
Реклама фірми                            
«Ю. Сосновський і А. Захарієвич»,

бл. 1910 р.

Міст на дорозі «Перемишль – Сянік» у с. Залуже 
(зараз – Підкарпатське воєводство РП), бл. 1906 р. 

Ширина прольоту – 18 м
(проєкт № 280, світлина з каталогу)

Міст на р. Стрв’яж у с. Бісковичі під Самбором, бл. 1907 р. 
Середній прольот – 15 м, бокові – по 12,5 м

(проєкт № 429, світлина з каталогу)

Міст на р. Ясьолка під Коросном
(Підкарпатське воєводство РП), 1904 р. 

Свого часу був найбільшим з залізобетонних мостів 
Австро-Угорщини. Ширина центрального прольоту – 

25 м, бокові – по 22 м, споруджений за 70 днів 
(проєкт № 90, світлина з каталогу)

Проєкт мосту через Рибницю на дорозі з Косова 
до Ясенова Горішнього

(репродукція з журналу «Часопісмо технічне», 1907)

Міст через р. Рибницю на дорозі 
«Косів – Ясенів Горішній», 1905 р.

Ширина центрального прольоту – 18 м, бокові – по 17 м
(проєкт № 166, світлина з каталогу фірми 

«Ю. Сосновський – А. Захарієвич»)



Фасад будинку Торгово-промислової палати, сучасна адреса –
просп. Шевченка, 17-19 (історичне фото із збірки О. Коробова).

Проєкт розроблявся у співавторстві Альфредом Захарієвичем
і Тадеушем Обмінським, основні будівельні роботи упродовж 1907–1910 рр. 

реалізувала фірма Івана Левинського.
Підприємство «Ю. Сосновський – А. Захарієвич» виконало залізобетонні

еркери та інші компоненти конструкції (проєкт № 642)

Сторінка з берлінського часопису «Moderne illustrierte Zeitung für Reise und 
Sport» за 1913 р. з текстом статті, присвяченої діяльності

будівельного підприємства Ю. Сосновського і А. Захарієвича.
Текст ілюструє фото кам’яниці Львівського банку на вул. Валовій, 9 (1909–1911),

де перекриття та інші конструкційні елементи виконано в залізобетоні
(проєкт № 867)

Будинок Акціонерного союзного банку, споруджений у 1911–1912 рр., 
сучасна адреса – пл. Григоренка, 3

(проєкт № 945, світлина з каталогу)

Кам’яниця лікаря Теодора Баллабана на вул. Галицькій, 21, 
1908–1910 рр. 

Залізобетон використано у конструкціях сходів та в інших 
елементах архітектури (проєкт № 756,

світлина з каталогу фірми «Ю. Сосновський – А. Захарієвич»)

Альфред Захарієвич прославився як проєктант банківських 
будівель – таких, як будинок Кредитного зем’янського 

товариства на вул. Коперника, 4 (1911–1914).
 На світлині представлено операційний зал цього банку

(фото І. Жука)

Проєкт будинку Кредитного зем’янського товариства. 
Елементи залізобетонної конструкції

позначені бузковим кольором (з фондів ДАЛО)



У серпні 2021 р. минає 150 років з дня народження Альфреда Захарієвича – видатного 
майстра архітектури Львова першої третини минулого століття, блискучого проєктанта 
найкращих львівських будівель доби сецесії, неокласицизму та раннього модернізму, чий 
професійний доробок презентується такими пам'ятками, як будівля торгово-промислової 
палати на просп. Шевченка, 17-19, банківський будинок на вул. Коперника, 4, комплекс 
монументальних пізньосецесійних кам'яниць на Валовій, кол. пасаж Міколяша та 
багатьма іншими архітектурними об'єктами найвищої вартості.
Разом з тим, для загалу шанувальників Львова маловідомим фактом лишається роль 
Альфреда Захарієвича як промотора новітніх методів, технологій і матеріалів будівництва 
– зокрема, залізобетонних конструкцій системи Франсуа Геннебіка. Будучи членом 
консорціуму Геннебіка, А. Захарієвич активно впроваджував залізобетон в архітектурну 
практику Львова і загалом Галичини, про що свідчать численні пам'ятки громадської, 
мешкальної, комерційної, промислової, транспортної архітектури міста і краю. Фірма, 
заснована Альфредом Захарієвичем, спорудила сотні залізобетонних мостів, які 
відносилися до найбільших серед споруджених в Австро-Угорщині. 
Завдяки представленій виставці львів'яни та гості міста матимуть нагоду ознайомитися з 
цією спадщиною. Її експозиція презентує надзвичайно цінні матеріали приватного архіву 
родини Захарієвичів, надані п. Кристиною Юраш-Домбською, внучкою Альфреда 
Захарієвича. Використано також документи з фондів Державного архіву Львівської 
області (ДАЛО), Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (ЦДІАЛ) та 

