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АНОТАЦІЯ 

Сергіюк І.М. Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – 

початку ХХ століття (формування, спадщина, принципи реабілітації). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури (доктора 

філософії) за спеціальністю 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури". – Національний університет водного господарства та 

природокористування. – Національнийуніверситет "Львівська політехніка". – Львів, 

2018. 

Історичний аналіз політичної ситуації в Європі на початку ХІХ століття та 

місця Волині у Російській імперії, до складу якої вона увійшла, розкрив суспільно-

історичні, політичні та соціальні процеси, що зумовили появу нового типу будівель 

– військових гарнізонів (далі – ВГ). Нестабільні військові відносини між сусідніми 

країнами, а саме між Російською та Австро-Угорською імперіями, спричинили 

протиставлення наявних армійських сил одна одній. Саме тому поблизу кордонів з 

обох боків дислокували численні війська для швидкого реагування на загострення 

конфліктів. 

З'ясовано, що перші військові поселення гарнізонного типу розташовувались у 

Новгородській, Московській, Слобідсько-Українській (з 1835 року – Харківській), 

Катеринославській, Херсонській, Кам'янець-Подільській губерніях. Архітектором 

перших проектів був І. Мінут; пізніше для розроблення покращених проектів 

полкових штабів військове міністерство залучило архітекторів В.П. Стасова,            

Л. Руску, Т. Дюбю, військових інженерів Л.Л. Карбоньєра, А.Я. Фабра, Ф.І. Рерберга 

та інших. Ці проекти стали основою для подальшого створення типових ВГ, 

розташованих на території Волинської губернії. Прикордонне положення зумовило 

дислокацію значного військового контингенту на території Кременецького, 

Дубенського, Володимирського повітів. Основними чинниками для розміщення ВГ 

були: стратегічне розміщення наявних укріплень з кам'яними чи дерев'яними 

будівлями, стайнями, манежами тощо, особливості рельєфу, водойм (річки, на злитті 
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річок, греблі та млини), сформована інфраструктура (залізничні шляхи, транспортні 

вузли, пішохідні дороги) тощо. 

Військові гарнізони у структурі міст Волинської губернії розташовувалися з 

урахуванням наявної на той час забудови. З 12 повітових міст губернії ВГ було 

збудовано у Володимирі-Волинському, Дубні, Житомирі, Кременці                           

(с. Білокриниця), Луцьку, Острозі, Рівному, Старокостянтинові. В інших містах для 

розселення військових було пристосовано існуючі будівлі, зокрема палацові 

комплекси (наприклад в Ізяславі). 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано еволюцію урбаністичних 

особливостей розміщення військових гарнізонів у структурі міст, де їм відводили 

окраїни, в яких майже не було житлової забудови, якнайдалі від місцевих ярмарків 

та громадських споруд. Дослідженням визначено ще один важливий чинник впливу 

на розташування військових гарнізонів – транспортні магістралі різних типів. 

Перевагу надавали територіям поряд із залізничними станціями, шосейними 

дорогами, зокрема вздовж Києво-Брестського шосе, що проходило через Житомир, 

Новоград-Волинський, Рівне, Луцьк, Ковель. 

Внутрішня структура та принципи забудови територій гарнізонів 

зумовлювались особливостями кожного міста та мали чітко розроблену структуру 

залежно від роду військ, чину військових. У роботі військовий гарнізон розглянуто 

як комплекс будівель житлового, громадського та допоміжного призначення з 

головним плацом та внутрішньою інфраструктурою. Будівлі казарм розташовували 

навколо площі з плацом, де відбувалися щоденні навчання. Ділянки облаштовували 

транспортно-пішохідною мережею та зеленими зонами. Біля будівель старшого 

командування були розроблені спеціальні під'їзні доріжки та невеликі сквери з 

клумбами. 

Визначено характерні типологічні групи досліджуваних будівель комплексів 

за різними ознаками (функціональними, планувальними, об'ємно-композиційними, 

стилістичними) та виокремлено житлові, громадські й господарські. До житлових 

належали будинки для командування полку або ескадрону (командира полку, 
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бригади, роти, ескадрону), офіцерського (квартири для штаб-офіцерів та молодших 

офіцерів), солдатського складу (казарми для піхоти або кавалерії). 

Громадські будівлі мали різноманітне призначення. До них належали штаб, 

будівля для навчальної команди, госпіталь (приймальне відділення на 20 місць) та 

православний храм. Штаб виконував як адміністративну, так і відпочинкову 

функцію, адже сюди входили приміщення для вищого командування полку і 

більярдна та їдальня для офіцерів.  

Господарські будівлі та споруди обслуговували всі потреби гарнізону без 

необхідності зв’язку із самим населеним пунктом. До них належали лазня і пральня, 

пекарня, сараї для дров, провізії, зброї, кам'яні льодовні, стайні (для кавалерії). 

Планувальна структура будівель військових гарнізонів визначалась 

"Положенням про проектування казармених будівель", яке затверджувало Головне 

управління з квартирного забезпечення військ (ГУКЗВ). Це положення містило 

вимоги до казармених будівель, зокрема санітарних щодо розміщення великої 

кількості людей, а також інсоляції та вентиляції. Тому планувальною схемою 

казарм, що переважала, було розташування капітальних стін на поперечних осях 

будівлі, що давало змогу облаштовувати приміщення на всю ширину будівлі. 

Перегородки між приміщеннями для сну зводитись до мінімуму, щоб забезпечити 

відтік повітря з кутків. 

За санітарними вимогами ідеальну казарму передбачалося споруджувати 

одноповерховою, але реальні умови розміщення військового контингенту не 

дозволяли цього (брак необхідних територій, матеріалів). Тому казармені будівлі 

споруджували на 2–3 поверхи. Ці особливості внутрішнього планування визначили 

характер форми плану, яка найчастіше була прямокутною. План з облаштуванням 

коридору вздовж зовнішньої стіни використовували для шпиталю. 

Складовою військового гарнізону був православний храм. Досліджено, що 

переважно церковні будівлі були кам'яними, рідше – дерев'яними. Більшість церков 

збудовано за типовим проектом архітектора Ф.М. Вержбицького, в якому поєднано 

однонавову базиліку в плані з тридільним об'ємом, характерним для православних 

храмів (дзвіниця з шатровим дахом над входом, трапезна і завершення з великим 
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світловим барабаном у східній частині). Зовнішнє оздоблення виконували у 

відкритій цегляній кладці (стіни зовні не штукатурили). 

Здійснено архітектурно-композиційний аналіз фасадів гарнізонних будівель та 

виокремлено типологію найбільш визначальних елементів у їхній архітектурі: 

орнаментальні мотиви, віконні та дверні прорізи, фронтони, пілястри, комини. 

Залучено закордонний досвід з реабілітації та реконструкції військових 

об'єктів, зокрема Польщі, Словаччини, Литви, Росії. Це дало змогу сформувати 

основні принципи інтеграції гарнізонних комплексів у сучасне міське середовище, 

зокрема необхідні: комплексні заходи для покращення зовнішнього вигляду, участь 

держави та всіх власників приміщень, поширення інформації про історико-

культурну та архітектурно-містобудівну цінність цих комплексів тощо. 

З'ясовано, що основна мета адаптації полягає у поліпшенні планувальних 

рішень, підвищенні рівня благоустрою. Згідно з цими вимогами запропоновано 

сформувати три основні етапи функціональної адаптації гарнізонних комплексів. 

Перший – адаптація планувальної та об'ємно-просторової структури будівель, що 

спрямована на їх упорядкування та пристосування до сучасних нормативних вимог. 

Другий спрямований на відновлення архітектурних та художніх особливостей 

будівель (відновлення первинного кольору та кладки цегли, зняття штукатурки, 

нашарувань з пінопласту, гіпсу, алюмінієвих плит, вивісок). Третій – функціональна 

інтеграція будівлі у складі ансамблю, спрямована на знаходження оптимального 

сучасного функціонального рішення для будівлі з урахуванням вимог до 

функціонального зонування всього ансамблю. 

Запропоновано принципи та заходи, спрямовані на відновлення і збереження 

досліджуваних військових об'єктів на основі міжгалузевої взаємодії архітектури, 

антропології, інженерії, культурології, дизайну, соціології, екології тощо. 

Сформульовано основні охоронні заходи щодо збереження гарнізонних комплексів. 

До них належать: реновація окремих будівель і цілісних ансамблів з урахуванням їх 

історико-культурного потенціалу на основі наукових розробок, законодавчих актів 

та новітніх світових тенденцій; реконструкція споруд на засадах екологічного та 

ландшафтного підходів; урахування забезпечення комфортного проживання 
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мешканців; збереження естетичної та художньо-архітектурної привабливості 

військових гарнізонних комплексів. 

Ключові слова: військовий гарнізон, Російська імперія, Волинська губернія, 

розпланування території, типові проекти, казарми, військовий храм, реконструкція, 

реабілітація, функціональна адаптація. 
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ABSTRACT 

Serhiiuk I. M. Architecture of military garrisons of the Volyn province in XIX – 

early XX century (formation, evolution, and principles of rehabilitation). – Qualified 

scientific manuscript. 

Thesis for the degree of architectural specialty 18.00.01 – Theory of the 

architecture, the restoration of architectural monuments.– National University of Water 

Management and Environmental Use. – Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 

2018. 

The analysis of the political situation in Europe in XIX century and the place of the 

Volyn province in the Russian Empire highlighted the socio-historical, political, and social 

processes that led to an emergence of a new type of buildings, namely military garrisons. 

Unstable military relations between the neighbouring countries, the Russian and Austro-

Hungarian empires, have provoked the opposition of their army forces. Consequently, 

numerous troops were deployed on both sides of the state borders for a quick response to 

the conflicts escalation. 

It was found that first military settlements were located in Novgorod, Moscow, and 

Sloboda-Ukrainian (Kharkiv from 1835), Katerynoslav, Kherson, and Kamianets-

Podilskiy provinces. The author of the first projects was architect I. Minut; later the 

military ministry involved in the project of constructing improved regimental headquarters 

such architects as V.P. Stasov, L. Ruscu, and T. Diubiu and military engineers               

L.L. Karbonier, A.J. Fabr, and F.I. Rerberg, etc. These projects became the basis for 

subsequent erection of typical garrison complexes located in the Volyn province. Frontier 

position predetermined dislocation of a significant military contingent on the territory of 

Kremenets, Dubno, and Vladimir counties. The main factors of military garrisons’ location 

were the presence of fortifications with stone or wooden buildings, stables or riding halls, 

relief features, basins (rivers, dams, and mills), established infrastructure (railways, 

transportation hubs, and pedestrian roads), etc. 

Garrison settlements in Volyn towns’ structure were located considering the existing 

buildings at that time. Among 12 county towns of the province, the military garrisons were 

built in Volodymyr-Volynskiy, Dubno, Zhitomir, Kremenets, Lutsk, Ostroh, Rivne, and 
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Starokostiantyniv. In the other towns, the existing buildings including palaces (for 

example, in Iziaslav) were adapted for the troops’ settlement. 

The thesis analyzed the evolution of the urban features of military garrisons’ 

location within town structure. Mainly, they situated in the suburbs without dwellings and 

far from local fairs and other public buildings. The study identified such extra important 

factor of military garrisons’ deployment as different types of transport lines. The territories 

of a great importance were the ones near the railway stations or roadways like Kyiv-Brest 

roadway that passed through Zhytomyr, Novograd, Rivne, Lutsk, and Kovel. 

The internal structure and principles of territory development were determined by 

the features of each town and were clearly elaborated depending on the type of troops and 

military ranks. The thesis analyses the military garrison as a complex of residential, public 

and, utility buildings with the main parade ground and internal infrastructure. Barrack 

buildings were located around the parade ground where everyday training took place. The 

territory was set up with transport and pedestrian network and green zones. The senior 

command buildings had special access lanes and small squares with flower beds. 

The thesis defined the typological groups of studied buildings according to different 

characteristics (functional, planning, space-compositional, and stylistic) and highlighted 

the following groups: residential, public and economic. Residential buildings involved 

dwellings for the command of a regiment or a squadron (houses for regiment, brigade, 

company, or squadron command), officers (apartments for staff-officers and junior 

officers), and soldiers (barracks for infantry or cavalry).  

Buildings for the senior command were normally one-storied with two entrances, 

front (for guests) and back (for servants). Officers mainly lived in two-storied dwellings 

with four of eight apartments and two entrances to each apartment through parade and side 

steps. Barracks for soldiers were traditionally tree-storied buildings and housed one 

battalion or two squads. The ground floors were occupied by common areas, such as a 

canteen, a school, a chancellery, a kitchen, a storeroom, and so on. The first and the 

second floors housed sleeping rooms, washstands, and toilets. Heating was carried out by 

the solid-fuelled stoves. 
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Public buildings had different purposes. They included a military headquarters, a 

building for a training team, a hospital (emergency room for 20 patients), and a church. 

The headquarters also performed administrative and recreational function as it includes 

both rooms for higher command and a billiard room and a canteen for officers. Side 

houses for training team were normally three-storied buildings with longitudinal bearing 

walls and performed several functions such as administrative, educational, and economic. 

Utility buildings served the needs of military garrison without a direct connection 

with a settlement itself. They included a bath and a laundry, a bakery, a woodshed, a food 

shed, an armoury, an icehouse, and stables (for cavalry). 

Planning structure of military garrisons’ building principles guided by ―Regulations 

on the design of barrack buildings‖, which was claimed by Department of housing security 

forces (DHSF). These regulations included demands to barrack buildings including 

sanitation for placing the large numbers of people, insolation, and ventilation. Therefore, 

the prevailed planning scheme of barracks meant placement of main walls on the buildings 

transverse axis which allowed constructing the rooms to the entire width of the building. 

The bulkheads between dormitories were as thin as possible just to ensure the airflow from 

the corners. 

In accordance to the sanitary requirements, the perfect barrack should be one-

storied; however, the real conditions of troops placing did not allow this. Therefore, the 

barracks were of 2-3 floors. These peculiarities of internal planning defined the form of 

the building plan, which was often rectangular. Construction that includes the corridors on 

the central axis was also used in the barrack building. The building plan with a corridor 

along the outer wall was used to erect hospitals. 

A garrison church was an important part of the military complex. The majority of 

buildings were made of stone, and less often of wood. Most churches were erected upon 

the architect F.M. Verzhbytskyi typical project that combined one-nave basilica with 

trilateral temple characteristic for typical orthodox churches (a bell tower with a tent roof 

above an entrance, refectory, and top with a great lantern drum in the eastern part). The 

exterior was performed in an open brick (the outer walls were not plastered). 
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The architectural and compositional analysis of garrison buildings’ facades was 

made and the typology of the most determinant elements of their architecture was created; 

those elements are the following: ornamental motifs, window and door openings, 

pediments, pilasters, and chimneys. 

The European experience in the rehabilitation and reconstruction of military 

facilities made it possible to form the basic principles of garrison complexes integration in 

the modern urban environment. They include complex measures to improve the buildings’ 

appearance with participation of the state and all buildings’ owners, distribution of 

information on historical, cultural, architectural, and urban value of those facilities, and so 

on. 

The main purpose of the adaptation lays in improving of planning decisions and 

developing of the beautification level. These requirements mean three basic steps to 

functional adaptation of garrison complexes. The first one includes an adaptation of 

buildings’ planning and space-dimensional structures to arrange and adjust them to current 

regulations. The second one is aimed in restoration of the buildings’ architectural and 

artistic features (repair of primary colour and masonry brick, remove of plaster and of 

layers of foam, gypsum, aluminium plates, and signboards). The third one means 

functional integration of building as a part of ensemble to find an optimal modern 

functional solution for building considering modern requirements to functional zoning of 

the entire ensemble. 

The thesis offered principles and measures to restore and maintain military facilities 

based on intersectoral interaction of architecture, anthropology, engineering, culture 

studies, design, sociology, ecology, and so on. The work formulated the main security 

measures towards saving garrison complexes, which include renovation of separate 

buildings and entire ensembles accounting their historical and cultural potential proved by 

the scientific researches, laws, and the latest global trends; buildings’ reconstruction on the 

base of environmental and landscape approaches; consideration of the provision of a 

comfortable accommodation for residents; preserving aesthetic, artistic, and architectural 

attractiveness of military garrison complexes. 
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Термінологічний словник 

 

Амуніція, спорядження військове або бойове екіпірування (від лат. munitio 

– спорядження) – сукупність предметів, складових екіпірування військовослужбовця 

для ведення бойових дій. 

Артилерія (фр. artillerie – від старофр. artillery – "готувати", "споряджати") – 

рід сухопутних військ, організаційно зведений в підрозділи, частини і з'єднання, 

озброєні артилерійськими гарматами, реактивними, ракетними і самохідними 

протитанковими установками, різними засобами розвідки й зв'язку, а також 

приладами спостереження і керування вогнем. 

