
: מבנים ראויים לציון בעיר

  תחיית המתים( ברוסית" סובור)"קתדרלה  

במקום (. לודמיר)וולדמירסקיה ' פינת רח( לשעבר רחוב וורשבסקה, "נוסטי'נזלג)"העצמאות ' נמצאת ברח

. 19-סגנון האדריכלות שייך לחצי השני של המאה ה. המבנה עשוי מלבנים ומסויד. שפעם היה מרכז העיר

 

  מיכאל הקדוש( ברוסית" רקובצ)"כנסייה  

בניין גדול עשוי מלבנים (.  לשעבר רחוב לוצק)העצמאות ' נמצאת ליד הכניסה לבית הקברות העירוני ברח

. שהיה נפוץ בווהלין 20 -ו 19וסגנון השייך למאות 

 

 בית כנסת  

רה ועכשיו קודם שם היה בית תפי, 125העצמאות ' בית הכנסת נמצא ברח(. 19-החצי השני של המאה ה)

המבנה . האולם מחולק לשתי קומות עם רצפת בטון. המבנה עבר שיפוץ". קובל"נמצאת בו חברה בשם 

הם עלולים להרוס את , נקודה למחשבה)נשמר טוב ומומלץ להכניס אותו לרשימת המבנים השמורים 

 ...(.המבנה

 

 ה'הימנז  

הבניין ". קובל"ש עתה כבית מלון המבנה משמ.  11נמצאת ברחוב טאטראלני (. 20 -התחלת המאה ה)

 .הוא מבנה פינתי עם חזית לרחוב טאטראלני

 

 בניין תחנת הרכבת   

קומות וממבט מלמעלה נראה קצת   3המבנה בן .   1מספר , נמצא ברחוב וטרנוב (. 20-התחלת המאה ה)

המהודר של נבנה על הריסות בית הנתיבות )בחזית מעל הכניסה יש מרפסת וכל מיני קישוטים . כקרס

 (.פעם

 

  בניין מגורים 

השלד המרכזי  .משרד לרישום נישואיןעכשיו . 18בונדרה מספר . נמצא ברחוב ס(. 20 -התחלת המאה ה)

 .קלסי פשטני-הסגנון הוא נאו. החזית סימטרית ויש מרפסת חצי עגולה מעל הכניסה. קומות 2בן 

 

 בניין מגורים  

". ר"במבט על נראה בצורת , קומתי-מבנה חד. 8דרה מספר בונ. נמצא ברחוב ס(. 20-התחלת המאה ה)

קישוטים פשוטים יפים וסימטריים שנעשו מצורת ההנחה )בחזית המבנה עשיר מאוד בקישוטים מלבנים 

הבניין כולו חשוב מאוד כדוגמא (.  דומה לבנייה המרהיבה של בית הכנסת הגדול. והשילוב של לבני הבנייה

 .20-מתחילת המאה  ה לאדריכלות של בית מגורים

 

  6בית ספר מספר  

. 1907 -קומות שנבנה ב 2מבנה בן . 23מספר ( בריסק)נמצא ברחוב ברסט (. 20-התחלת המאה ה)

 (.בית התפילה של הרבי מטריסקלהכוונה קרוב לודאי )כניסות ומקושט בלבנים  2החזית סימטרית עם 



 בניין מגורים  

פינה חזיתית . קומתי ועשוי לבנים-דו, המבנה פינתי. 89מאות נמצא ברחוב העצ(. 20 -התחלת המאה ה)

בית המרקחת של  כנראה מדובר ב. )החזית מקושטת מאוד. חתוכה עם מרפסת סגורה ומלמעלה כיפה

 (.ןפרידריכסו

 

 בניין מגורים  

ה השנייה  יש בחזית הקומ. קומת ומוארך-בניין דו. 132נמצא ברחוב העצמאות (. 20 -התחלת המאה ה)

סימטריה בקומה הראשונה עקב מיקום הכניסה וחלונות -אי.  החזית בדרך כלל סימטרית. חלונות 15

 . במרכז הבניין ממוקם מעבר רחב עם שער כבד העשוי מעץ ובמצב טוב. הראווה של החנות

 

 בניין מגורים  

. קומתי עם עליית גג-ה דוהמבנ. כיום קופת חולים, 122נמצא ברחוב העצמאות (. 20-תחילת המאה ה)

 .הבניין מאוד מקושט. היא סימטרית( מלבד הכניסה)החזית הראשית 

 

 בניין מגורים  

.  נבנה לעובדי הרכבת. קומתי עם עליית גג-בניין חד. 6ממוקם ברחוב ווטורנוב (. 20-תחילת המאה ה)

 .בנוי בסגנון מודרני

 

 
:  נתוני מזג האוויר שבקובל

 
 

Jan 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

May 
 

Jun 
 

Jul 
 

Aug 
 

Sep 
 

Oct 
 

Nov 
 

Dec 

Mean 
Temperature 

(deg. C) 
-4.8 -3.4 1.0 7.9 13.7 16.7 18.0 17.2 13.0 7.9 2.6 -1.8 

Rainfall 
Amount (mm) 

33 31 30 39 62 75 81 63 52 37 42 40 

 

 