Посвідка успішності, отримана 
Альфредом Захарієвичем у Вищій 

технічній школі у Відні
(архів К. Юраш-Домбської)

Зображення гербу «Львіґрод», наданого 
родині Захарієвичів, у шляхетському дипломі 

(архів К. Юраш-Домбської)

Атестат зрілості Альфреда Захарієвича, виданий 
реальною школою у Львові

(архів К. Юраш-Домбської)

Професор Юліан Захарієвич, батько Альфреда
(фото з архіву К. Юраш-Домбської).

Юліан Октавіан з Львіґроду Захарієвич (1837–1898) був 
основоположником львівської архітектурної школи і впродовж останньої 

третини ХІХ ст.–  її харизматичним лідером

Альфред Захарієвич, фотопортрет авторства Д. Мазура, 1890-ті рр. 
(архів К. Юраш-Домбської)

історичні фото з колекцій пп. Олександра Коробова та Ірини Котлобулатової.
Основний корпус експонованих візуальних документів походить з каталогу фірми 
«Ю. Сосновський – А. Захарієвич», опублікованого у 1912 р. У текстах анотацій подано 
номери проєктів залізобетонних конструкцій, які фігурують у реєстрі каталогу.
Виставка реалізована спільно Українським католицьким університетом, Управлінням 
охорони історичного середовища, Управлінням туризму Львівської міської ради, ЛКП 
«Бюро спадщини».
Автор виставки – канд. мистецтвознавства Ігор Жук.



Пасаж Міколяша (на історичному фото зі збірки І. Котлобулатової) 
споруджений у 1899–1900 рр. фірмою Івана Левинського.

Названий на честь власника знаної львівської аптеки Петра Міколяша 
його спадкоємцями – інвесторами будівництва. Проєктувався у 

співавторстві Альфредом Захарієвичем та Іваном Левинським. 
Велетенський пасаж з’єднував початок вул. Коперника з сучасною

вул. Вороного, був знищений за часів Другої світової війни

Розрахунок конструкцій Пасажу Міколяша, виконаний Альфредом 
Захарієвичем, з печаткою фірми Івана Левинського

(з фондів ДАЛО)

Центральний вокзал Львова, споруджений упродовж 1901–1904 рр. 
(фото І. Жука). 

До перших залізобетонних конструкцій системи Франсуа Геннебіка, виконаних в 
Галичині підприємством Альфреда Захарієвича та його партнерів,

відносяться перекриття тунелів під платформами львівського двірця
(проєкт № 14) – які донині ефективно функціонують 

Іван Левинський (1851–1919), провідний архітектор-будівничий 
Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст.

(репродукція світлини з видання, присвяченого 25-річчю 
Політехнічного товариства у Львові, 1902).

Свою професійну кар’єру Альфред Захарієвич почав
як молодший партнер Левинського

Залізничний міст над вул. Купальною
(сучасна Опришківська) у Львові, бл. 1910

(світлина з каталогу фірми Ю. Сосновського – А. Захарієвича) 

Сторінка з ювілейного каталогу підприємства
Ю. Сосновського – А. Захарієвича з історичними фото двірця. 