Вахмістр (нім. wachtmeister) – військове звання унтер-офіцерського складу 

кавалерії й артилерії, а також окремий корпус прикордонної варти кавалерії й 

козачих військ у Російській імперії. 

Військовий гарнізон (від фр. garnison, походить від дієслова garnir – 

озброювати постачати), залога – військові частини, військові навчальні заклади й 

установи, розташовані постійно або тимчасово в певному населеному пункті або 

районі зі встановленими межами для охорони та оборони його у мирні та воєнні 

часи. 

Військові поселення – система організації військ у Росії у 1810–1857 роках, 

що поєднувала військову службу із заняттям продуктивною працею, передовсім 

сільськогосподарською. Військові поселення виникали на державних землях 

Петербурзької, Новгородської, Могильовської, Слобідсько-Української, 

Херсонської, Катеринославської та інших губерній. 

Волинська губернія – адміністративно-територіальна одиниця в південно-

західній частині Російської імперії, утворена згідно з царським указом від 29 серпня 

(9 вересня) 1797 року. Губернським містом з 1804 року став Житомир (замість 

Новограда-Волинського). На початку ХХ століття складалася з 12 повітів. Була 

розташована на сучасних територіях Волинської, Рівненської й Житомирської, а 

також частини Тернопільської та Хмельницької областей. Її ліквідовано постановою 

ВУЦВК та раднаркому УРСР від 3 червня 1925 року. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
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Генеральний штаб (скор. генштаб) – військовий термін, який позначає орган 

управління військами, але в різних арміях йому надають різного значення. Зазвичай 

до Генерального штабу зараховують чинів вищих військових штабів, яких 

призначають на допомогу стройовим начальникам під час підготовки військових 

операцій і керівництва їх виконання. 

Екзерциргауз (нім. exerzierhaus) – крите приміщення для військових вправ за 

несприятливих погодних умов. На сьогодні термін застарів, а такі приміщення 

називаються манежами. 

Еркер (нім. Erker – ліхтар) – напівкруглий багатогранний засклений виступ у 

стіні будівлі. Проходить через кілька поверхів або на всю висоту (зазвичай окрім 

першого поверху). Збільшує площу внутрішніх приміщень, поліпшує освітлення та 

інсоляцію.  

Кавалерія або кіннота (фр. cavalerie, італ. cavalleria, від лат. caballus – кінь) – 

рід військ, у якому для ведення бойових дій та пересування  використовували 

верхових коней. 

Казарма (італ. caserma) – споруда, призначена для тривалого розміщення 

особового складу військового формування.  

Каптернармус (фр. capitained’armes – підофіцер) – офіцер, що відав обліком і 

зберіганням майна і видачею провіанту, а також зброєю, спорядженням і одягом. 

Консервація (від лат. conservation – збереження) – сукупність науково 

обґрунтованих заходів, які дають змогу захистити об'єкти культурної спадщини від 

подальших руйнувань і забезпечують збереження їх автентичності з мінімальним 

втручанням у їх вигляд (тобто збереження пам'ятки фактично в тому вигляді, в 

якому вона дійшла до наших днів). 

Піхота – рід військ, який бере участь переважно у пішому бою (на власних 

ногах). Піхота – найдавніший і наймасовіший рід військ. У різні часи вона 

використовувала різні засоби транспорту: кінську силу, кораблі, літаки, танки, 

інший моторизований транспорт. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Реабілітація (лат. rehabiitatio) – сукупність науково обґрунтованих заходів 

щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної 

спадщини, приведення їх у стан, придатний для використання. 

Регенерація (лат. regenerate – відродження) – відновлення втрачених частин, 

композиційної цілісності історичних міст або їх центрів, окремих архітектурних 

ансамблів та комплексів, будівель і споруд. До завдань регенерації належать такі: 

бережне ставлення до міського середовища; підтримання традиційних планувальних 

і композиційних характеристик середовища; збільшення функціональної ємності 

міської тканини; інтенсифікація використання міського простору; відновлення 

втрачених якостей середовища; забезпечення неперервності функціонування у 

процесі реконструкції.  

Реконструкція (від лат.re – назад іconstructio – побудова) – перебудова 

об'єктів різного призначення, пов'язана з поліпшенням умов їх експлуатації. 

Реновація (від лат. renovatio – відновлення) – комплекс взаємопов'язаних 

будівельних робіт, у які входять реконструкція будівлі та її адаптація до нових 

експлуатаційних умов. 

Реставрація (від лат. restauratio – відновлення) – сукупність науково 

обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття 

найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів 

об'єктів культурної спадщини із збереженням їх автентичності. 

Унтер-офіцер – (нім.Unteroffizier – підофіцер) – військове звання і категорія 

молодшого командного, начальницького складу в збройних силах різних країн.  

Цойґгауз – складське приміщення для зберігання запасів зброї, спорядження, 

обмундирування, продовольства тощо. 

Швальня – кравецька майстерня. 

Шорня – (лимарня) приміщення для ремонту ремінної збруї. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Вступ 

 

Актуальність теми.  Одним з найважливіших чинників життєдіяльності нації, 

показником рівня цивілізованості суспільства є відношення до її історико-

культурної спадщини. Вона включає широкий спектр національного надбання: від 

фоліантів першодруків до монументальних пам’яток архітектури – будівель та 

споруд. У сучасних умовах, коли у світовій і українській спільноті збільшується 

інтерес до архітектурно-історичних пам’яток, постає проблема нестачі ґрунтовних 

досліджень у напрямі військової гарнізонної архітектури з метою її відновлення та 

реабілітації. 

Значний архітектурно-історичний потенціал військових гарнізонів (далі – ВГ) 

ХІХ – початку ХХ століття не оцінено належно. Побудовані на окраїнах повітових 

міст Волинської губернії, упродовж наступних десятиліть вони влились у міське 

середовище і стали ключовими елементами у його розвитку. 

Враховуючи вище зазначене, актуальність дослідження зумовлена тим, що: 

– тематика гарнізонної архітектури доби Російської імперії на території 

України, зокрема і колишньої Волинської губернії, характеризується наявністю 

значних прогалин. Аналіз військового будівництва цього періоду часто обмежується 

стислими статистичними даними, узагальненими описами й епізодичними згадками. 

Тому наукове дослідження архітектури ВГ Волинської губернії ХІХ – початку ХХ 

століття потребує суттєвого поглиблення. Крім того, виникла потреба впровадження 

у науковий обіг самих ВГ, а також широкопланових аналітичних матеріалів із цієї 

тематики; 

– існує потреба визначення історично-архітектурної цінності гарнізонних ВГ 

Волинської губернії, збудованих у період перебування Правобережної України у 

складі Російської імперії. Для цього необхідно детальніше систематизувати та 

узагальнити їх архітектурні особливості, відстежувати історичні процеси цього 

періоду та їх вплив на формування ВГ у територіальних межах дослідження; 
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– актуальними на сьогодні є проблеми обліку та реновації військової 

архітектури Волинської губернії, яка є невід'ємною частиною культурного надбання. 

Ця обставина додатково аргументує можливість і необхідність поглибленого 

історико-архітектурного дослідження гарнізонного будівництва. Також воно матиме 

вагоме значення для теорії та історії архітектури військового напряму і заповнить 

прогалину в наявних матеріалах. 

Зв'язок роботи з науковими програмами. Тематика дисертаційного 

дослідження відповідає вимогам чинного пам’яткоохоронного законодавства 

України про збереження і охорону національної культурної спадщини, а саме закону 

України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 р. №1805-ІІІ, 

спрямована  на вирішення завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України №1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для 

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток 

України". Тема дисертаційної роботи пов'язана з держбюджетною темою 

"Дослідження архітектурної спадщини Волині кінця XVIII – І третини ХХ ст.", яку 

виконували протягом останніх років (державна реєстрація №0115U002360). 

Основний зміст дисертаційного дослідження відповідає визначальним напрямам 

науково-дослідної роботи кафедри архітектури та середовищного дизайну 

Національного університету водного господарства та природокористування в межах 

теми "Сучасна проблематика архітектурної історії, теорії та практики Північно-

Західного регіону України". 

Мета: дослідити особливості планувальної та об’ємно-просторової структури, 

стилістики військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст., 

розробити рекомендації щодо їх збереження, реновації та подальшого використання 

у сучасних умовах. 

Завдання дослідження: 

– визначити стан наукового вивчення проблеми, бібліографічних та архівних 

матеріалів щодо архітектури військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – 

початку ХХ століття; 



21 

 

– розробити методику дослідження архітектури військових гарнізонів 

Волинської губернії; 

– сформулювати передумови появи військових гарнізонів у Російській імперії 

та відтворити схеми їх розміщення на території Волинської губернії у системі 

оборони кордонів; 

– провести аналіз містобудівної ситуації в повітових центрах Волинської 

губернії, де розташовувались військові комплекси, їх вплив на подальший розвиток 

інфраструктури цих міст та систематизувати планувальну структуру ВГ, принципи 

розміщення різних типів будівель у їх складі; 

– охарактеризувати планувальну структуру гарнізонних будівель, принципи її 

побудови та виконати типологічну класифікацію; 

– розглянути стилістику фасадів, здійснити морфологічний аналіз їх 

елементів, класифікацію деталей оздоблення; 

– визначити сучасний стан ВГ Волинської губернії, проаналізувати 

закордонний досвід із реабілітації об’єктів-аналогів; 

– розробити пропозиції і рекомендації щодо збереження, функціональної 

адаптації та реновації ВГ у сучасних умовах. 

Об'єкт дослідження – військові гарнізони, збудовані на території Волинської 

губернії в ХІХ – на початку ХХ століття. 

Предмет дослідження: містобудівна, планувално-просторова, об’ємно-

композиційна структура ВГ, стилістика будівель, їх сучасний стан. 

Межі дослідження: хронологічні межі дослідження охоплюють  період  ХІХ – 

початок ХХ століття: від часу створення Волинської губернії як адміністративної 

одиниці Російської імперії у 1795 році до 1917 року, коли офіційно припинила 

існування держава. Географічні межі дослідження – повітові міста Волинської 

губернії (сучасні Володимир-Волинський, Ковель, Луцьк Волинської області; 

Житомир, Новоград-Волинський, Овруч Житомирської; Дубно, Острог, Рівне 

Рівненської; Кременець Тернопільської; Ізяслав, Старокостянтинів Хмельницької 

області). 



22 

 

Методи дослідження. Вибір методів випливає зі специфіки теми дослідження. 

Застосовано комплексну методику із загальнонаукових та спеціальних методів у три 

етапи. На першому етапі застосовано метод першоджерел, зокрема бібліографічний 

та картографічний, а також термінологічний, історіографічний, статистичний та 

системний. На другому етапі використано метод натурних досліджень 

(фотофіксації), порівняльно-історичний та структурно-функціональний. На третьому 

етапі застосовано містобудівний аналіз, що включав аналіз об'ємно-просторової 

структури гарнізонів, метод декомпозиції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

у дисертації вперше: 

 комплексно опрацьовано малодосліджену історико-архітектурну 

проблематику, що стосується будівництва та морфологічних особливостей 

гарнізонних комплексів на території Волинської губернії під час її перебування у 

складі Російської імперії; простежено історичні, політичні та соціальні передумови 

виникнення та формування військових гарнізонів Волині ХІХ – початку ХХ ст.; 

 відтворено схему розміщення військових формувань (полків, батальйонів, 

ескадронів, відділень) на території Волинської губернії наприкінці ХІХ століття у 

системі оборони південно-західних кордонів Російської імперії та визначено основні 

чинники, що зумовлювали таку дислокацію (географічні, містобудівні, транспортні 

тощо); 

 проаналізовано еволюцію урбаністичних особливостей розміщення 

гарнізонних комплексів у структурі населених пунктів та їх вплив на подальший 

містобудівний розвиток територій; 

 вивчено внутрішню структуру та принципи забудови територій гарнізонів, 

що зумовлювались особливостями кожного міста; 

доповнено: 

 джерельну базу з тематики дослідження; 
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 типологічну класифікацію досліджуваних будівель комплексів за різними 

характерними ознаками (функціональними, планувальними, композиційними, 

стилістичними тощо);  

 загальні принципи пропорційного формотворення фасадів будівель, їх 

частин, елементів, деталей; 

 отримали подальший розвиток: 

 методика дослідження військових гарнізонів, стану їх збереженості; 

 практичні рекомендації, спрямовані на збереження і відновлення 

втрачених елементів військових гарнізонів Волинської губернії.  

Загалом у процесі дисертаційного дослідження було виявлено та введено у 

науковий обіг 7 гарнізонних комплексів, збудованих на території Волинської 

губернії в ХІХ – на початку ХХ ст.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути корисними для вивчення та аналізу аналогічних гарнізонних 

комплексів на всій території України, які споруджували із такою самою метою, 

джерельною базою для визначення типології військових будівель та класифікації 

елементів деталювання фасадів з подальшим використанням у практичній 

архітектурній діяльності. 

Матеріали наукових досліджень можна використати для розроблення 

лекційних курсів з історії регіональної архітектури, реставрації та реновації будівель 

і споруд, а також для виконання курсових і дипломних проектів. 

Окрім цього, дослідження дає науково обґрунтовані підстави надати низці 

виявлених комплексів статус пам'яток архітектури місцевого значення, а його 

матеріали можна використати для складання облікових карток і паспортів об'єктів. 

Це сприятиме їх популяризації з подальшим зростанням суспільного й наукового 

інтересу до військової архітектурної спадщини історичної Волині. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації лягли в основу доповідей на 6 науково-практичних конференціях, а саме: 

всеукраїнській науковій конференції "Науково-дослідна робота студентів: аспект 

формування особистості майбутнього архітектора-вченого" (3–5 листопада 2009 р., 
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м. Харків) [227], міжнародній науковій конференції, присвяченій століттю 

містобудівної освіти у Львівській політехніці "Креативний урбанізм" (24–25 травня 

2013 р., м. Львів) [230], V Міжнародній конференції "Сучасні міждисциплінарні 

дослідження: історія, сучасність, майбутнє" (12 травня 2014 р., м. Київ) [237], 

міжнародній науково-практичній конференції "Виховання національної еліти – 

фундамент довгострокового розвитку суспільства" (30 червня 2016 р., м. 

Краматорськ) [233], науково-технічній конференції аспірантів та студентів НУВГП 

"Сучасні проблеми теорії, історії та практики архітектури і містобудування" (19 

квітня 2017 р., м. Рівне), всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції розвитку архітектури і містобудування» (17 листопада 2017 р., м. Харків) 

[239]. Результати дисертаційної роботи включені у лекційны заняття для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації державних службовців – спеціалістів відділів 

культури районних державних адміністрацій та міських державних адміністрацій 

Хмельницької, Волинської, Рівненської областей (18–22 листопада 2013 р.); у 

лекційних та практичних заняттях для учнів відділення філології та 

мистецтвознавства Рівненської Малої академії наук учнівської молоді (12–25 червня 

2013 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових 

праць, серед яких 4 – у наукових фахових виданнях України [228, 234, 236, 238], 1 – 

у колективній монографії [229], 1 – у закордонному виданні [294], 1 – у 

періодичному виданні України, що включене до міжнародних науко метричних баз 

даних [232], 4 – у друкованих збірниках наукових праць [221, 226, 231, 235]. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел та ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг дисертації 285 сторінок, з 

яких: 172 сторінки основного тексту (в тому числі 44 сторінки ілюстративного 

матеріалу), 28 сторінок списку використаних джерел з 309 найменуваннями, а також 

71 сторінка додатків. 
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Розділ 1. Історіографія, джерельна база та методика дослідження 

військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – поч. ХХ ст. 

 

1.1. Аналіз історико-бібліографічних джерел 

 

Під час опрацювання джерельної бази було виявлено, що сучасні дослідження 

вітчизняної історії мілітарної архітектури містять велику кількість праць, проте 

більшість із них стосується військово-оборонних об'єктів періоду Київської Русі або 

національно-визвольних воєн ХVІІ ст., тоді як фундаментальних досліджень ХІХ ст. 

фактично немає. Теорія "військової архітектури" як частина науково-теоретичного 

дискурсу потребує суттєвого доповнення у термінологічній площині поняттєвим 

апаратом ХІХ ст. Досі дослідженнями військових гарнізонів ХІХ – початку ХХ 

століття займалися переважно польські та російські вчені, які надавали 

пріоритетного значення пам'яткам, розташованим на території їхніх країн. 

У сегменті сучасної української теорії архітектури можна виокремити роботи, 

що стосуються проблематики дослідження, реконструкції та реновації архітектурної 

спадщини, зокрема і військової архітектури ХІХ – початку ХХ ст. Це роботи 

М. Бевза [79, 80, 81], В. Вечерського [95, 96], Ю. Диби [115, 116], О. Лесика [161, 

162, 163], Н. Мельник [176], К. Міхеєнко [180, 181], О. Михайлишин [177],              

Т. Піняжка [199, 200], Л. Прибєги [208, 304], П. Ричкова [217, 218, 219, 220], 

В. Тимофієнка [250, 251] та ін.  

Серед історичних праць і досліджень, які зосереджувалися на військових 

поселеннях, причинах та передумовах їх виникнення, функціонування, 

відзначаються праці Г. Александрова "Заметки о бувших военных поселениях" [71], 

О. Багалій-Татаринової "Нариси з історії військових поселень на Україні" [75],        

Л. Богданова "Военные поселения в России" [87], А. Грибне "Новгородские военные 

поселения" [110], Т. Кандаурової "Военные поселения в России 1810–1857 гг. 

(Проекты и их реализация)" [138], П. Карцова "О военных поселениях при графе 

Аракчееве" [143], Н. Левінтова "Военные поселения в России ХІХ в." [160],             
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Г. Марахова "Социально-политическая борьба на Украине в 20–30 годы ХІХ в." 

[175], а також у спогадах очевидців, викладених в таких періодичних виданнях ХІХ 

століття: "Русская старина" [109, 118, 1205], "Русский вестник" [224, 264], "Русский 

архив" [210, 246], "Исторический вестник" [182], "Исторический журнал" [160], 

"Инженерный журнал" [169, 187, 189, 191, 196]. 

Одна з найґрунтовніших робіт, яка найширше розкриває питання військової 

архітектури загалом, – праця російського науковця В.І. Пилявського "Новгородские 

военные поселения (Историко-архитектурный очерк)" [202], опублікована в 1959 

році. Не вдаючись у характеристику організації життя поселенців, автор зосереджує 

увагу на майже не дослідженому питанні – будівництві військових містечок і участі 

в ньому великих будівничих та архітекторів. 

Історичний огляд устрою та управління військовими поселеннями дають праці 

А. Петрова "Устройство и управление военными поселениями в России" [198],       

М. Сперанського "О военных поселениях" [245], стаття (без автора) в "Русском 

вестнике" "О военных поселениях при графе Аракчееве" [224] та роботи              

К.М. Ячменіхіна "Проект утворення військових поселень на Лівобережній Україні у 

50-х рр. ХІХ ст." [273], "Алексей Андреевич Аракчеев" [274], "Армия и реформы: 

военные поселеия в политике российского самодержавия" [275], "Військові 

поселення в планах уряду Миколи І" [276], "Военные поселения в планах 

правительства Александра І" [277], "Военные поселения в русской 

дореволюционной и советской историографии" [278], "Запровадження військових 

поселень як спроба модернізації Російської дійсності" [279], "Ликвидация военных 

поселений в России в конце 50 – начале 60-х годов ХІХ столетия" [280], "Основные 

периоды истории военных поселений в России" [281], "Реформування військових 

поселень в Росії наприкінці 20-х – у 30-ті рр. ХІХ ст." [282], "Структура 

Новгородских военных поселений и их управление в 1818–1831 гг." [283]. 

Наукові праці, статті та дослідження сучасних краєзнавців здебільшого 

виконані за кордоном, зокрема російськими дослідниками. Ширші можливості та 

значно більша інформаційна база сприяють глибшому та детальнішому 

дослідженню цього питання. Серед таких робіт можна виокремити статтю              
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М. Кутузова "Военная мысль Российской империи: об армии, стране и 

перспективах" [303], де автор наводить інформацію про політико-економічне 

становище в Російській імперії в період ХІХ – на початку ХХ століття, стаття Т. 

Стояна "Формирование младшего офицерского звена российской армии во второй 

половине ХІХ – начала ХХ столетия" [247].  

У статті одного з військових інженерів "О постройте казарм для войск" у 

виданні "Инженерный журнал" запропоновано способи спорудження казарм з 

урахуванням економії коштів держави [191]. Уваги заслуговує одна з праць             

Л. Зедделера "Размещение армии" [128], де висвітлено значне коло проблем 

дислокації військ на території Російської імперії й будівництва казармених 

приміщень з урахуванням стратегічних, політичних та економічних чинників. Цю 

тему продовжували інші автори, які характеризували "Положение о квартирной 

повинности" та окреслювали проблеми будівництва казарм [189]. Питання 

конкретних способів спорудження та експлуатації об'єктів військової й соціальної 

інфраструктури, варіанти їх вирішення для підрозділів піхоти, артилерії, кавалерії та 

інженерних військ розкрив невідомий військовий інженер в "Инженерном журнале" 

"Несколько слов о постройте казарм для наших войск" [187]. Праця                           

М. Ляпідевського "История казарменного помещения войск в России" 

систематизувала попередні матеріали щодо історії будівництва казарм, але має 

більш описовий характер [169]. 

Детальнішими роботами з цієї тематики є праці зокрема військового інженера 

М. Пасипкіна "Упрощенные способы определения стоимости построек", де автор 

розкривав питання проектування і складання кошторисних вартостей будівництва 

казарм, класифікації наявних будівель і розміщення в них різних підрозділів і частин 

[196]; П. Агапєєв у праці "Квартирное расположение русской армии" визначив 

основні етапи еволюції казарменого будівництва від Петра І до 1896 року, встановив 

взаємозв'язок морально-вольових якостей військ та характеру їх розквартирування 

та облаштування [70]. 

Іншими дослідженнями з цієї тематики є роботи А. Куропаткіна "О русско-

японской войне. Итоги войны" [155] з коротким оглядом особливостей будівництва 
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для діючої армії казармених приміщень і військових будівель у роки російсько-

японської війни 1904–1905 років, П. Зайончковського "Самодержавие и русская 

армия на рубеже ХІХ–ХХ столетий. 1831–1903" [125], В. Ладесова "Квартирно-

эксплуатационная служба вооруженных сил" у двох частинах, де автор спершу 

коротко розкриває функції цієї служби від часів Петра І до жовтневого перевороту, а 

пізніше показує розвиток цієї служби у 1910–1914 роках, коли інтенсивно вели 

будівництво казармено-житлового фонду [157, 158].  

Варто виокремити дисертаційні наукові дослідження з військової тематики, 

які мають історичний характер. Зокрема, праця І. Литовського "Строительство 

казарменно-жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры для русской 

армии в России (1882–1917 гг.). Исторический опыт" присвячена досвіду 

проектування, будівництва казарм та інших військових споруд для військово-

навчальних закладів та військових частин різних родів військ; виявлені особливості 

будівництва казармених приміщень та інших військових будівель для діючої армії у 

роки російсько-японської (1904–1905) та Першої світової (1914–1917) воєн; 

показана організація експлуатації і ремонту казарм, забезпечення військ паливом, 

матеріалами та обладнанням [168]. Наукові дослідження К. Чернобаєвої [261] 

присвячені містобудівним та архітектурним особливостям гарнізонних комплексів 

та їх елементів, збудованих за зразковими проектами, у Барнаулі, Томську та 

Новомиколаївську, Російська Федерація. Праця К. Ячменіхіна "Армия и реформы: 

военные поселения в политике российского самодержавия" аналізує чинники 

створення військових поселень у Російській імперії, особливості їх функціонування; 

детально розглянуто соціальну, адміністративну та господарську структури цієї 

державної інституції першої половини ХІХ ст. [275]. 

Значна частка досліджень присвячених архітектурній військовій спадщині 

Російської імперії належить польським науковцям. Це пов’язано із тривалим 

перебуванням території Речі Посполитої у складі цієї держави. Через досить 

суперечливий і дискутивний характер значення успадкованих будівель з’явився ряд 

наукових робіт присвячених їх дослідженню, реновації, реставрації або і повній 

перебудові. 
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Серед усього переліку можна виділити роботи Дороти Гаврилюк (Білосток, 

Польща) ―Майбутнє архітектури історичних об’єктів і приміщень царських казарм у 

Сувалках та Замбруві‖ [286], ―Чіткість історичних зелених формувань у пост-

царських казармах у вибраних містах північно-східної Польщі‖ [287], ―Вплив місця 

царських казарм на просторову структуру окремих міст Підляського воєводства‖ 

[288], ―Сучасна модернізація історичних казарм – аналіз окремих проектів у 

Польщі‖ [289]. Ці праці відображають ступінь зацікавленості наукового суспільства 

проблематикою військової архітектури, але найважливіше – дають приклади її 

розв’язання. Наведені проекти щодо модернізації гарнізонних комплексів до 

сучасних потреб можут слугувати аналогами для впровадження в Україні, зокрема 

при функціональній реабілітації військових гарнізонів колишньої Волинської 

губернії. 

Серед вітчизняних авторів певний внесок у розроблення військового питання 

зробив М. Манько у статті "Частка євреїв у населенні міст Волині кінця ХІХ – 

початку ХХ століть із врахуванням "військово-гарнізонного фактора" [174]. Він 

оперує даними "Первой всеобщей переписи населения Российской империи, 1897 

года", відзначає значний вплив дислокації військових гарнізонів на формування 

повітових міст Волинської губернії, їх національний склад, зайнятість населення у 

військовій справі та їх відсоткове відношення порівняно з цивільним населенням. 

Також зазначає, наскільки виразно "військово-гарнізонний фактор" виявив себе в 

національному складі населення волинських міст, особливо це стосується 

співвідношення українського та російського населення. 

Серед сучасних праць, пов'язаних з вивченням військової архітектури, зокрема 

гарнізонів Волинської губернії, можна виокремити книжку П. Савчука "Дубенський 

форт" [225]. Вона дає глибоку характеристику передумов виникнення форту 

поблизу м. Дубна Рівненської області, історії його будівництва на всіх етапах, 

авторів проекту, будівничих та його комендантів. Друга робота – стаття М. Ющенка 

"Укріплення Волинської губернії в системі оборони південно-західних кордонів 

Російської імперії кінця ХІХ століття" [268]. Вона присвячена відносно маловідомій 

групі укріплень, збудованій в останню чверть ХІХ століття на території Волинської 
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губернії. Це так званий Волинський трикутник, що складався з укріплень коло міст 

Дубно, Рівне та Луцьк. У публікаціях О. Прищепи в місцевій періодиці, а також в 

одному з розділів її праці "Вулицями Рівного: погляд у минуле" [209, c. 165–170] в 

загальних рисах подано історію гарнізонного містечка в Рівному. 

Побіжно це питання згадано у працях, що з'явилися в роки незалежної 

України. Серед них книжка рівненського науковця Я. Поліщука "Рівне. Мандрівка 

крізь віки" [204], двотомне видання "Рівне-720: від давнини до сучасності" [222],     

А. Лисиці "Місто Рівне. Сторінки історії" [165], О. Молчанова "Історико-

архітектурний нарис "Рівне" [183]. 

 

1.2. Аналітичний розгляд архівних матеріалів за тематикою дослідження 

 

Певна частина документів міститься в державних архівах Рівненської, 

Волинської та Житомирської областей. Фонди періоду Російської імперії 

представлені документами органів місцевого самоврядування, судових органів і 

установ поліції, землевпорядних та межових установ, військово-адміністративних 

органів та військових організацій, фінансових та податкових органів і установ, 

навчальних і релігійних закладів. Це зокрема фонди Дубенського магістрату, 

волосних управлінь, повітових судів і управлінь поліції, повітових землевпорядних 

комісій, Острозького повітового межового відомства, Рівненського реального 

училища. Історію релігії й церковних установ характеризують фонди Волинської 

духовної консисторії, духовних правлінь, деканатів, церков та костелів, єврейських 

громад. 

Серед документів періоду кінця ХVІІІ – початку ХХ століття, що містяться в 

Житомирському державному архіві, – архіви місцевих органів державного 

управління та адміністративно-військових установ: Канцелярії Волинського 

губернатора, Волинського губернського правління, губернського в земських та 

міських справах присутствія, повітових починшових справах присутствій, мирових 

посередників, з'їздів мирових посередників, волосних управ, Волинського 
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губернського розпорядчого комітету, Волинського приказу громадського 

піклування, Волинської губернської в справах про вибори до Державної думи 

комісії, Волинського губернського в справах про товариства та спілки присутствія, 

Волинського губернського рекрутського присутствія. 

Архів зберігає фонди військових установ: Волинського губернського 

військового комісаріату, повітових, окружних, волосних та районних військкоматів 

та ін. 

Колекції військово-історичних документів та картографічних матеріалів 

колишнього "Военно-ученого архива" (ВУА), що на сьогодні входять до складу 

матеріалів Російського державного військово-історичного архіву в Москві, містять 

унікальні тематичні збірники зі статистики, економіки, етнографії, військової 

топографії Російської імперії. Тут зберігаються генеральні атласи світу, карти 

іноземних держав та Росії, її окремих регіонів, плани міст, фортець та їх околиць. У 

колекціях ВУА і фонді Головного військово-технічного управління містяться 

унікальні джерела з історії архітектури та містобудування: архітектурно-будівельні 

проекти і креслення різноманітних військових, цивільних та церковних споруд ХVI 

– початку ХХ століть багатьох міст Російської імперії.  

Фонд Управління генерал-інспектора з інженерної частини (1818-1862) 

містить накази та звіти з інженерної частини та інженерному корпусу, відомості про 

формування і розформування інженерних частин, інспекторські огляди, підготовці 

інженерних військ, військово-навчальних закладах інженерного відомства. 

Фонд Військових поселень містить карти і плани військового поселення при 

Охтинському пороховому заводі, українських військових поселень з відзначенням 

розміщення штабів та частин, плани і креслення військових будівель, житлових 

будинків та церков. 

Один з документів, що характеризує комплекс полкового поселення, – 

літографований атлас креслень усіх будівель Другого округу зі штабним центром 

Мурав'ї (Новгородська губернія), виконаний головним будівничим усього 

комплексу інженером Ф.І. Рербергом. 
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Оскільки інші округи забудовували за тими самими зразковими проектами і 

правилами з незначними відступами і архітектурними нюансами, можна вважати, 

що цей атлас відображає характерні риси і особливості всіх військових поселень. 

Основний тип військового містечка був розрахований на роту з 216 рядових та 12 

унтер-офіцерів, що складалася з чотирьох відділень або капральств. Залежно від 

місцевості відділення могли бути розквартировані окремо або подвоєними, але 

містечка завжди були утворені з однотипних дерев'яних будинків з мезонінами, 

вишикуваних у довгу вулицю. 

Кожен будинок складався з двох ізольованих половин із двома кімнатами і 

коридором, призначеними для двох рядових (або одного унтер-офіцера з родиною). 

У мезоніні була велика кімната для постояльців на час розквартирування діючих 

частин. У дворі розміщувалися сараї, господарські навіси тощо. Для посиленої роти 

необхідно було 60 житлових будинків або зв'язків та п'ять зв'язків для чергового 

офіцера, ротної школи, каплиці, магазину. Штабні зв'язки групувалися на площі в 

центрі містечка. Найчастіше виокремлювалася одна будівля – кордегардія зі 

школою, гауптвахтою та каплицею. На відміну від решти зв'язків, ця будівля мала 

сторожову вежу, увінчану високим шпилем і хрестом. 

Ранні проекти солдатських і штабних будівель, як і кордегардії, склав у 1817– 

1818 роках архітектор І. Мінут, який використовував тип сільських будинків, 

побудованих ним в селі Грузино (Новгородська губернія). 

Військові містечка полкових штабів становили велику групу цегляних досить 

виразних і простих за архітектурою будівель, розташованих по периметру 

величезного прямокутного плацу розмірами близько 5 га (200х250м). По одній 

великій стороні розміщувалася велика споруда манежу із прибудованою церквою 

посередині та казармами на торцях. 

На інших сторонах плацу в суворому порядку розміщувалися будівлі, 

призначені для офіцерських квартир, ресторану тощо. Серед них були невеликі 

прибудови полкового магазину і кордегардії, інколи з'єднаної з пожежною 

командою та баштою. 
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Усі ці споруди, розташовані майже на однакових відстанях (близько 45 м) по 

периметру плацу, було з'єднано чавунними огорожами художнього лиття. Вони 

утворювали своєрідний за архітектурою ансамбль. У Селищах плац був обсаджений  

двома рядами дерев і оточений каналом. 

Саме тоді було вироблено архітектурні особливості казармених будівель, що 

зберігалися в Росії впродовж багатьох десятиліть ХІХ століття. Будівництво 

штабних комплексів у Селищах і Мурав'ях почалося в 1818 році і було завершено в 

1824 та 1826 роках. Тим часом розгорнулися роботи зі спорудження решти трьох 

штабів: в Кречевицях, Новоселицях і Медведі (Новгородська губернія), які 

здебільшого було завершено до 1830–1831 років. 

