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МуЗЕЇ БуРШТИНу у МІСТІ РІвНЕ

Охарактеризовано експозиції Музею бурштину в Будинку вчених та Виставкимузею бурштину Рівненської 
бурштинової фабрики у м. Рівне. Описано історію заснування музеїв, окремі унікальні експонати та тема
тичні стенди, присвячені геологічним дослідженням і гемологічним характеристикам бурштину, видобуто
го з надр Українського Полісся. Розвиток і популяризація цих музеїв є актуальним завданням сьогодення з 
огляду на активізацію бурштинових промислів на Поліссі.
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Вступ. Музейництво Рівненщини бере поча
ток із заснування 1896 року у містечку Город
ку (3 км від м. Рівне) бароном Ф. Штейнге
лем першого етнографічного музею на Во
лині [1]. Нині одними з найпопулярніших та 
найвідвідуваніших історичних і культурних 
центрів Рівненщини, що виступають ваго
мою компонентою культурної спадщини об
ласті є Рівненський краєзнавчий музей, іс
торикокультурні заповідники у містах Ост
рог (1981 р.) і Дубно (1993 р.), Національ 
ний історикомеморіальний комплекс "Поле 
Берестецької битви" (1991 р.). У часи неза
лежної України до цих закладів додались 
Музей бурштину в Будинку вчених та Вис
тавкамузей бурштину Рівненської буршти
нової фабрики. З огляду на активізацію 
бурштинових промислів на Поліссі [3], роз
виток і популяризація цих музеїв стають ак
туальними завданнями сьогодення.

Музей бурштину у Будинку вчених (рис. 1) 
створено у вересні 2010 р. з метою показу 
унікальних зразків сонячного каменю, зна
йдених на Рівненщині, а також різноманіт
них бурштинових ювелірних виробів і кар

тин. Його урочисте відкриття відбулося 24 
серпня 2010 р. з нагоди святкування Дня не
залежності України. Музей створено на базі 
Рівненської бурштинової фабрики держав
ного підприємства "Бурштин України" й роз
ташований у будинку, зведеному в стилі мо
дерн ще на початку минулого століття (1903 р.) 
як вілла багатого комерсанта Перли Віг до
ровича у центральній частині міста. 

Експозицію музею представлено у двох за
лах. До експонатів належать унікальні зразки 
бурштину, яких у різні часи знайшли на те
риторії сучасної Рівненщини. Тут також 
можна оглянути одні з найдавніших буршти
нових виробів України, вік яких становить 
орієнтовно 2,5 тисячі років. Це амулети, об
роблені у вигляді диска, які використовува
лись нашими пращурами як обереги та осо
бисті прикраси. 

У музеї експонуються різні необроблені 
шматки природного бурштину з надр Поліс
ся, різних розмірів і кольорів, зокрема уні
кальний за розміром і вагою понад 2 кг. 
Експонати природного бурштину засвідчу
ють, що різновиди поліського бурштину — 
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це викопні смоли олігоценового часу, живи
ця хвойних дерев, що затверділа під дією хо
лоду, гідрохімічних розчинів, води. Вік каме  
нів становить орієнтовно 35 мільйонів років. 
Хімічна формула С10Н16O. Жоден з дорого
цінних каменів не має такого широкого ви
користання в медицині, промисловості та 
сільському господарстві як бурштин.

Для огляду також виставлено шматки про
зорого бурштину із закристалізованими все
редині комахами (інклюзами). Вони привер
тають велику увагу не лише науковців, але  
й колекціонерів, та вважаються найцінніши
ми експонатами, оскільки демонструють ево
люцію органічного світу минулих геологіч
них епох. 

Окрасою музею є виконані зі скла, керамі
ки, металу та прикрашені бурштином юве

лірні вироби. На стінах висять картини, оз
доблені полірованим бурштином будьякого 
розміру, аж до дрібного як пісок. Експо ну
ються також продукти народного промислу 
під назвою "бурштинівка".

Поліський бурштин характеризується са
мобутністю та вважається високоякісним 
дорогоцінним каменем органічного поход
ження, дуже різноманітним за відтінками 
свого забарвлення. Якщо у світі трапляються 
здебільшого жовті та коричневі бурштинові 
смоли, то для поліського бурштину власти
вими є жовтозелені, салатовозелені та на
віть синюватозелені різновиди, а також тра
пляються камені білих і чорних кольорів.

Експонати музею засвідчують історію ви
добутку сонячного каменю на території По
лісся, а також ознайомлюють відвідувачів з 
діяльністю єдиного в Україні державного під
приємства ДП "Укрбурштин". У травні 1994 р. 
з конвеєра цього підприємства зій шли перші 
вітчизняні бурштинові вироби із каменів, 
що добуто на Клесівському ро довищі. 

Виставкумузей бурштину Рівненської 
бурштинової фабрики (рис. 2) державного 
підприємства "Бурштин України" створено в 
1997 р. силами колективу підприємства. Ак
тивну участь у створенні музею брав співро
бітник Рівненського обласного краєзнавчого 
музею А.П. Власкін.

Музей відвідували перші особи нашої дер
жави, безліч урядових і дружніх делегацій, 
студенти, школярі та всі охочі.

Експозиція музею починається з карт по
ширення викопних смол у світі, Європі та на 
Волині. Тут також представлено фотографії 
знахідок виробів з бурштину з археологічних 
розкопок Рівненщини.