У період будівництва фірма мала назву
«І. Левинський, Ю. Сосновський і А. Захарієвич»



Міст на р. Віслока біля с.Пшечиця (Підкарпатське воєводство РП), споруджений бл. 1907 р. 
Центральний проліт має ширину 38 м, бокові – по 30,5 м. (проєкт № 517, світлина з каталогу фірми

«Ю. Сосновський – А. Захарієвич»)

Міст у с. Рогзно на дорозі «Перемишль – 
Самбір», бл. 1908 р.

(проєкт № 730, ця і наступні світлини – з каталогу фірми) 

Місток у с. Чишки, бл. 1908 р. 
(проєкт № 731) 

Переїзд над колією під Бережанами

Міст у Яворові на повітовій дорозі «Косів – Ясенів Горішній», 
бл. 1905 р.

Ширина прольоту – 18 м (проєкт № 167, світлина з каталогу) 

Проєкт мосту на Віслоці під Пшечицею
(з фондів ЦДІАЛ)



Комплекс фабричних будівель на вул. На Блоні
(зараз – Залізнична), 3, власниками якого були

А. Захарієвич і Ю. Сосновський.
На передньому плані – офісний будинок (світлина з каталогу). 

Фабрика розбудовувалася з 1904 р.

Проєкт залізобетонного еркера будинку Сосновського, 1907 р.
(з фондів ДАЛО)

Юзеф Сосновський на терасі власного будинку, бл. 1910 р.
(світлина з каталогу)

Власний будинок Юзефа Сосновського, партнера Альфреда 
Захарієвича (два будівельні періоди: 1901–1902 і 1907–1908 рр.).
У будівлі використано численні елементи залізобетонної конструкції 
(проєкт № 558). У 1902 р. тут містився офіс архітектурно-будівельної 
фірми «Ю. Сосновський – А. Захарієвич». Сучасна адреса –
вул. Генерала Чупринки, 50-52.
Лоджія кутової вежі будинку була реставрована упродовж 2017–2018
рр. на замовлення Управління охорони історичного середовища 
Львівської міської ради за кошти міського бюджету 

Виробничий корпус фабрики Ю. Сосновського і А. Захарієвича. 
Тут, як і в інших фабричних будівлях, в конструкції

широко застосовано залізобетон (проєкт № 242)

Ситуаційний план фабрики Ю. Сосновського і А. Захарієвича 
станом на 1907 р.

(з фондів ДАЛО)



Під’їздна естакада до мосту над залізничною колією в Самборі, бл. 1904 р.
Середній прольот 12 м, бокові – по 9 м

(проєкт № 167, світлина з каталогу фірми «Ю. Сосновський – А. Захарієвич»)

Двопрольотний міст на р. Чорний Дунаєць
у Новому Торгу (Малопольське воєводство РП), бл. 1905 р.

Ширина прольотів – по 30 м (проєкт № 322, світлина з каталогу) 

Міст на р. Рата у с. Волиця, бл. 1908 р. 
Ширина середнього прольоту – 17,3 м, бокових – по 11 м

(проєкт № 780, ця і наступні світлини – з каталогу фірми)

Міст у Поморянах на дорозі 
«Зарваниця – Бережани», бл. 1906 р. 

Два прольоти по 9 м (проєкт № 386)

Міст на р. Стрв’яж у с. Чаплі, бл. 1907 р. 
Ширина середнього прольоту – 15 м, 

бокових – по 12,5 м (проєкт № 560)

Місток у Поморянах на дорозі 
«Перемишляни – Поморяни», 1908 р. 

Ширина середнього прольоту – 10 м, 
бокових – по 7,5 м (проєкт № 395) 



«Юлієтка» – власна вілла професора Юліана Захарієвича, 
проєктована ним і побудована упродовж 1891–1893 рр. 

З початку 1900-х рр. у «Юлієтці» оселився його син Альфред
з родиною. Тут був зареєстрований офіс

архітектурно-проєктного бюро Альфреда Захарієвича.
Сучасна адреса – вул. Метрологічна, 14а (фото І. Жука)

Фотопортрет з дружиною, друга половина 1890-х рр. 
Альфред Захарієвич одружився 1896 р. з панною Мартою Амме, 

дочкою ювеліра з Гамбурга (архів К. Юраш-Домбської) 

Альфред Захарієвич, фото бл. 1920р.
(ця і наступні світлини – з архіву
К. Юраш-Домбської) 

Остання львівська вілла родини Захарієвичів, 
побудована за проєктом архітектора

Адама Мсцівуєвського у 1929–1930 рр.
(сучасна адреса – вул. Горбачевського, 19).

На терасі другого поверху сидить Марта Захарієвич, 
дружина Альфреда. Фото початку 1930-х рр. 

Альфред Захарієвич в авто (на передньому сидінні), бл. 1930р. Автобіографія Альфреда Захарієвича, складена ним у 
Варшаві і датована 31 травня 1937 р. (архів К. 

Юраш-Домбської). Через півтора місяця великий майстер 
залізобетонної архітектури пішов з життя

26 серпня 1871 р. – народився у Львові

1890–1898 рр. – студії у Політехнічній школі у Львові та Вищій технічній 
школі у Відні

1902 р. – починає застосовувати залізобетонні конструкції системи
Ф. Геннебіка у практиці будівництва на теренах Львова та Галичини, у 
партнерстві з Юзефом Сосновським засновує підприємство 
залізобетонних робіт

1907–1910 рр. – спорудження будинку Торгово-промислової палати у 
Львові

1915–1918 рр. – перебування в Росії під час Першої світової війни

11 липня 1937 р. – помер у Варшаві, похований на протестантському 
цвинтарі

Основні віхи життєпису
Альфреда Владислава 
Кристіана Роберта 
Захарієвича: 



Міст через р. Полтву
на Збоїщах під Львовом, бл. 1907 р.

 (проєкт № 600) 

Міст через р. Серет на дорозі 
«Деренівка – Янів», бл. 1904 р. 

(проєкт № 194)

Місток на дорозі
«Косів – Ясенів Горішній», бл. 1909 р. 
Ширина прольоту – 11 м (проєкт № 774,

тут і далі – світлини з каталогу фірми)

Акведук з трубопроводом у с. Домажир, бл. 1907 р.
(проєкт № 491, світлина з каталогу) 

Реклама фірми «Ю. Сосновський і А. Захарієвич», середина 1900-х рр. 
У постер включено фотографію трипрольотного мосту

на Ясьолці під Коросном

Міст через р. Гнізну в Теребовлі, бл. 1904 р. Ширина прольотів – по 21,8 м
(проєкт № 173, світлина з каталогу фірми «Ю. Сосновський – А. Захарієвич») 



Бл. 1904 р. підприємство А. Захарієвича і Ю. Сосновського 
побудувало велику фабрику солоду в Буську,
власником якої був граф Бадені (проєкт № 257). 
На фото видно також залізобетонний міст через р. Полтву з 
прольотом 29 м, який фірма спорудила на кілька років
пізніше (проєкт № 531, світлина з каталогу)

Цех ракшавської фабрики

Залізобетонна водонапірна вежа кульпарківської
психіатричної лікарні, 1904 р. 
(проєкт № 243, світлина з каталогу)

Фабрика сукна в с. Ракшава (Підкарпатське воєводство, РП). 
Будинок є цінним зразком архітектури раннього модернізму,
період будівництва – 1909–1912 рр.
Виконаний фірмою Сосновського – Захарієвича повністю в залізобетоні 
(проєкт № 954, світлина з каталогу) 

Пекарня «Меркурій»,
побудована бл. 1911 р. на Левандівці

(проєкт № 748, світлина з каталогу фірми
«Ю. Сосновський – А. Захарієвич»)

Фабрика дріжджів і спирту, збудована фірмою
Ю. Сосновського – А. Захарієвича бл. 1910 р.

в кінці вул. Замарстинівської
(проєкти №818, 823, світлина з каталогу).

Альфред Захарієвич був одним із співвласників цієї фабрики