Друге важливе джерело у цій групі – типові проекти, розроблені військовим 

відомством і опубліковані у "Военном сборнике" у 1910 році №11–12 [36]. Вони 

містять планувальні та фасадні рішення всіх необхідних будівель та споруд для 

військового гарнізону: житлових, адміністративних, господарських, допоміжних. 

Також надано рекомендації щодо розпланування земельних ділянок. Саме ці 

проекти стали основою для будівництва досліджуваних військових поселень на 

території Волині.  

До архівних джерел можна зарахувати і статистичні матеріали, зібрані та 

видані різними департаментами Російської імперії, що надають інформацію 

фактично у всіх галузях. Із 30-х років ХІХ століття Генеральний штаб російської 

армії щотри роки робив своєрідні військово-статистичні огляди губерній. Окремі з 

них розміщували у періодичному виданні "Материалы для географии и статистики 

России, собранные офицерами Генерального штаба". 

У середині ХІХ століття протягом 17 років (з 1837-го по 1854-й) штаб-офіцери 

та обер-офіцери Генерального штабу склали і при департаменті цього штабу 

послідовно літографували видання військово-статистичних оглядів 69 губерній і 

областей імперії (решта 6 губерній і 7 областей Кавказьких та Сибірських 

залишалися в рукописах). Ці огляди містять: військово-топографічні описи, 

різноманітні відомості про природні умови, шляхи сполучення, чисельність 

населення, його розміщення і рух, звичаї, стан сільського господарства, промислу, 
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ремесел, промисловості й торгівлі (з переліком фабрик, заводів, торговельних 

закладів), характеристики повітових міст, описи духовних, навчальних, благодійних 

закладів, історичних пам’яток. 

"Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по 

Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального Штаба. 

Том X. Часть 3. Волынская  губерния" [35] містить детальний опис стану армії, 

дислокованої на території Волинської губернії, зазначена кількість військ за їх 

родами, вказано назви поселень (включно з повітовими містами, містечками та 

селами) з чисельністю дворів, зазначенням величини району у верстах, кількістю 

сіл, що належать до певного поселення, родом військ, що там розташовуватиметься. 

Обов'язково зазначали переваги та різні сприятливі географічні чинники місцевості, 

що визначали її зручність для дислокації (наявні фортеці, замки, укріплення, річки 

та інші водойми, перетини шляхів, залізниці тощо). 

У 1869 році в Житомирі було опубліковано  "Материалы для исследования 

Волынской губернии в статистическом, сельськохозяйственном и других 

отношениях" А. Братчикова [31]. Ретельно підібрана статистична й інша довідкова 

інформація вміщена у "Военно-статистическом обозрении Волынской губернии", 

яку підготував полковник А. Забєлін [37]. Опубліковане з ініціативи Генерального 

штабу Київського військового округу, це видання ввібрало в найповнішому обсязі 

інформацію, що стосується всієї Волині як однієї з прикордонних губерній 

Російської імперії в середині 80-х років ХІХ століття, зокрема її міст. 

З останньої чверті ХІХ століття у губерніях почали видавати описові праці на 

зразок "Памятных книжек губерний". Це були серійні, проте не періодичні видання, 

які готували та видавали губернські статистичні комітети, вони містили відомості з 

різних галузей життя губернії. 

Певні дані як щодо загальної кількості населення повітів губернії, так і 

військових, їх складу та розміщення можна дізнатися з "Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г." [42].  

Також корисними матеріалами для цього дослідження слугували інструкції, 

настанови та правила, що регламентували процес створення, експлуатації та 
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ремонту казармено-житлового фонду: "Положение для руководства при составлении 

проектов казарменных зданий" [43], "Положение для руководства при составлении 

проектов казарменных зданий на пехотный полк" [44], "Положение о постройках 

военного ведомства" [48], "Положение о постройке казарм распоряжением 

войскового начальства, хозяйственным способом" [49]. 

 

Рис. 1.1. Характеристика джерельної бази 
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1.3. Методика дослідження архітектури військових гарнізонів 

Волинської губернії  ХІХ – початку ХХ століття 

  

Вибір конкретних методів дослідження у роботі продиктовано характером 

фактичного матеріалу, умовами і метою самого дослідження. Вони були 

упорядковані в певну систему з визначенням їх місця відповідно до конкретного 

етапу дослідження з використанням технічних прийомів і проведенням операцій з 

теоретичним і фактичним матеріалом у заданій послідовності. 

Дослідження архітектури військових гарнізонів у методичному сенсі 

здійснювалось у три основні етапи. На першому обґрунтувано тему та актуальність 

дослідження, визначено мету та завдання дисертаційної роботи, здійснено 

опрацювання літературних, архівних та інтернет-джерел, їх аналіз, узагальнено 

результати попередніх наукових праць, сформувано джерельну базу. Також було 

встановлено, що архітектура військових гарнізонів Волинської губернії недостатньо 

висвітлена  та потребує детальнішого опрацювання. 

 Основним вихідним методом для дослідження еволюції архітектурно-

розпланувальної структури ВГ є метод першоджерел, за яким на основі архівних 

пошуків було розкрито виникнення та трансформацію досліджуваних гарнізонів у 

містобудівних системах. Було виявлено чинники, що вплинули на формування їх 

структури, уточнено обриси планів окремих елементів, проаналізовано графічні 

зображення міст, виявлено візуальні взаємозв'язки, що мали композиційне значення 

[128, с. 191]. Це карти території історичної Волині та її місця у складі Російської 

імперії, ІІ Речі Посполитої та сучасної України з виявленням окремих функцій 

(мережі доріг, залізниць, адміністративного поділу, промисловості тощо); планів 

міст, де розташовані гарнізонні комплекси, з ХІХ століття до нашого часу; історичні 

статистично-довідкові видання (пам'ятні книжки губерній, їх військово-статистичні 

огляди, перепис населення імперії тощо), що висвітлюють окремі аспекти 

досліджуваного питання. 

Цей метод дає змогу простежити еволюцію основних комунікацій на території 

Волині, територіально-адміністративного поділу регіону, розвиток промисловості, 
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щодо окремих міст – розвиток території, її трансформацію, формування забудови на 

різних етапах історії. 

Системне опрацювання літературних, архівних, картографічних джерел дало 

змогу зібрати певну кількість фактичних документів: креслення та інформаційні 

дані про реалізовані і нереалізовані об'єкти, проектні пропозиції, не збережені 

об'єкти. За цими матеріалами було визначено значення армії як державного 

інституту Російської імперії, розроблено схеми фактичного та проектного 

розміщення військових комплексів на території імперії, схему дислокації військових 

на території Волинської губернії за родами військ (табл. 1.1). Також було визначено 

особливості розташування ВГ залежно від рельєфу, водних об'єктів, транспортної 

інфраструктури, уже наявних оборонних споруд тощо. 

 Важливим джерелом стали типові проекти будівель ВГ для піхоти і кавалерії: 

казарми, будинки для командування, вищих і нижчих офіцерських чинів, штаб, 

госпіталь, лазня, пекарня, стайні, господарські споруди [36]. До цих креслень 

додавалися рекомендації щодо забудови земельної ділянки та її оптимальні площі. 

Окремо було розроблено проект типової військової полкової церкви. 

Аналіз цих креслень дав змогу порівняти їх із досліджуваними об'єктами, 

простежити взаємозв'язки між типовими рішеннями та реалізованими, встановити 

відмінності між ними. 

Історичний метод полягає у цілісному підході до вивчення гарнізонних 

комплексів, розгляду їх виникнення та розвитку. Цей метод  дає змогу дослідити 

виникнення, формування і розвиток процесів та подій у хронологічній послідовності 

з метою виявлення внутрішніх і зовнішніх зв'язків, закономірностей та 

суперечностей. 

Визначення кількості військових, дислокованих на території Волинської 

губернії, та аналіз потреб у будівництві нових і використанні наявних будівель для 

розселення військового контингенту базувалося на статистичному методі. 

Застосування системного методу полягало у комплексному дослідженні 

військових гарнізонів як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх 

елементів і частин, тобто певної системи. До загальних характеристик системи 
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належать цілісність, структурність, взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, 

ієрархічність, самоорганізація. Із застосуванням цього методу військовий гарнізон 

розглядався як певна множина елементів, а саме гарнізонних будівель, взаємозв'язок 

яких зумовлював цілісні властивості всього комплексу. Властивості гарнізону як 

цілісної системи визначаються не тільки сумарними властивостями його окремих 

елементів чи підсистем, а й специфікою структури, особливими системотвірними, 

інтегративними зв’язками досліджуваного об'єкта. 

Системний метод дав змогу визначити подальшу послідовність дослідження, 

відповідно до якої було застосовано структурно-функціональний, системно-

цілісний, системно-генетичний та інші підходи. 

 Другий етап наукової роботи полягав у натурних дослідженнях військових 

гарнізонів. Цей метод дає змогу впевнитись у достовірності історико-

бібліографічних досліджень, виявити вплив антропогенного характеру у вигляді 

добудов і перебудов, встановити стан збереженості об'єктів, визначити історичні 

нашарування в архітектурі, зміни планувально-просторової структури та оздоблення 

порівняно з первісним виглядом. 

Натурні дослідження здійснювались за такою схемою: 

– пошуки та вивчення архівних і літературних матеріалів, які стосуються 

військових гарнізонів Волинської губернії; 

– аналіз картографічних матеріалів щодо просторової еволюції міст, де 

розташовувалися гарнізони; 

– натурне обстеження будівель ВГ із фотофіксацією, обмірами та замальовками; 

– архітектурні обміри житлових, громадських та господарських будівель 

гарнізонів; 

– відзначення найцікавіших та найзначиміших архітектурних деталей (віконних 

і дверних прорізів, орнаментів, фронтонів, коминів, пілястрів тощо); 

– системний аналіз матеріалів архітектурних обмірів, натурних обстежень, 

архівних матеріалів, наукових джерел. 

Під час виконання цих досліджень було здійснено 12 експедицій у 8 населених 

пунктів (Володимир-Волинський, Дубно, Ізяслав, Кременець, Луцьк, Острог, Рівне, 
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Старокостянтинів), у яких знаходяться військові гарнізони. Досліджувані комплекси 

були виявлені у 7 з них, у 4 міста було здійснено додаткові експедиції для уточнення 

та деталізації інформації. Під час кожної з експедицій було виконано такі види 

робіт: натурне ознайомлення з населеним пунктом, уточнення місцезнаходження 

комплексу чи його частини; візуальне обстеження всієї забудови гарнізону; 

обстеження стану будівель; фотофіксація будівель (за можливості і з дотриманням 

чинного законодавства, адже деякі досліджувані об’єкти є діючими військовими 

частинами, на які розповсюджується державна таємниця); графічна фіксація 

отриманих даних обстежень. Під час фотографування будівель особлива увага 

приділялась фіксації окремих елементів декору фасадів та специфіка їх формування 

(цегляна кладка), а також деструктивним елементам, що були прибудовані до 

гарнізонних будівель. 

Архітектурні обміри – це найточніша фіксація, що дає значиму кількість даних 

про всі особливості будівлі та її стан. Оскільки на сьогодні більшість пост 

гарнізонних будівель є у приватній власності, тому всі заходи виконувались ззовні 

та у приміщеннях загального користування (тамбурах, коридорах, сходових 

клітках), а внутрішнє планування аналізувалося за наявними інвентаризаційними 

планами БТІ. 

За результатами дослідження можна сформувати уявлення про типи будівель 

військових гарнізонів, морфологічні особливості формування фасадів, просторову 

структуру самих комплексів як містобудівних ансамблів населених пунктів. 

 Інформаційна доступність та місце розташування більшості досліджуваних 

об'єктів роблять метод натурних обстежень та фотофіксації найоптимальнішим, але 

він досить об'ємний з точки зору часових затрат.  Під час натурних обстежень 

визначався технічний стан (візуальне обстеження), стилістичні та конструктивні 

особливості гарнізонних будівель, містобудівна ситуація, об'ємно-планувальна 

композиція. Крім того, фіксувалася інформація від місцевих жителів. У цьому 

дослідженні метод натурного обстеження домінує та надає вихідні дані для 

структурного аналізу.  
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Паралельно з натурними обстеженнями застосовувався порівняльно-

історичний метод та гіпотетична реконструкція під час виявлення пошкоджень, 

добудов, прибудов чи втрати окремих елементів будівель. Порівняльно-історичний 

метод дав змогу виявити загальні та особливі ознаки розвитку ВГ як містобудівного 

об'єкта у вигляді органічного цілого, його окремих елементів на основі аналітичних 

порівнянь. 

Із використанням структурно-функціонального методу об'єкт розглядався як 

окрема одиниця, відірвана від навколишнього середовища, і у повноцінному 

містобудівному ансамблі.  

У роботі вивчено матеріали щодо об'єктів-аналогів за кордоном на підставі 

аналізу літератури та інтернет-публікацій, зокрема у Польщі, Росії, Литві, Білорусі, 

Нідерландах, Німеччині, Люксембурзі та Бельгії. 

 На третьому етапі роботи було здійснено містобудівний аналіз – проведення 

комплексних містобудівних досліджень, розроблення аналітичних програм і 

моделей, зорієнтованих на отримання об'єктивного містобудівного знання і на 

кінцеві містобудівні  вирішення. Він спрямований на виявлення урбаністичних 

характеристик міської тканини і передбачає використання містобудівного 

композиційного аналізу та типологічної класифікації, композиційних характеристик 

розпланувальної структури забудови, компонування забудови, морфологічного 

аналізу розпланувальної структури, порівняльного аналізу та узагальнення. 

Аналіз об'ємно-просторової структури мав на меті дослідження глибинно-

просторових, об'ємних та фронтальних характеристик і передбачав використання 

морфологічного, композиційного, порівняльного аналізу та узагальнення. 

Згідно з цими аналізами, територія військових гарнізонів відзначалася 

ретельним опрацюванням, функціональною продуманістю та компактністю, 

підпорядкованістю урядовим нормативам. 

Застосування графоаналітичного методу як одного з методів містобудівного 

аналізу поєднує графічний та аналітичний апарати дослідження [105, с. 4]. Він  

полягав у розробленні аналітичних таблиць, діаграм, графіків, рисунків, схем, які 

наочно демонструють окремі аспекти будівництва військових гарнізонів ХІХ – 
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початку ХХ століття. Одним з етапів застосування цього методу було створення 

моделей комплексів, графічних креслень планувальних структур, декоративних 

елементів оздоблення фасадів (фронтонів, коминів, пілястрів, віконних та дверних 

прорізів, орнаментів) досліджуваних будівель. 

Метод декомпозиції зумовлює необхідність поділу ВГ на складові, які 

досліджувались автономно, але в узгодженні з усім комплексом.  Застосування 

цього методу спричинено різнорідністю елементів військового гарнізону та 

неможливістю охопити його повністю, у результаті було створено певну ієрархічну 

систему. 

Метод типологічної класифікації універсальний для всіх архітектурних 

об'єктів. Типологічні завдання різні за змістом для містобудівних об'єктів різного 

рангу і типу: від типології комплексів споруд до типології міст і районів розселення, 

від функціонального зонування міського району до зонування міста і регіональної 

системи розселення. Два основні показники визначають типологію містобудівних 

вирішень: розпланування, тобто геометрія простору і характер його обладнання 

(ресурсозабезпечення). Геометрія просторової організації – дуже важлива 

характеристика містобудівного об'єкта, яка становить архітектурну характеристику 

його вирішення. Зміст різних процесів життєдіяльності визначає вимогу до геометрії 

розміщення й організації у просторі, до використання відповідних природних і 

антропогенних ландшафтів [265]. 

Результати комплексного дослідження свідчать, що під час дислокації  

військових гарнізонів на території Волині було застосоване їх дисперсне 

поширення, тобто у регіональній історично сформованій  системі розселення.  Такий 

принцип був основним через залежність використання місцевих ресурсів: 

матеріальних (будівель і споруд, продовольчих), людських. 

Виявлення закономірностей формотворення, у яких відображено універсальні 

принципи побудови будівель гарнізонів, ґрунтувалося на морфологічному методі. 

Також проаналізовано цегляний стиль – один з офіційних напрямів, запроваджених 

Російською імперією для будівель військових гарнізонів. 
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 На основі методу архітектурно-композиційного аналізу виявлено характерні 

ознаки та визначено типологію будівель військових гарнізонів ХІХ століття – 

початку ХХ століття, що стосуються їх планувальних, об'ємно-просторових, 

стилістичних вирішень. 

 Підсумком систематизації методів стало розроблення класифікацій військових 

гарнізонів за містобудівними, об'ємно-планувальними та композиційно-

стилістичними показниками та систематизовано отримані результати. 

Метод морфологічного аналізу використано для визначення архітектурно-

розпланувальної структури ВГ, віднайдення їх композиційних особливостей. 

Для реконструкції первинної розпланувальної структури застосовано 

графометричний аналіз. Це стосується особливо тих гарнізонів, що втратили 

початкову військову функцію і були забудовані у радянський період.  

Як робочий метод використано графічну реконструкцію містобудівних 

об'єктів, що ґрунтується на документальних матеріалах з одного боку, а з другого – 

на натурних дослідженнях та гіпотетичних припущеннях. 

На основі результатів дослідження архітектурно-розпланувальної структури 

досліджуваних комплексів було сформовано рекомендації з їх реабілітації та 

реновації. 

Багатовекторний характер дослідження зумовлюється тим, що у просторових 

об'єктах архітектури і містобудування відображаються різноманітні характеристики 

суспільних процесів, економічні, соціально-культурні, соціально-психологічні, 

правові та інші аспекти їхньої організації [265 , с. 291]. 

У підсумку сформульовано загальні висновки наукового дослідження, 

викладено результати та визначено теоретичну і практичну цінність дисертаційної 

роботи. 

Методику дослідження архітектури військових гарнізонів Волинської губернії 

ХІХ – початку ХХ ст. зведено в табл. 1.1. 
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 Табл. 1.1 

Методи дослідження військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – поч. ХХ ст. 
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Висновки до Розділу 1 
 

1. Досвід дослідження архітектури військових гарнізонів Волинської губернії 

ХІХ – початку ХХ століття невеликий, що зумовлено військовим статусом об'єктів 

та малою поінформованістю громадськості. Виявлену джерельну базуза характером 

матеріалів розділено на наступні групи: 

– до статистичних матеріалів за тематикою дослідження належать зібрані та 

вибрані різними департаментами Російської імперії; 

– наукові праці військово-історичної та архітектурної тематики                       

П. Зайончковського, В. Ладесова, І. Литовського, М. Манька, А. Петрова,                     

І. Пилявського, М. Сперанського, Т. Стояна, М. Ющенка, К. Ячменіхіна, а також 

місцевих краєзнавців А. Лисиці, О. Молчанова, Я. Поліщука, О. Прищепи,                

П. Савчука та інших; 

– до нормативно-правові акти належать документи, що регламентують процеси 

збереження та відновлення історико-архітектурного середовища, дотримання 

сучасних будівельних норм; 

– камеральні дослідження автора (фото фіксації, обміри, зарисовки), здійснені 

упродовж 2010-2018 рр. 

2. Окрему групу джерельної бази за тематикою дослідження становлять архівні 

матеріали Державних архівів Волинської, Рівненської та Житомирської областей, а 

також Російського державного військово-історичного та Російського державного 

історичного архівів. Вони містять плани окремих регіонів, міст, де розміщувались 

військові гарнізони, архітектурно-будівельні проекти креслення, описи існуючих 

укріплень тощо.  

3. Відповідно до сформульованої мети та завдань, було застосовано комплексну 

методику дослідження, яка ґрунтувалася на міждисциплінарному підході. У 

науковому дослідженні застосовано комплексну методику із загальнонаукових та 

спеціальних методів у три етапи. На першому етапі застосовано метод 

першоджерел, зокрема бібліографічний та картографічний, а також 

термінологічний, історіографічний, статистичний та системний. На другому етапі 
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використано метод натурних досліджень (фотофіксації), порівняльно-історичний та 

структурно-функціональний. На третьому етапі застосовано містобудівний аналіз, 

що включав аналіз об'ємно-просторової структури гарнізонів, метод декомпозиції. 
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Розділ 2. Урбаністично-просторові принципи локалізації 

військових гарнізонів 

 

2.1. Передумови виникнення військових гарнізонів та їх локалізація на 

території Волинської губернії 

 

2.1.1. Політична ситуація в Європі на початку ХІХ століття та поява 

перших поселень 

 

Кінець XVIII ст. знаменується новим перерозподілом політичної карти 

Європи відповідно до геополітичних інтересів великих держав. У результаті трьох 

поділів Польщі (1772, 1793 та 1795 років) територія сучасної України виявилася 

розділеною між двома імперіями: до Австрії відійшли Буковина, Галичина і 

Закарпаття, до Росії – Правобережна Українаіз Волинню, етнічні українські землі, 

що в наш час входять до складу Польщі та Білорусі (Холмщина, Надсяння, 

Берестейщина) (рис. 2.1). Обидві являли собою величезні територіальні 

конгломерати, численне населення яких складалося із етнічно й культурно 

різноманітних народів. За своїм політичним устроєм обидві держави були 

самодержавними монархіями. Проте режими цих імперій помітно відрізнялися: в 

Росії була абсолютна монархія, в Австрії – конституційна [74]. 

На українських землях запроваджувався новий адміністративно-

територіальний поділ. В Австрії було створено Коронний край – Королівство 

Галичини і Лодомерії (Володимирії) з центром у Львові, де штучно об'єднали 

західноукраїнські етнічні землі з частиною польських. Це стало причиною 

неприязні між польським і українським населенням, оскільки австрійські урядовці 

у вирішенні різноманітних питань перевагу надавали полякам, хоч із 3,5 млн 

населення більшість становили українці (2,4 млн). До того ж адміністративні 

кордони Коронного краю неодноразово змінювалися. 
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 У Росії, згідно з царським указом від 13 квітня 1793 року, на приєднану 

Правобережну Україну було поширено загальноросійський адміністративний 

устрій. Вона поділялася на Ізяславську і Брацлавську губернії, а також 

Кам’янецьку область. Згодом до цих губерній без усяких підстав приєднали 

Мінську й утворили нове генерал-губернаторство. Адміністративний поділ не 

враховував специфічних особливостей окремих її регіонів і не визначав точних 

меж губерній та повітів. 

На Правобережжі утворено Київську, Подільську та Волинську губернії. 

Після російсько-турецької війни 1806–1812 років до Російської імперії відійшла 

територія між Дністром і Прутом, заселена переважно молдованами. Так виникла 

Бессарабська область, до складу якої увійшли і новостворені повіти – 

Ізмаїльський, Аккерманський, Хотинський переважно з українським населенням.  

Царський уряд залишив чинними польські закони; діловодство вели 

російською і польською мовами, що призводило до значних ускладнень в роботі. 

Не вистачало кадрів, тому в місцевих судах справ не слухали іноді протягом 

кількох місяців.  

 У Російській імперії соціально-економічне становище більшості населення 

як новоприєднаних, так і "старих" губерній характеризувалося крайнім 

політичним безправ'ям, національним гнітом та економічним зубожінням. 

Модернізаційні процеси, що розпочалася із селянської реформи і могли  

поліпшити становище, відбувалися із запізненням, були обмеженими, 

непослідовними, незавершеними, суперечливими і не мали системного характеру.  

У своєму управлінні монархіями імператори спиралися насамперед на 

бюрократію та армію, яка захищала та розширювала кордони імперії, а також 

забезпечувала внутрішній порядок. Бюрократія збирала податки (більша частина 

яких ішла на утримання її самої та армії), а також прагнула організувати 

суспільство у спосіб, що найкраще відповідав інтересам імперії. Це зводилось до 

затвердження значної кількості законів та правил, а також зосередження всієї 

влади у центрах [142].  
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До 1905 р. Російська імперія була необмеженою, самодержавною 

монархією. У широкому розумінні поняття ―самодержавство‖ є синонімом 

поняття абсолютистської влади, уособленої монархом. Утім, російська модель 

абсолютизму суттєво відрізнялася від європейської. Історики вказують на такі 

разючі відмінності: слабкість у Росії станових корпорацій; розвинута бюрократія; 

глибоке проникнення кріпосницьких відносин у всі сфери життя суспільства; 

відсутність чітких гарантій на майнові права приватних осіб; поєднання 

військової й адміністративно-судової влади; сформованість привілейованої 

частини суспільства, дворянства, як служилого стану[74]. 

Внутрішньополітичні події в Російській імперії, її відносини із сусідніми 

державами та загальноєвропейський прогрес спряли реформаційним процесам у 

різних галузях, зокрема і в армії у 1860-70-х роках. 

Польське повстання 1830-1831 років та його придушення імперією зумовили 

зміну напряму політики на тотальну русифікацію краю, зміну адміністративно-

територіального устрою (створення Київського генерал-губернаторства 1832 р., 

якому підпорядковувались Київська, Подільська і Волинська губернії та введення у 

обіг терміну «Юго-Западный край»), відверту боротьбу з етносоціальною 

специфікою (спершу польським і єврейським етносами, пізніше українським), 

правову (перехід від норм Литовського статуту до загальноросійських законів). 

Поразка царської Росії в Кримській війні виявила військово-технічну 

відсталість армії, подальше зростання озброєнь і розвиток військової техніки в 

Європі.Посилення експансії провідних європейських держав вимагало докорінної 

реорганізації військової справи в Росії і змусило зайнятися військовими 

перетвореннями. Але реорганізація армії на нових засадах і особливо її 

переозброєння в чому залежали від техніко-економічного потенціалу країни, 

головним чином, від стану промисловості і транспорту. Тому військові 

перетворення не могли бути здійснені відразу [74]. 
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Рис. 2.1.  Політична ситуація в Європі на початку ХІХ ст. 

 

 

Рис. 2.2.  Волинська губернія у складі Російської імперії 
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У 60-70-х роках XIX ст. була проведена ціла серія військових реформ, що 

почалася з реорганізації військового управління та військово-навчальних закладів і 

завершилася найбільш важливою реформою - створенням нової системи 

комплектування армії шляхом введення станової військової повинності, а також 

проведенням низки заходів з переозброєння армії. Основними напрямами змін 

також були: перетворення резервних військ у бойовий резерв, забезпечення 

поповнення ними складу діючих військ і звільнення їх від обов'язку навчатись у 

воєнний час; підготовка рекрутів покладалась на запасні війська при забезпеченні їх 

достатніми кадрами; всі заштатні «нижні чини» резервних і запасних військ у 

мирний час рахувались у відпустці і мобілізувались у воєнний. Вагомим кроком, що 

мав значний вплив у подальшому, стало розквартирування військових у мирний час 

на гарнізонну службу. 

Військово-політичне протистояння двох країн вилилось у розташуванні 

значних військових контингентів вздовж державного кордону. Укріплені пункти в 

Австро-Угорщині розміщувались по кордонах країни; всередині ж знаходились 

лише цитаделі  у Коморні та Будапешті. Межі та держави розділялись за фронтами: 

північний (німецький), північно-східний (російський), південно-східний 

(румунський), південний (сербо-турецько-чорногорський), південно-західний (італо-

швейцарський) та морський (Адріатичне узбережжя). За політичними та 

стратегічними умовами, найбільш укріпленими були російський та італійський, 

найменш – німецький та румунський.  

Дислокація айстро-угорської армії мала територіальний характер, оскільки 

частини розквартировувались у районах їх комплектування. На практиці, цей 

принцип суворо виконувався лише у ландвері і гонведі. Запасні кадри всіх 

військових частин розміщувались у районах комплектуваня, решта квартирувались і 

поза цими територіями. Відповідно Північно-Східний (російський) фронт 

охоронявся трома корпусами – 1-м, 10-м та 11-м, що налічували 82 батальйони. 

Укріплення північно-східного фронту розташовувались з північного боку 

Карпатського хребта, прикриваючи важливі шляхи через гори та створюючи 

оборонну базу для армії при наступі на територію Російської імперії. він складався з 
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двох областей – Галичини та Буковини. Кордон з Російською імперією, протяжністю 

1150 км, утворював 2 рівних фронти у сторони Варшавського та Київського округів, 

до складу якого входила Волинська губернія. 

З боку Австро-Угорщини військові підрозділи дислокувались в прикордонній 

Галичині. Фактично лінія оборони проходила по містах Чернівці – Коломия – 

Чортків – Теребовля – Золочів – Броди – Жовква – Ярослав – Ряшів – Краків. 

Глибше розташовувались опорні центри у Львові, Станіславі (Івано-Франківську), 

Перемишлі, Кракові (рис.2.3). Таким чином, підходи до Відня в обхід Карпатського 

хребта із заходу прикривались укріпленнями Кракова, до Будапешту – опорним 

пунктом в Перемишлі, до Угорщини – укріпленнями по середній течії Дністра.  

Паралельно до кордону прокладено дві залізничні магістралі: Одерберг – 

Краків – Львів – Підволочиськ з оборонними казармами в Бохнії, Тарнові, Дембіці 

та Ряшеві; Звардон – Суха – Н. Снідець – Хирів – Стрий – Станіслав – Чернівці – 

Іцкани. Ці дві лінії пов’язані між собою переїздами, що ведут від внутрішніх 

територій до самого кордону з Російською імперією. Також було передбачено 14 

пунктів, рівномірно роз приділених між північним та східним фронтами: Границя, 

Серна Вода, Краків, Щучин, Надбжезе, Белжец, Сокаль, Броди, Збараж, Гусятин, 

Скала, Іванепушти та Новоселиці. Натомість у Російській імперії таких пунктів було 

всього 4: біля Границі (на Варшавсько-Віденському напрямі), у Бродах (на лінії 

Здолбунів-Львів), Підволочиську (на лінії Жмеринка-Львів) та біля Новоселиць (на 

лінії Жмеринка-Чернівці). 
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Окрім внутрішньодержавних реформ та посилення оборони південно-західних 

кордонів імперії, дислокація значного військового контингенту на українських 

землях мала ідеологічно-політичний характер. Військові формування були 

підтримкою місцевої влади (російських чиновників), утвердженням верховенства 

влади та державного устрою імперії, а їх постійна присутність у містах лише 

підтверджувала це. Розквартирування військових мало також і релігійну складову. 

Оскільки православ’я було державною релігією, то для них будувались храми на 

західноукраїнських та польських територіях (де значний відсоток населення 

сповідували католицизм і уніатство). 

Перші спроби будівництва військових гарнізонів для розквартирування армії 

були ще у 1810–1812 роках, але тоді схема їх створення відрізнялася від тієї, яка 

утвердилася у післявоєнний період. Улітку 1810 року після огляду Грузинського 

маєтку О. Аракчеєва у Новгородській губернії імператор Олександр І наказав 

визначити місця для майбутнього розташування війс округів у Вітебській та 

Могильовській губерніях. Це здійснювали у контексті посилення оборонних 

можливостей у чотирьох пріоритетних напрямках: Швеція, Туреччина, Прусcія й 

Австрія, Сербія; решту військ розквартировувалу всередині країни. 

У підсумку було ухвалено рішення розселити піхотні полки поблизу 

Новгорода в напрямку Вітебська та Могильова, а кавалерійські – в Україні, 

здійснивши прикриття західних кордонів у смузі 1-ї (піхота) та 2-ї (кавалерія) армій. 

На практиці було створено територіальні військові поселення у вигляді замкненої 

одиниці – округу поселення окремого піхотного або кавалерійського полку. 

Саме тоді всі повноваження щодо створення і керівництва військовими 

поселеннями було передано О. Аракчеєву, який уже мав певний досвід у цій справі. 

Йому було доручено підготувати "проект затвердження" військових поселень, що 

мав базуватися на створенні особливого військово-земельного прошарку. Цей 

контингент міг би власними силами утримувати постійну армію, комплектувати її, 

надавати військовим осілості, покращувати їхній побут і прикривати західний 

кордон. 
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У 1817–1818 рр. перші проекти військових поселень розробив архітектор І. 

Мінут. Це зокрема проект будинку на два входи для 4 сімей із бутовим 

фундаментом та дерев'яними стінами і дахом. За будинком зводили господарські 

споруди. Розташовували їх попарно, а територію навколо обгороджували кам'яним 

парканом. Фасади були розташовані паралельно до дороги із тротуарами і твердим 

покриттям. Використовували таку дорогу лише верхові офіцери, пасажирські та 

поштові диліжанси. Для інших потреб було запроектовано ґрунтову дорогу за 

будинками (рис. 2.3). 

 У центрі поселення за окремим проектом будували штаб, куди входили 

адміністративні і господарські споруди: житлові приміщення для нижчих 

офіцерських чинів, запасні хлібні магазини, школа, каплиця тощо. Оскільки будівлі 

споруджували в одну лінію, довжина такого селища становила близько 2 верств    

(2,14 км). У нічий час вулиця освічувалась, її патрулювали наряди ротних караулів. 

Нагляд за виконанням робіт покладали на керуючого роботами спільно з 

командиром того батальйону, якому підпорядковувалася ця рота. 

Для планування таких поселень було використано традиційні схеми забудови 

російських сіл. Проте основний аспект зосереджувався на регулярності, суворому 

розміщенні будівель, жорсткому підході в одноманітності та однотипності 

оформлення ганків, парканів та озеленення. На думку В. Пилявського, архітектурне 

втручання в організацію військових селищ було неможливим, оскільки всі їх 

створено за однією схемою [202]. 

Такий тип житла і регулярні поселення були незручними, оскільки під час 

проектування не враховували чинника проживання цілих сімей і використання 

господарських споруд двома власниками одночасно. 

Розтягнуте розміщення ротних поселень також визначалося заходами 

протипожежної безпеки, на яку звертали значну увагу. При кожному штабі було 

передбачено пожежну команду, сформована з інвалідів полку, в розпоряженні яких 

були спеціальні пожежні інструменти і коні. 

У 1822 році розробили новий проект типової одноповерхової будівлі, 

простішої у конструктивному плані й функціонально пристосованішої. 
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Командування військових поселень особливу увагу приділяло будівництву 

комплексів полкових штабів. Для розроблення цих проектів було залучено відомих 

архітекторів – В. Стасова, Л. Руско, Т. Дюбю, військових інженерів Л. Карбоньєва, 

А. Фабра, Ф. Рерберга та інших. Уперше у практиці спорудження будівель і споруд 

такого типу розроблено типовий проект забудови цілого комплексу, в який входили 

адміністративні, житлові та господарські приміщення (рис. 2.5). 

Полковий штаб складався з великої групи цегляних досить виразних та 

простих за архітектурою  будівель, розміщених по периметру величезного 

прямокутного плацу площею 5 га (250х200 м). Центральною спорудою кожного 

такого комплексу була будівля екзерциргаузу із двома боковими флігелями та 

церквою. В інженерному плані будівництво екзерциргаузу складне, оскільки його 

розміри становили 151х34 м. Перекриття із кесонових підвісних стель сконструював 

А. Фабромі.  

Будівля церкви максимально спрощена за конструктивним рішенням. Єдиний 

виняток – церква в окрузі гренадерського графа Аракчеєва полку (с. Селищі 

Новгородської губернії). Тут вона була більшою із трипрольотним базилікальним 

планом, п’ятьма колонами і антами.  Під час великих урочистих служб кількість 

людей у храмі могла збільшуватися за рахунок екзерциргаузу, який примикав до неї, 

і до якого вело троє дверей. 

Для розпису іконостасів В. Стасов залучив відомих художників того часу:      

С. Бессонова, А. Яковлева, А. Єгорова та інших. Роботу художників курирував 

президент Академії художніх мистецтв А. Оленін. На думку В. Пилявського, 

композиційне рішення цих іконостасів не вирізнялося особливою оригінальністю 

[202]. 

Бокові флігелі були призначені для розміщення в них госпіталю та 

навчального батальйону. Вся ця комбінована споруда загальною довжиною 264 м 

займала коротку частину плацу. По периметру плацу споруджували житлові 

будинки для офіцерів і командира полку, будівлю комітету полкового управління і 

кордегардію з баштою. У такий комплекс входили 9 будівель і центральна споруда – 

екзерциргауз, на будівництво якого передбачали чотири роки. 
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Швидкі темпи будівництва, постійна економія диктували авторам проектів 

необхідність пошуку таких прийомів архітектурної виразності будівель, які не 

потребували великих затрат і водночас гарантували необхідну репрезентативність 

забудови. Саме з цією метою архітектори застосовували прості прийоми, наприклад 

псевдоаркатуру, контрастні кольорові рішення будівельних матеріалів (червона 

цегла, білі деталі архівольт, тяги), добиваючись виразного образу будівель, 

створених без особливих затрат на оздоблення фасадів. 

У поселеннях кавалерії будували окремі великі споруди в місцях розміщення 

полкових та дивізійних штабів у містах Вознесенськ, Чугуїв, Новомиргород та 

інших. Будівлі госпіталів, лазаретів та кінних заводів споруджували  за особливими 

проектами з використанням місцевих будівельних матеріалів. 

Створення військових поселень у масових масштабах мало певні соціально-

економічні та політичні цілі. Проте неспроможність держави у фінансово-

економічному плані зумовила неможливість реалізації більшості проектів. 

Можна припустити, що прототипами створення військових поселень 

слугували яничарські поселення, поселення російської армії XVIII століття та перші 

комплекси у Могильовській губернії періоду вітчизняної війни 1812 року. 

Як зазначалося раніше, обставини різного характеру залишили чимало 

проектів нереалізованими. У фонді департаменту військових поселень (РДВІА) 

збереглася секретна переписка канцелярії військового міністерства зі штабом 

командувача резервною кавалерією щодо створення поселень кавалерії у 

Херсонській, Катеринославській, Полтавській та Чернігівській губерніях. Варіант 

1853 року передбачав дислокацію у Ніжинському та Борзнянському повітах 

Чернігівської, а також Роменському й Гадяцькому повітах Полтавської губерній. 

Численні нереалізовані проекти військових поселень свідчать, що така форма 

утримання військ дуже імпонувала уряду Миколи І, і лише перспектива значних 

фінансових витрат на їх створення, а також зовнішньополітичні ускладнення 

завадили їх реалізації.  
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Отож ці військові поселення стали основою для подальшого розвитку системи 

дислокації військових на всій території країни, які в майбутньому 

трансформувались у гарнізонні комплекси із власною інфраструктурою. 

 

  
 

Рис. 2.5. Креслення будинку військового 

поселення з автографом О. Аракчеєва. 

1817–1819 рр. Джерело: http://www.abc-

people.com/data/arakcheev-aa/pic-8.gif 

 

Рис. 2.6. План центру містечка військових 

поселень на Волхові (село Пристань) 

Новгородської губернії. 1820 р. 

Джерело[133] 

 

 

 

2.1.2. Військові гарнізони Волинської губернії: локалізація, принципи 

розміщення, порівняльна характеристика 

 

Волинська губернія займала особливе місце серед інших губерній Південно-

Західного краю, розташовуючись уздовж державного кордону Російської імперії, що 

пролягав по Збручу й далі на північний захід. Вона виокремлювалася за площею, 

кількістю населення, його етнічним складом. У Волинській губернії жили 

представники багатьох націй і народностей. Найчисленнішими серед них були 

корінні жителі  українці, а також євреї, росіяни, поляки, німці та чехи (рис. 2.7). 



59 

 

 

Рис. 2.7. Діаграма етнічного складу населення Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. [215] 

 

Таке прикордонне положення та внутрішньополітичні обставини накладали 

певні особливості на життя регіону, що передовсім знайшло відображення у 

розташуванні тут прикордонних установ і достатньо великого контингенту збройних 

сил, до складу яких входили відомі військові частини – Рильський, Селенгінський, 

Камчатський та інші полки. Їхнє перебування відобразилося на забудові Житомира, 

Острога, Луцька, Рівного, Кременця та інших міст. 

На цей час Волинська губернія мала 12 повітів: Житомирський, Овруцький, 

Новоград-Волинський, Старокостянтинівський, Рівненський, Володимир-

Волинський, Ізяславський, Острозький, Дубенський, Кременецький, Луцький та 

Ковельський [78]. Повіт поділявся на стани, а стани – на урядницькі дільниці, кожна 

з яких складалася з кількох волостей. Керували повітами справники, а станами – 

станові пристави, в яких помічниками працювали урядники. У 1884 році в губернії 

налічувалося 48 станів і 201 волость [248]. 

Із 30-х років ХІХ століття Генеральний штаб російської армії щотри роки 

робив своєрідні військово-статистичні огляди. У середині ХІХ століття було 

здійснено видання "Военно-статистического обозрения Российской империи", 

зокрема що стосується Волинської губернії – том 10, ч. 3 [35]. У нього входили 
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загальний погляд на губернію з описами її кордонів, рельєфу, ґрунтів, клімату, 

етнічного складу, територіального розміщення населення, стану промисловості (з 

описом кожної галузі), гідрографічними оглядами тощо. Окремим розділом у цьому 

виданні було подано спеціальну інформацію, що стосувалася питань департаменту 

Генерального штабу. Передовсім вони містили детальний опис розташування військ 

на квартирах у всіх повітах, їх містах та поселеннях. 

Із 1822 до 1833 року в Житомирі постійно розташовувалася корпусна квартира 

3-го піхотного корпусу. Східні повіти губернії були переважно зайняті військами 

цього корпусу. Із 1834 до 1836 року майже вся Волинська губернія була зайнята 

військами 5-го піхотного корпусу. У м. Кременець розшатовувалася тоді корпусна 

квартира. Із 1836-го у Волинській губернії розташовувалися війська діючої армії, а 

саме: піхотні полки та артилерійська батарея цього корпусу, квартира якого 

перебувала в Києві. 

З огляду на розташування військ Житомир та Дубно постійно відводили під 

дивізійні квартири, а госпіталі зосереджувалися в Житомирі й Луцьку. 

До найнавантаженіших за кількістю квартир частин губернії належали такі 

прикордонні повіти: Кременецький, Дубенський, Володимирський та їх повітові 

міста. З огляду на бідність населення і його низьку чисельність найменше військ 

розквартировано в Овруцькому та Луцькому повітах (рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Кількісні показники військового контингенту Волинської губернії 

ХІХ – поч. ХХ ст. 
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Для зменшення завантаження населення постійним розквартируванням військ, 

збільшення його концентрації у стратегічно важливих пунктах, укріплення кордонів 

із сусідньою Австро-Угорською імперією було вирішено побудувати окремі 

військові гарнізони на території кожного повіту. До кінця ХІХ століття в усіх 

повітових містах Волинської губернії було розташовано ВГ. Загалом їх налічувалося 

11. Єдиним винятком було місто Овруч через низьку чисельність населення та 

розташування в повіті етапних установ і в’язниць. Додатковим чинником були і 

природні умови цих територій, адже більша частина повіту – болота. Наявність 

пенітенціарних установ також визначила і тип військових – єдиною збройною 

силою краю була піхота. 

Згідно з "Военно-статистическим обозрением Российской империи", було 

підготовано алфавітний  перелік місць, зручних для розташування різних штабів, 

ротних та ескадронних дворів у всій Волинській губернії [35] (рис. 2.9). 

Усього налічувалося 233 населених пункти, де було розміщено військових, що 

на сьогодні входять до складу Волинської, Рівненської, Житомирської, 

Хмельницької та Тернопільської областей. Основними типами військ були піхота, 

кавалерія та артилерія. 

Кількісні показники населених пунктів у повітах Волинської губернії, де 

розташовувалися військові, подано у табл. 2.1. 

Щодо кількісних характеристик, то найбільше військових розташовувалося у 

Житомирському повіті – 26 населених пунктів, найменше – в Овруцькому. Це 

пояснюється передовсім адміністративними й територіальними особливостями: 

Житомир був губернським містом, і тому посилення контингенту військових – 

логічний крок Генерального штабу. Однак цей повіт був найменшим за кількістю 

населення. 

Територіально найбільше військових поселень розміщено в південній частині 

губернії, зокрема біля кордону із сусідньою Подільською губернією та Австро-

Угорською імперією. Основними чинниками, якими керувався Генеральний штаб 

російської імператорської армії, були природні й транспортні особливості регіонів 

(рис. 2.11): 
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1. Наявність старих укріплень з кам'яними чи дерев'яними будівлями, 

госпіталями, стайнями, манежами тощо
1
. 

2. На злитті річок, із млинами, поромними переправами, кам'яними 

мостами
2
. 

3. На окремих річках
3
. 

4. На важливих постах прикордонної варти, митниці тощо
4
. 

5. На залізничних шляхах і транспортних вузлах. 

6. На пішохідних стежках, що поєднували населені пункти
5
. 

Усі населені пункти, де розквартировували військових, сполучалися дорогами, 

і жоден не був відірваний від системи швидкого зв'язку за умови нападу чи будь-

якої іншої необхідності сповіщення сусіднього населеного пункту. 

                                                           
1
Володимирський повіт: м. Володимир, с. Друшкопіль, м. Любомль; Дубенський повіт: м. Дубно, с. Дермань, 

с. Олика; Житомирський повіт: м. Житомир, с. Андрушівка, с. Горошки, с. Івниця, с. Кательня, с. Карпівці, с. 

Краснопіль, с. Левків, с. Лещин, с. Сінгури, с. Слободище, с. Троковичі, с. Червоне, с. Черняхів; Заславський повіт: м. 

Заслав, с. Білогородка, с. Лабунь, с. Радошівка; Кременецький повіт: м. Кременець, с. Вишнівець, с. Н. Почаїв; 

Ковельський повіт: м. Ковель, с. Миляновичі; Луцький повіт: м. Луцьк, с. Сокуль; Новоград-Волинський повіт: м. 

Новоград-Волинський, с. Баранівка, м. Корець, с. Любар, с. Полонне; Овруцький повіт: м. Овруч; Острозький повіт: м. 

Острог, с. Кунів, с. Чезлугів; Рівненський повіт: м. Рівне, с. Клевань, с. Межирічі, с. Степань; Старокостянтинівський 

повіт: м. Старокостянтинів, с. Базалія, с. Теофіполь. 
2
Володимирський повіт: с. Бережці, с. Летовиж, с. Опалин, с. Устилуг; Дубенський повіт: м. Дубно, м. 

Берестечко, с. Боремель, с. Варковичі, с. Млинів, с. Торговиця; Кременецький повіт: с. Ямпіль; Ковельський повіт: с. 

Обзир Великий, с. Ратно; Луцький повіт: с. Бережниця, с. Колки, с. Рафалівка, с. Рожище; Новоград-Волинський 

повіт: с. Романів; Рівненський повіт: с. Тучин; Старокостянтинівський повіт:  с. Купель, с. Шибенне. 
3
Володимирський повіт: с. Горохів, с. Коритниця, с. Локачі, с. Порецьк, с. Свинюхи, м. Шацьк; Дубенський 

повіт: с. Верба, с. Козин, с. Мізоч, с. Олика, с. Сатиїв, с. Теслугів; Житомирський повіт: с. Бараші, с. Топорище, с. 

Ушомир, с. Чуднів, с. Янушпіль; Заславський повіт: с. Гриців, с. Михнів, с. Рипки, м. Славута, м. Шепетівка; 

Кременецький повіт: с. Бережці, с. Ланівці, с. Шумськ; Ковельський повіт: с. Вижва, с. Камінь-Каширський, с. 

Кашівка, с. Мельниця, с. Нейсухонжі, с. Турійськ, с. Черчі; Луцький повіт: с. Городець, с. Торчин, с. Чорторийськ; 

Новоград-Волинський повіт: с. Березнів, с. Городниця, с. Дервичі, с. Дубрівка, с. Ємильчин, с. Жалобно, с. 

Красностав, с. Миропіль, с. Остропіль, с. Рогачів, с. Смолдирів, с. Харківці, с. Чартория; Овруцький повіт: с. 

Валедники, с. Іскорость, с. Мошки, с. Народичі, с. Норинськ; Острозький повіт: с. Бугрин, с. Гоща, с. Гульча, с. 

Здобвбиця, с. Корниця, с. Кривин, с. Ляхівці, с. Уніїв; Рівненський повіт: м. Березне, с. Горинь-Град, с. Деражно, с. 

Домбровиця, с. Людвипіль, с. Немовичі, с. Старожуків, с. Стрільськ; Старокостянтинівський повіт: с. Зозулинці 

Великі, с. Корчівка, с. Кузьмин, с. Кульчин, с. Моначин, с. Чернелівка. 
4
Володимирський повіт: с. Друшкопіль, с. Летовиж, с. Устилуг; Кременецький повіт: с. Радзівілів; 

Старокостянтинівський повіт: м. Волочиськ. 
5
Володимирський повіт: с.Блудів, с. Бушковичі, с. Головно, с. Звиняче, с. Киселин, с. Кримно, с. Купичів, с. 

Милятин, с. Олеськ, с. Паромів, с. Підгородно; Дубенський повіт: с. Бокуйма, с. Демидівка, с. Острожець, с. Пельча; 

Житомирський повіт: с. Браталів, с. Кропивня, с. Н. Заводи, с. Пулин, с. П’ятки, с. Сербинівка, с. Троянів; Заславський 

повіт: с. Бутівці, с. Вербівці, С. Волківці, с. Закриниччя, с. Лідянка, с. Мацевичі Великів, с. Нове Село, с. Полехове, с. 

Позирки Великів, с. Рожичне, с. Романове, с. Хролин, с. Чернятин, с. Янушівка; Кремнецький повіт: с. Барщувка, с. 

Білозірка, с. Вербовець, с. В. Загайці, с. Вижгородка, с. В’язовець, с. Залісці, с. Катербург, с. Колодно, с. Людвище,с. 

Н. Олексинець, с. Ридомль, с. с. Святець; Ковельський повіт: с. Бебли, с. Велимча, с. Любешів, с. Маціїв, с. Нуйно, с. 

Повурськ, с. Троянівка, с. Уховецька; Луцький повіт: с. Володимирець, с. Воротнів, с. Карасин, с. Лаврів, с. Лисова, с. 

Чаруків, с. Чорниш; Новоград-Волинський повіт: с. Меленці, с. Піщів, с. Чорна; Овруцький повіт: с. Дітковичі, с. 

Залісся, с. Лугіни, с. Недашки, с. Словечно, с. Червона Волока; Острозький повіт: с. Аннопіль, с. Крилів, с. Мислятин, 

с. Н. Вороб’ї, с. Плужнів, с. Уніїв, с. Шекеринці; Рівненський повіт: с. Даничів, с. Омеляники Великі, с. Підлужне; 

Старокостянтинівський повіт: с. В. Лалучин, с. Жеребки, с. Красилів, с. Лажава, с. Ожигівці, с. Сковородки. 
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Додатковими чининками, які враховували під час дислокації військ, були 

поліські болота. Саме на півночі губернії найменша кількість укріплень, а на 

найбільш заболочених територіях їх немає. 

 

Табл. 2.1 

Кількість населених пунктів Волинської губернії, де розташовувалися військові [37] 

 

№ 

п/п 

Повіт Піхота Артилерія Кавалерія Усього Відсотковий 

показник, % 

1 Володимирський 17 1 6 24 10,3 

2 Дубенський 14 1 3 18 7,7 

3 Житомирський 20 2 4 26 11,2 

4 Заславський 17 2 4 23 9,9 

5 Кременецький 11 2 9 22 9,4 

6 Ковельський 14 1 4 19 8,2 

7 Луцький 12 1 3 16 6,9 

8 Новоград-Волинський 11 4 7 22 9,4 

9 Овруцький 12 – – 12 5,1 

10 Острозький 12 1 4 17 7,3 

11 Рівненський 7 3 6 16 6,9 

12 Старокостянтинівський 10 2 6 18 7,7 

Усього: 157 20 56 233 100 
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Рис. 2.9. Карта-схема дислокації військових гарнізонів на території Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. 
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Рис. 2.10. Щільність дислокації військових на території Волинської губернії наприкінці ХІХ ст. 

 

 

Рис. 2.11. Урбаністично-просторові принципи локалізації військових гарнізонів Волинської губернії 

ХІХ – поч. ХХ ст. 
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2.2. Планувальна структура військового гарнізону 

 

Розпланування території для розташування гарнізону мало чітко розроблену 

структуру залежно від роду військ, які планували розмістити, чину військових тощо. 

Розробленням цих проектів займався інженерний департамент військового 

міністерства Російської імперії, а затверджував їх імператор Микола ІІ [36]. Згідно із 

затвердженими проектами, комплекси поділялися за родом військ: для піхотного та 

кавалерійського полку. Другий поділ – за чином військових: територія для офіцерів і 

солдатів [77]. 

Усі будівлі та споруди, необхідні для проживання та обслуговування 

військових, можна поділити на такі групи: 

1. Основні, до яких входили житлові, навчальні, адміністративні будівлі. 

Споруджували з цегли, бетону та частково деревини. 

2. Допоміжні, або обслуговуючі, до яких належали пекарня, лазня, пральня, 

цойґаузи – муровані, стайні – дерев’яні. 

3. Господарські: сараї, навіси, склади, павільйони – дерев'яні; льодовні – 

муровані; а також туалети та вигрібні ями. 

Виокремлювали спеціальні території, що мали спеціальне функціональне 

призначення: 

– для офіцерів – сади, городи; 

– для солдатів – місця для складування дров (сіна), загальний плац для 

стройових занять. 

Рекомендована площа для розміщення офіцерських флігелів на повний склад 

піхотного полку становила орієнтовно 8,2 десятини (або 8,98 га), з розмірами 

165х120 сажнів (або 351,5х255,6 м). На такій ділянці передбачалось розміщення 

житлових будівель для командира полку, квартири для 7 штаб-офіцерів, 21 ротного 

командира, 42 молодших офіцерів, священика і 4 лікарів. До адміністративних 

належала будівля штабу з офіцерським клубом (рис. 2.12 а). 

Усі будівлі розміщували  за чіткою перпендикулярною схемою вздовж доріг 

по обидва боки, окремо розташовували штаб і будинок командира полку. Біля 
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кожної пари будинків мав бути сарай для зберігання дров, льодовня для продуктів, 

туалет і вигрібна яма. До обслуговуючих будівель цього комплексу належали лазня і 

пральня. 

Уся ділянка облаштована транспортно-пішохідною мережею та зеленими 

зонами. Біля будівель старшого командування розроблено спеціальні під'їзні 

доріжки та невеликі сквери з клумбами. Виокремлено ділянки для саду та городів. 

Аналогічна за розплануванням ділянка для розміщення офіцерів драгунського 

(кавалерійського) полку (табл. 2.13 а). Загальна площа – 6,75 десятини (або 7,37 га) 

із загальними розмірами 130х120 сажнів (або 277х255,6 м). За типологією будівлі 

ідентичні. Житло: будинок командира полку, квартири для 4 штаб-офіцерів, 9 

старших офіцерів, 28 молодших офіцерів. Також штабна будівля, лазня і пральня. 

Наявні господарські й допоміжні будівлі: сараї, льодовні, туалети і вигрібні ями. 

Розпланування ділянки симетричне, будівлі розміщені чотирикутником із 

садом площею 1 десятина (приблизно 1,0925 га) у центрі. Перед центральними 

будівлями – під'їзні доріжки та квітники. У глибині ділянки розташовано території 

для городу орієнтовною площею 1 десятина та місце для складування і заготівлі 

дров. 

Ділянка для розквартирування піхотного полку звичайного складу мала бути 

площею приблизно 12 десятин (або 13,11 га). Основне місце займав плац для 

стройової підготовки. По обидва боки від нього розташовуються батальйонні 

флігелі – 4 будівлі, що можуть вміщувати 16 рот. Поряд були будівлі приймального 

відділення (госпіталь) на 20 місць і навчальної команди. До обслуговуючих та 

господарських будівель і споруд належать кузня, пекарня, лазня, пральня, стайня, 

склади (обозний, сухарний, патронний), цойґаузи, навіси, павільйони. Окремо 

відведено місце для складування дров (табл. 2.12 б). 

Кавалерійський полк потребував більшої площі, а саме 17,5 десятини (або 19,2 

га) через специфіку – значну кількість коней. Тому розплановуючи територію, 

основну площу відводили під ескадронні стайні та плацу стройової  підготовки 

(табл. 2.13 б). 
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Житлові солдатські флігелі на 2 ескадрони кожен (усього три будівлі) 

розміщували біля стаєнь уздовж дороги для швидкого доступу. Поряд – госпіталь та 

будівля навчальної команди. 

Обслуговуючі будівлі можна поділити на дві групи: для військовослужбовців і 

коней. Для солдатів – пекарня, кузня, лазня, пральня, цойґаузи, обозні сараї, 

патронний склад, навіс для візків та павільйон для музикантів. Для коней, окрім 

ескадронних стаєнь, споруджували стайню для навчальної команди, штабну стайню, 

ветеринарний лазарет, відводили місце для зберігання сіна. 

Розроблені правила розміщення будівель мали загальний характер, а право 

обирати найбільш відповідні території згідно місцевих умов було надано самим 

військовим. Також надавалась можливість залучати до робіт нижчі чини у якості 

різноробочих і майстрів без шкоди для їх стройових занять з обов’язковою оплатою 

праці. З 1887 року такий принцип організації будівництва був прийнятий за 

нормальний у подальшому спорудженні будівель і застосований для 136 військових 

гарнізонів у різних населених пунктах європейської частини Російської імперії та 

Кавказу [36]. 

Проте загальна планувальна структура, принципи перпендикулярності, 

благоустрій простежуються і нині у забудові військових гарнізонів, попри забудову 

подальших періодів. 
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2.3. Військові гарнізони у структурі міст Волинської губернії: еволюція 

розвитку 

 

З 1882 року для загального керівництва облаштуванням військ при Військовій 

раді військового міністерства було утворено комісія з облаштування казарм з 

правами Головного управління військового відомства. До складу комісії, крім 

посадовців військового відомства і представника державного контролю, призначали 

радниками цивільних інженерів та архітекторів [125]. 

Створюючи проекти військових гарнізонних будівель, передусім керувалися 

"Положением о проектировании казарменных зданий" [44], що визначало розміри 

приміщень і загальні вимоги до них. Проекти містили загальний топографічний 

план місцевості, генеральний план, детальний план, розрізи та фасади. Креслення 

виконували у масштабі з усіма головними частинами, розташуванням ліжок у 

приміщеннях для особового складу, а також стійл у стайнях та візків у складах. 

Технічне керівництво передбачало підготовку детальної пояснювальної записки з 

поясненням конструкцій будівель, вибору будівельних матеріалів та технічних 

способів виконання робіт. Одночасно формувався план виконання робіт, 

встановлювався порядок закупівлі будівельних матеріалів з визначенням їх цін. 

Проект будівництва казарм, підписаний керуючим військової будівельної 

комісії та її  членами, надавався на затвердження командувачу військами округу, 

потім – на візування в Головне управління з квартирного забезпечення військ 

(ГУКЗВ). Перелік будівель визначався у військовому міністерстві, а саме 

будівництво розпочиналось переважно із житлових будівель, адже це займало 

найбільше часу. Забезпечення будівель паливом, електроенергією, водою та іншими 

комунальними послугами здійснювалося від енергосистем, мереж, власних 

водонасосних установок, каналізаційних очисних споруд тощо, які передбачались 

для кожного гарнізонного комплексу [125]. 

Усі будівлі військових гарнізонів на території Волинської губернії датуються 

1890-ми роками. Черговість спорудження можна проаналізувати за картографічними 

матеріалами: планами повітових міст губернії різних періодів, створених у період 



74 

 

перебування Волині у складі Російської імперії та Речі Посполитої. Після Третього 

поділу Польщі Волинь та Поділля стають об'єктом особливої уваги російської 

адміністрації, що розпочала детальну інвентаризацію своїх нових південно-західних 

територій. На той час ішлося лише про дуже приблизний та схематичний спосіб 

відтворення міської забудови зі спрощеною вуличною мережею та узагальненим 

відтворенням ландшафту і сільськогосподарських угідь. Проте за цими матеріалами 

маємо змогу проаналізувати етапність розвитку міського середовища повітових міст 

Волині, зокрема ВГ у їх структурі. 

Принцип розташування військових гарнізонів у структурі міста можна 

відстежити в порівняльній характеристиці наявних картографічних матеріалів. З 12 

повітових міст Волинської губернії ВГ розташовувалися в 11, окрім Овруча, що 

лежить в глибині губернії, віддалений від кордону й оточений поліськими болотами. 

Щодо інших міст, то їхнє географічне розташування мало стратегічне значення в 

системі оборони і дислокації військ Російської імперії. 

Сучасний адміністративний статус населених пунктів істотно вплинув на 

розвиток міської інфраструктури та забудови цих поселень у ХХ столітті. 

У другій половині ХІХ століття ці міста були приблизно рівноцінними за 

значенням у губернії, відрізняючись лише кількістю населення, розвитком 

промисловості та віддаленістю від губернського центру. 

Військовим гарнізонам відводили окраїни міст, де житлової забудови майже 

не було, якнайдалі від місцевих ярмарків та інших громадських споруд. Насамперед 

це було пов'язано з масштабами будівництва, оскільки до ВГ належала значна 

кількість будівель великих габаритів для житла, навчання, тренувань, господарських 

потреб тощо. Необхідним був простір для обслуговування споруд такого типу. 
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Табл. 2.2 

Дислокація військових у повітових містах Волинської губернії[282] 

№ 

з/п 

Назва 

населеного 

пункту 

Адмін. 

статус у 

губернії 

Сучасний 

адмін. 

статус 

Дислоковані війська Тип 

військ 

Кількість 

військови

х на кін. 

ХІХ ст., 

осіб 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Житомир  Губернське 

місто 

Обласний 

центр 

17-й Архангелогородський його 

Імператорської Високості 

Великого князя Володимира 

Олександровича полк 

П 5577 

19-й піхотний Костромський 

полк 

П 

20-й піхотний Галицький полк П 

9-й драгунський Казанський 

полк 

К 

2 Володимир-

Волинський 

Повітове 

місто 

Районний 

центр 

Волинської 

області 

7-й гусарський Білоруський 

полк 

К 

 

1012 

68-й лейб-піхотний 

Бородинський Олександра ІІІ 

полк 

П 

13-та і 14-та кінно-

артилерійська батарея 

А 

11-й Донський козачий полк К 

3 Дубно  Повітове 

місто 

Місто 

обласного 

підпорядкув

ання, центр 

Дубенськог

о району 

11-та Артилерійська бригада А 3605 

41-й піхотний Селегінський 

полк 

П 

11-й уланський Чугуївський 

полк 

К 
 

Дубенський дисциплінарний 

батальйон 

П 

4 Заслав Повітове 

місто 

Ізяслав, 

районний 

центр 

128-й піхотний 

Старооскольський полк 

П 1940 

5 Ковель  Повітове 

місто 

Районний 

центр 

Штаб 7-ї кавалерійської дивізії К 3356 

7-й драгунський Кінбурнський 

полк 

К 

67-й піхотний Тарутинський 

полк 

П 

6 Кременець Повітове 

місто 

Районний 

центр 

11-й драгунський Ризький полк К 1856 

42-й піхотний Якутський полк П 

7 Луцьк Повітове 

місто 

Обласний 

центр 

Штаб 11-ї піхотної дивізії П 2879 

11-та артилерійська бригада А 

11-й гусарський Ізюмський п. К 

43-й піхотний Охотський полк П 

44-й піхотний Камчатський п. П 

8 Новоград-

Волинський 

Повітове 

місто 

Районний 

центр 

18-й піхотний Вологодський 

полк 

П 1783 

9 Овруч Повітове 

місто 

Районний 

центр 

– – 37 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Острог Повітове 

місто 

Місто 

обласного 

підпорядкув

ання, центр 

Острозького 

району 

126-й піхотний Рильський полк П 1795 

2-й дивізіон 32-ї артилерійської 

бригади 

А 
 

11 Рівне Повітове 

місто 

Обласний 

центр 

Штаб 11-го армійського 

корпусу 

А 

 

4836 

32-га піхотна дивізія П 

125-й піхотний Курський полк П 

127-й піхотний Путивльський 

полк 

П 

21-й саперний батальйон А 

32-га артилерійська бригада А 

12 Старокостян-

тинів 

Повітове 

місто 

Районний 

центр 

45-й піхотний Азовський полк П 956 

Разом військових: 29 441 

 

Інший чинник, що впливав на розміщення військових гарнізонів, – 

транспортні магістралі. На той час залізниця була основним транспортом як у 

Російській імперії, так і в усій Європі. Саме тому перевагу надавали територіям, що 

були недалеко від залізничних вузлів.  Необхідно відзначити і нові транспортні 

шляхи, які почали активно прокладати у другій половині ХІХ століття для 

сполучення великих міст. Наприклад, у 1857 році через територію Волині було 

прокладено Києво-Брестське шосе, яке пройшло  через Житомир, Новоград-

Волинський, Рівне, Луцьк, Ковель [209]. Саме тоді ділянки шосе в межах міст 

отримали назви Шосейних вулиць. В Острозі це була центральна магістраль, що 

сполучала місто з Рівним, у Володимирі-Волинському – з Ковелем (великим 

залізничним вузлом), в Дубні – шосе Рівне — Радивилів, яке було підведене до міста 

від села Панталія через заболочену заплаву річки Іква, північно-східну частину 

міста біля монастиря кармеліток босих [220, с. 140]. 

Також вагомим фактором комплексного будівництва було встановлення 

відповідної дисципліни серед військових. Цей принцип із групуванням житла, місця 

навчання і роботи солдат і офіцерів спрощував організацію правильного стройового 

навчання із систематичними заняттями, а також виконанням санітарних вимог та 

впорядкованого ведення полкового господарства. 
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Приклади розташування військових гарнізонів у просторовому середовищі 

поселень зведено у табл. 2.3. 

Рівне. Військовий гарнізон розташовувався у передмісті Воля або Дубенське, 

що станом на середину ХІХ століття було майже не заселеним. Основна частина 

міста була на лівому березі річки Устя, а правий берег відводився під 

сільськогосподарські угіддя. У подальшому розбудова військового комплексу 

посприяла розвитку міста в новому напрямку [209]. На початку ХХ століття у 

Рівному перебував штаб 11-го армійського корпусу і 32-ї піхотної дивізії та 

дислокувались 125-й Курський та 127-й Путивльський, 128-й Старооскольський 

піхотні полки, 21-й саперний батальйон [126, с. 492]. Ділянка, що передбачалась для 

будівництва. Особливістю було те, що вона була розділена на дві частини головною 

магістраллю міста – вулицею Шосейною (сучасна Соборна, частина Київ-

Брестського шосе) [5], і фактично кожен полк був автономним. У плані ділянки 

мали форми трапецій із двома прямими кутами, що примикали до існуючих доріг 

[4]. 

