівному, що було готове зробити приватне підприємство. Загалом це 

ще краще вплинуло б на економічний розвиток міста. Однак повністю 

реалізувати ці плани не вдалося у зв’язку з початком Першої світової 

війни. Функціонувала ця електрична станція у Рівному до кінця 1970-х 

– початку 1980 рр.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, на початку 

ХХ ст. у ряді міст України було побудовано ряд електричних станцій, 

а вироблена на них енергія використовувалася для потреб міст. При 

цьому значна увага відводилася освітленню міст, роботі міського во-

догону тощо. Всі ці електричні станції діяли автономно одна від одної 

й були покликані забезпечувати місцеві потреби. 
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This article explores the prospects for economic growth levels in the 
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