Наступну експозицію присвячено дослід
нику бурштину Волинської губернії А.П. Тут
ковському та першовідкривачам Клесівсь
кого родовища бурштину В.І.  Панченку,  
І.С. Василишину, Т.В. Бурлаковій [2]. У трьох 
вітринах представлено робочі геологічні 
карти, первинну документацію, проєкти гео
логорозвідувальних робіт, дипломи та знаки 
першовідкривачів родовища, а також нау ко
вопопулярну літературу, присвячену полісь
кому бурштину з автографами авторів.

У вітринах музею також демонструються 
матеріали, які свідчать про становлення ви

Рис. 1. Музей бурштину у Будинку вчених (м. Рівне, 
вул. С. Петлюри, 17)
Fig. 1. Museum of Amber at the House of Scientists 
(Rivne, 17, S. Petliura Street)

Рис. 2. Виставкамузей бурштину у приміщенні Рів
ненської бурштинової фабрики (м. Рівне, вул. Київ
ська, 94)
Fig. 2. Exhibitionmuseum of amber in the premises of 
Rivne Amber Factory (Rivne, 94, Kyivska Street)
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добувної та обробної галузі бурштину на 
Рівненщині, зокрема перші вироби з бурш
тину, рішення обласної Ради про створення 
малого підприємства "Бурштин", свідоцтво 
про його державну реєстрацію як акціонер
ного товариства.

Основна, найцікавіша фахівцям і науков
цям, частина експозиції — унікальні зразки 
поліського бурштину з ділянки "Пугач" Кле
сівського родовища та з родовища "Віль не". 
Їхня кількість орієнтовна до 150. Пред став
лено їх полірованими взірцями та зразками 
природної форми. Наведено схему природ
них формоутворень бурштину. За сту пенем 
обкатаності демонструються зразки від необ
катаних до добре і відмінно обкатаної гальки 
та валунів. У зразках музею представлено 
практично все різноманіття форм бурштину.

Бурштин Полісся характеризується широ
кою гамою кольорів — від білого, майже без
колірного, різних відтінків жовтого, оранже
вого, червоного до майже чорного з числен
ними перехідними різновидами. Домінують 
у загальній масі жовті та медовожовті кольори.

Експонуються також фракції бурштину згід
но з технічними умовами "ТУ У 13970826.003
2000. Бурштин" ДП "Бурштин України", по
чинаючи з дрібних: до двох грамів та від 2  
до 10 г, закінчуючи унікальними за розміром 
та вагою від 521 до 825 г, яких в експози 
ції музею налічується більше 10 взірців. 
Найбільший експонат бурштинусирцю має 
вагу 1930 г.

Привертають увагу відвідувачів такі екс
понати, як хребці та зуби акул, викопні шиш
ки хвойних дерев "бурштиноносного" лісу, 
лігнітизована деревина палеогенового віку, 
унікальні зразки бурштину в лігніті.

В експозиції також є фотографії з інклюзі
ями комах в бурштині (Е.Э. Перковский 
"Пер вая находка суходревесных термитов 

(Isop tera, Kalotermitidae) эоценового возраста 
из ровенского янтаря"). А під бінокуляром у 
напівпрозорому бурштині можна побачити 
інклюзу — муху "Президентську" дуже якіс
ної збереженості.

У другій половині експозиції виставки
музею представлено різноманітні вироби, ви
готовлені з бурштину підприємством "Бур
штин України", починаючи з 1993 року, а та
кож дипломи, отримані підприємством на 
міжнародних ювелірних виставках. Також 
тут представлено фотографії відвідування 
музею відомими політиками Л.М. Кравчу
ком, Л.Д. Кучмою, О.О. Морозом. Є також 
фотографії портретів, виконаних ДП "Бурш
тин України", таких знаменитостей як Муам
мар Каддафі, Барак Обама. Серед картин з 
бурштину, які експонуються в музеї, можна 
ви ділити три портрети Рівненських героїв 
Небесної сотні. 

Висновки та пропозиції. Започатковані 
на базі Рівненської бурштинової фабрики 
державного підприємства "Бурштин України" 
музей і виставкамузей бурштину у м. Рівне 
потребують розвитку та модернізації. Їх до
цільно розмістити в одному приміщенні та 
надати статус муніципального, а ще краще, 
Національного музею бурштину. Наявні екс
позиції варто поповнити стендами, які ха
рактеризують весь цикл бурштинових про
мислів на Поліссі: від геологічного вивчення 
бурштиноносних надр до видобутку, ювелір
ного оброблення та реалізації бурштинової 
ювелірної продукції із застосуванням сучас
них матеріалоощадних і природоохоронних 
технологій. При музеї міг би функціонувати 
аукціон з продажу бурштинусирцю та бурш
тинових ювелірних виробів з відповідною 
ринковою інфраструктурою. За таких умов 
музей менше залежав би від держави у фі
нансуванні.
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MUSEUMS OF AMBER IN THE CITY OF RIVNE
The expositions of the Amber Museum in the House of Scientists and the ExhibitionMuseum of Amber of the 
Rivne Amber Factory in Rivne are described. The history of the founding of museums, some unique exhibits and 
thematic stands, dedicated to geological research and gemological characteristics of amber extracted from the 
depths of Ukrainian Polissya are described. The development and popularization of these museums is an urgent 
task today, given the intensification of amber fishing in Polissya.

Keywords: museums of amber, the city of Rivne, Ukrainian Polissya.