Територія військового гарнізону була чітко розпланованою з перпендикулярно 

розміщеними вулицями та проїздами, вздовж яких і споруджували будівлі. Забудова 

розпочалася з перехрестя сучасних вулиць Соборної, Дубенської та Коцюбинского й 

поступово сформувала цілісний квартал. Відповідно будівлі казарм для солдатів 

розташовувались вздовж доріг, але головними фасадами до внутрішніх плаців, що 

зумовлювалося особливостями щоденного розпорядку військових. Житлові будівлі 

для офіцерів або флігелі знаходились дещо відокремлено на вулиці Дубенській та 

утворювали свій власний квартал забудови: три основні будівлі розташовані по 

периметру невеликого скверу із відкритим виходом до дороги. Пізніше у 1920-30 рр. 

на головній осі скверу було збудовано житловий будинок для польських офіцерів, 

що повністю замкнув внутрішній простір кварталу. Необхідно відмітити, що всі 

входи до будівель розташовувались із внутрішнього двору, і для зручності 

мешканців були передбачені кругові об’їзди навколо скверу та навколо всієї 

території [2]. 



78 

 

Поруч із усіма житловими будівлями споруджувались господарські та 

допоміжні будівлі (сараї, склади, льодовні тощо). Переважна їх більшість були 

дерев’яними і до сьогодні не збереглися. 

Також розбудовувалась інфраструктура ВГ: зведено водонапірну башту, 

лазню, госпіталь, стайні тощо; передбачено два плаци для військової муштри – 

великий і малий. 

Подальші історичні періоди залишили відбиток на містобудівному образі 

Рівного. З 1920-х років, відколи розквартирувалися польські війська, до царських 

будівель додалися нові: вздовж вулиці Дубенської побудовано житлові будинки для 

офіцерів та їхніх родин, Будинок польського жовніра ім. Ю. Пілсудського для 

дозвілля офіцерів, солдатів і римо-католицький костел святих апостолів Петра і 

Павла. Його спорудження розпочали у 1930-х роках, а освятили у 1932-му. У 

повоєнні роки радянська влада костел замкнула, а пізніше в будівлі влаштували 

стайні, кінозал, гарнізонний спортзал. З 1991 року будівлі повернули її первісне 

значення.  

Нині ВГ розташований у центральній частині міста на розі головних 

магістралей – вулиць Соборної й Дубенської. Приватна забудова, будівлі 

радянського періоду типових серій внесли свою частку у вигляд військового 

ансамблю, однак його цінність у містобудівному й архітектурному аспектах не 

зменшилася (рис.2.14). 

Дубно. Розташування військового гарнізону більш наближене до залізниці, ніж 

до історичного центру міста. Це може пояснюватися  тим, що у казармах замку 

князів Любомирських вже дислокувався один полк, і було доцільніше розмістити їх 

у різних районах. Зокрема, у місті розташовувався штаб 11-ї кавалерійської дивізії, а 

також 11-й драгунський полк, 11-та артилерійська бригада, 41-й піхотний 

Селегінський полк, 11-й уланський Чугуївський полк, Дубенський дисциплінарний 

батальйон [126, с. 488]. 

ВГ займає територію між двома магістралями (сучасні вулиці Грушевського та 

Семидубська), що сполучають місто із Кременцем і Семидубами (у сусідньому селі 

Тростянець розташована полкова церква). У середині ХІХ століття цей район, як і в 
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Рівному, не був густонаселеним і давав змогу розмістити необхідну кількість 

будівель [1]. 

Територія, передбачена під будівництво, має практично трикутну форму. 

Споруди ВГ будували вздовж головних доріг, території за ними передбачали для 

господарських потреб мешканців, розташування плацу тощо. З південно-східного 

боку гарнізон примикав до залізничної колії [25]. 

Пізніше тут дислокувалися радянські військові частини, а з проголошенням 

незалежності частину будівель передано у приватну власність та переобладнано під 

окремі квартири. У зв’язку з цим змінилось урбаністичне розпланування території 

розформованого гарнізону: плац перетворено на футбольне поле, частину 

господарських будівель зруйновано, споруди біля залізничної лінії занедбано. 

Як і в інших містах, територію навколо гарнізону було забудовано приватними 

будинками – і польськими, і радянськими. Такий процес характерний майже для всіх 

міст Волині (рис. 2.15). 

Острог. Військовий гарнізон розташовується при в’їзді до міста із західного 

боку на головній його магістралі (сучасний проспект Незалежності). Як і наприкінці 

ХІХ, так і на початку ХХІ століття ця територія була своєрідним передмістям. Сам 

ВГ невеликий за розмірами з протяжними будівлями. Передбачався він для 

розташування 126-го Рильського піхотного полку. Розпланування території 

комплексу чітке, перпендикулярне з паралельним розташуванням будівель, 

збереглося досі. Це зумовлено теперішнім використанням будівель – розташуванням 

у них Острозького обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою, що 

використовувались як казарми для рядових солдатів, тобто фактично збережено 

військову функцію [3, 18]. 

Пізніше поряд із ВГ з'явилась індивідуальна житлова забудова. Водойми та 

залізниця далеко від гарнізону, тому логічний чинник такого розташування – шосе, 

на відміну від інших досліджуваних міст [6] (рис. 2.16). 

Луцьк. ВГ розташовувався на Яровицькому передмісті, згаданому в 

історичних документах ще з XVI століття. Територією пролягала магістральна 

дорога, одна з її гілок вела до Жидичина і Ківерців, інша – до Теремна. На місцевій 
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річці були став і водяний млин. У 1890 році тут збудували залізничну станцію, 

пізніше з'явилися казарми і церква, а Яровиця перетворилася із села на міський 

квартал [15]. Із 1910 року ці території приєднали до міста офіційно. 

Другим чинником розташування була водойма, а саме річка Стир, що розділяє 

місто на дві частини. Третій – транспортна магістраль, що і тепер з'єднує Луцьк із  

Ківерцями. 

Військові казарми передбачали для розміщення штабу 11-ї піхотної дивізії ХІ 

армійського корпусу, 43-го Охотського та 44-го Камчатського піхотного, 11-го 

Ізюмського гусарського генерала Дорохова полків, 11-ї артилерійської бригади. 

Будівлі віддалені від історичного ядра – замку Любарта. Це пояснюється густотою 

забудови території поряд з фортифікаційними укріпленнями, яка формувалася ще з 

XIV століття. А комплекси таких значних габаритів потребували  великих вільних 

територій [17]. 

Луцький військовий гарнізон розташовувався навколо нової бригадної церкви
6
 

та налічував до 10 будівель. Він має чітку розплановану структуру, будівлі 

розміщені вздовж головних вулиць Стрілецької та Коновальця, додаткові проїзди 

з'єднують їх між собою. Відстані між магістралями давали змогу розпланувати біля 

кожної з будівель відповідний благоустрій. Самі будівлі декоровані цеглою двох 

кольорів – червоної та жовтої – для відображення пластики фасаду. 

Безпосередньо перед гарнізонним комплексом залізнична станція, що давало 

змогу швидко мобілізувати військових. 

Досить інтенсивним було будівництво на цих територіях у 1920-х роках, коли 

почали відводити ділянки для індивідуального житла польським офіцерам та 

військовослужбовцям. 

Будівля військового храму вписана у містобудівну структуру комплексу і 

фактично є його центром; головний фасад звернений до центральної вулиці. На 

сьогодні військовий комплекс повністю вписаний у міську забудову Луцька і вже не 

є окраїною (рис. 2.17). Проте він зберіг свою військову функцію – тут розташовані 

                                                           
6
Церква Покрови Пресвятої Богородиці збудована на чест відвідин міста російським імператором Олександром ІІІ та 

урочисто освячена у 1898 році 
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Луцький прикордонний загін, Волинська військова прокуратура, Волинський 

обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою тощо. 

Необхідно зазначити, що ВГ у Луцьку є пам’яткою архітектури місцевого 

значення та внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України згідно 

розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 09.03.98 р. за № 

107. Він налічує п’ять будівель, серед яких дві гарнізонні казарми (№№ 234/2-м, 

234/5-м), гарнізонний житловий будинок (№ 234/1-м), штабний будинок (№ 234/4-м) 

та гарнізонну церкву (№ 2344/3-м). 

Володимир-Волинський. У другій половині ХІХ століття архітектурно-

планувальний розвиток міста характеризувався розширенням його території, що 

відбувалося на основі вже сформованого історичного каркаса в трьох напрямках – 

західному, північному та східному [12, 13]. Важливим містобудівним чинником 

наприкінці ХІХ століття стала розбудова військового гарнізону російської армії в 

західній частині міста дорогою на Устилуг [219, с. 119]. 

У той період у Володимирі-Волинському дислокувалися 7-й гусарський 

Білоруський імені імператора Олександра І, 68-й лейб-піхотний Бородінський 

Олександра ІІІ, 11-й Донський козачий графа Денисова полки, 13-та кінно-

артилерійська батарея [39, с. 395–465]. 

Територія для розташування будівель гарнізону була на околиці міста, як і 

тепер. ВГ пронизувала магістраль, що сполучає місто з Ковелем – великим 

залізничним вузлом. Сама ж залізниця прокладена по обидва боки будівель – на 

півночі й півдні. Така ретельність у виборі ділянки під будівництво пояснюється 

розташуванням самого міста – найзахідніша точка на кордоні з Австро-Угорською 

імперією. Тому концентрація військових і локація гарнізону були стратегічно 

важливим питанням як у губернії, так і в усій імперії. 

Військова функція будівель зумовила збереження планувальної структури 

гарнізону: прямокутна система розпланування вулиць, паралельне розташування 

будівель уздовж головних вулиць, кілька плаців для військової підготовки всередині 

комплексу, військовий храм на перетині магістралей. 
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Нині будівлі гарнізону використовують військові частини Збройних сил 

України (рис. 2.19).  

Ковель. Військовий гарнізон у Ковелі Волинської області розташовується на 

окраїні, вздовж магістралі, що поєднує його з Каменем-Каширським. Наприкінці 

ХІХ століття у місті дислокувався штаб 7-ї кавалерійської дивізії, 7-й драгунський 

Кінбурнський [126, с. 518] та 67-й піхотний Тарутинський Великого герцога 

Ольденгурзького[126, с. 490] полки. Така кількість військових була пов'язана зі 

статусом Ковеля як великого залізничного вузла і прикордонним положенням. 

У радянський період тут перебувала військова частина. На сьогодні будівлі 

перебувають в аварійному стані та становлять небезпеку через обвали перекриття. 

Кременець. На території міста було збудовано два військових гарнізони, з яких 

зберігся один. У першому, що розташовується у селі Білокриниця (передмістя 

Кременця), дислокувався 11-й драгунський Кінбурнський полк. ВГ простягається 

вздовж автомагістралі Кременець – Дубно – Рівне. У радянський період та на 

початку незалежності України його використовували як військову частину, з 2000-х 

років комплекс розформовано та занедбано. 

Територія військового гарнізону відокремлена, має власну транспортно-

розпланувальну інфраструктуру: чітко виокремлено адміністративну, житлову, 

господарську, навчальну зони. Адміністративна частина зі штабною будівлею 

розташована ближче до міжміської магістралі на незначному підвищенні; вздовж 

основної внутрішньої дороги були казарми, житло для офіцерів розміщувалось у 

глибині комплексу. Окремою була господарська зона гарнізону з допоміжними 

будівлями, що обслуговували усіх мешканців. Розташовувавась вона у дальній 

частині ділянки й мала сполучення з допоміжною дорогою з виїздом на магістраль. 

Другий комплекс призначався для 42-го піхотного Якутського полку та 

розташовувався у самому місті неподалік залізничної станції. ВГ зруйновано під час 

Першої світової війни, з комплексу збереглася полкова церква Покрови Пресвятої 

Богородиці (рис. 2.18 а). 
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Обидва гарнізони були максимально наближеними до автотранспортної 

магістралі та залізниці, що проходили вздовж кордону Російської та Австро-

Угорської імперій наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (рис. 2.18 б). 

Старокостянтинів.Після приєднання міста до Російської імперії в гарнізоні 

не вистачало місць, тому військові розміщувались у передмістях Свинна, 

Григорівці, Пашківці. Азовському полку відведено землі для будівництва казарм із 

церквою та полігон для навчань поряд із Григорівкою й Пашківцями. Казармені та 

допоміжні господарські військові будівлі разом із храмом утворили єдиний 

містобудівний комплекс на одній з головних магістралей міста. Розпланування 

комплексу зберегло початкову структуру з прямокутним та паралельно-

перпендикулярним розташуванням будівель. 

У радянський період ВГ використовувала авіаційна військова частина, яка зі 

здобуттям незалежності припинила існування. Проте призначення будівель 

залишилось – нині в них розквартирована військова частина А0598 Збройних сил 

України. Гарнізонну церкву використовують місцеві жителі, вона відкрита (рис. 

2.20). 

Житомир.Після утворення Волинської губернії Житомир став губернським 

центром у 1802 році за указом царя Олександра І. Місто досить швидко стало 

військовим та залишається ним і тепер. Наприкінці ХІХ століття, за різними даними, 

у 1884 або 1890 роках, був збудованийВГ на хуторі Врангелівка, пізніше 

перейменоване у Богунію. Місце стратегічне: зі сходу та півночі оточене річкою 

Кам'янкою, а з півдня – шосе, що сполучає місто з Рівним, Дубном і Кременецем. У 

губернському місті з розквартированих тут військових частин найчисленнішими 

були: 5-та піхотна дивізія ІХ армійського корпусу (штаб дивізії, 17-й піхотний 

Архангельський, 19-й піхотний Костромський, 20-й піхотний Галицький полки, 5-та 

артилерійська бригада) [300], 9-й драгунський Казанський полк [126, с. 518].  

У період Другої світової війни на території казарм розміщувався німецький 

табір для військовополонених. На сьогодні тут дислокується військова частина 

А0281. 
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Новоград-Волинський. Місто нетривалий час було центром губернії, але через 

невеликі розміри та нерозвинену інфраструктуру його позбавили цього статусу. 

Проте наприкінці ХІХ століття тут, як і в усіх повітових містах Волині, був 

розташований значний військовий контингент, зокрема 18-й піхотний Вологодський 

полк Його Величності короля румунського [126, с. 487]. Полкова церква з 1896 року 

була на другому поверсі будинку Генріха Христофоровича Льоге та вміщувала до 

400 осіб. У 1950–1960-х роках у цих приміщеннях був місцевий будинок культури. 

Як і в інших повітових містах Волинської губернії, для військових 

використовували орендовані приміщення. Військові частини та підрозділи 

перебували не лише в місті, а й у волосних центрах Корець, Любар, Миропіль, 

Полонне, що лежали на головних шляхах пересування військ. Зокрема, під кузню і 

швацьку майстерню двох артилерійських батарей орендували приватні будинки 

містян, для лазарету – будинки колезького асесора та місцевого лікаря [299]. На 

початку ХХ століття військові дислокувалися неподалік вулиці Табірної, що й 

отримала відповідну назву [301]. 

Ізяслав. У Заславі (суч. Ізяслав Хмельницької обл.) військових дислокували у 

колишній резиденції князів Сангушків. Після його продажу в 1870 році Романом 

Сангушком палац перейшов у власність російської влади. Палац адаптували під 

казарму з їдальнею, бібліотекою та помешканнями для офіцерів 128-го 

Старооскольського піхотного полку, місцями здійснили певні перебудови. Після 

Першої світової війни тут розташовувався штаб корпусу Січових Стрільців Армії 

Української Народної Республіки під командуванням Є. Коновальця [305].  

У Першу світову палацовий комплекс не постраждав, проте у 1944 році його 

обстріляли радянські війська. У повоєнний період будівлі використовували як 

гуртожитки та склади радянської армії. З 1980-х років стоять порожніми. 
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Табл. 2.3 

Приклади розташування військових гарнізонів у просторовому середовищі поселень 

 Волинської губернії у ХІХ і ХХІ століттях 

 

1. План м. Рівне 2.Сучасна схема м. Рівне; 3. План м. Луцька поч. ХХ ст. [233] 

4. Сучасна схема м. Луцьк; 5. План м. Кременець на поч. ХХ ст. 6. Сучасна схема м. Кременець
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Закінчення табл. 2.3 

 

 
7. План м. Дубна поч. ХХ ст.; 8. Сучасна схема забудови м. Дубна; 9. Схема забудови м. Острога; 

10. Сучасна схема забудови м. Острога; 11. Схема забудови м. Старокостянтинова поч. ХХ 

ст.http://www.etoretro.ru/pic61653.htm; 12. Сучасна схема забудови м. Старокостянтинова

http://www.etoretro.ru/pic61653.htm
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Рис. 2.14. Військовий гарнізон у забудові м. Рівне Рівненської області 
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Рис. 2.15. Військовий гарнізон у забудові м. