
ОПИС КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

КЛЮЧОВІ ОБ’ЄКТИ

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 
БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПОРАДИ ТУРИСТАМ

ЩО ПОЧИТАТИ ПРО МІСЦЕВІСТЬ ТА ПАМ’ЯТКИ

Дубенський замок – одна з найдавніших споруд міста. 
Творцями його були представники знаного українсько-
го роду князів Острозьких, які у XVII ст. перетворили 
споруду на головну резиденцію своїх володінь.

Мури Дубенського замку пам’ятають набіги кримських 
татар, напади козацьких загонів, польські, російські, 
французькі й шведські війська XVІІ–XVIII ст. Вони 
залишалися неушкодженими під час Північної війни, 
повстання Тадеуша Костюшка та Французько-російської 
війни 1812 року, при цьому замок жодного разу не був 
скорений. 

У Дубні розгорталися трагічні події національно-ви-
звольної боротьби українського народу, які Микола 
Гоголь описав у своєму творі «Тарас Бульба». Нині гості 
міста можуть відвідати ключові об’єкти та пам’ятки 
давнього міста, де відбувалися основні події, описані 
письменником.

Унікальною пам’яткою міста є Луцька брама – рідкісний 
різновид барбакану. У XVIII ст. тут розташовувалась 
масонська ложа «Досконала таємниця».

1) замок князів Острозьких XV ст.;
2) Луцька брама XVII ст.;
3) Свято-Миколаївський чоловічий монастир (монастир 
бернардинів, XV ст.);
4) Спасо-Преображенська церква (XVII ст.);
5) Дубенський форт-застава.

Костел Яна Непомука.
Костел бернардинів.
Костел кармеліток.
Синагога.

Інформаційно-туристичний центр VisitDubno: м. Дубно, 
вул. Замкова, 7-А.
https://visitdubno.com. 

Візит Дубно: інформаційний портал. 
URL: https://visitdubno.com.

Мандруємо Україною: Історія Дубна (хронологія видат-
них подій). 
URL: https://ukrmandry.com.ua/index.php?id=652.

ДУБНО
Рівненська область

Найпопулярніший серед туристів маршрут: Дубенський 
замок – Дубенський форт-застава. Однак нині зростає 
зацікавленість також пам’ятками, розташованими в 
центральній частині міста й туристичним маршрутом 
«Шляхами Тараса Бульби».

Інформація для туристів: https://visitdubno.com.

https://visitdubno.com
https://visitdubno.com
https://ukrmandry.com.ua/index.php?id=652.
https://visitdubno.com


ІСТОРІЯ ОБ’ЄКТА

ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

ЯК ВІДВІДАТИ

ПОВ’ЯЗАНІ ОБ’ЄКТИ ТА/АБО НЕМАТЕРІАЛЬНА 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ПАМ’ЯТКИ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ВІДЕО

Охоронний номер: № 609/1, № 609/2, № 609/3
Тип об’єкта: Ансамблі
Вид об’єкта: Історична
Сучасна адреса: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Замкова, 7
Історична адреса: 35603, м. Дубно, вул. Замкова, 7-А
Геолокація: 50.419506, 25.748053
Авторство: Князь Костянтин Іванович Острозький
Датування об’єкта: 1492 р.
Стан пам’ятки: Хороший стан

Дубенський замок – одна з найдавніших споруд міста. 
Засновниками замку були представники українського 
роду князів Острозьких, які на початку XVII ст. перетво-
рили його на головну резиденцію своїх володінь.

Давні замкові мури пам’ятають набіги кримських татар, 
напади козацьких загонів, польські, російські, фран-
цузькі й шведські війська XVІІ–XVIII століть. Їх не було 
зруйновано під час Північної війни, повстання Тадеуша 
Костюшка та французько-російської війни 1812 року. 
Попри численні спроби, фортеця жодного разу не була 
взята. Тут перебували гетьмани України й російські 
імператори, польські королі, митці (італійські зодчі) й 
чимало інших осіб світової величини.

На дворищі замку розташований палац князів Любо-
мирських (XVIII ст.), де свого часу влаштовувалися пишні 
бенкети, лицарські турніри, концерти класичної музики, 
балети з пантомімою, феєрверки. Тут ставив свої п’єси 
польський драматург Войцех Богуславський, виступала 
римська опера.

Використовуються всі будівлі історичного комплексу: 
палац князів Острозьких, палац князів Любомирських 
та Надбрамний корпус. 

Відчинено з 08:00 до 17:00 (без вихідних).
Краєзнавчий музей; виставка знарядь тортур і пока-
рань; мисливська зала; нумізматична виставка; три 
палацові кімнати для огляду у форматі додаткової вірту-
альної реальності (VAR).

У місті нараховується близько 20 культових споруд 
(чимало храмів, які були зведені в різні періоди й мають 
різні архітектурні стилі).

Також туристи можуть відвідати ключові об’єкти та 
пам’ятки, де відбувалися основні події національно-ви-
звольної боротьби, які описав Микола Гоголь у повісті 
«Тарас Бульба».

Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його 
наповнення є винятковою відповідальністю проєкту ReHERIT і не обов’язково 
відображає погляди ЄС.

reherit.org.ua
Facebook – ReHERIT

Замок є основною складовою історико-культурного 
ансамблю середньовічного Дубна. Значну історичну цін-
ність мають фортифікаційні споруди замку, а також його 
палацовий комплекс. Весь ансамбль пам’яток замку 
відіграє також неабияку пізнавальну функцію.

Дубенський замок. URL: https://zamokdubno.com.ua.

Дубенський замок. 
URL: https://www.facebook.com/dubnocastle.

Дубенський замок та форт (Visit Dubno). 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=OCctCJAcG-
ZQ&t=4s

ЗАМОК 
КНЯЗІВ 
ОСТРОЗЬКИХ-
ЛЮБОМИРСЬКИХ 
XV СТ.

Пам’ятка архітектури 
національного значення

http://reherit.org.ua
https://www.facebook.com/ReHERITproject/
https://zamokdubno.com.ua./
https://www.facebook.com/dubnocastle/
https://www.youtube.com/watch?v=OCctCJAcGZQ&t=4s.
https://www.youtube.com/watch?v=OCctCJAcGZQ&t=4s.

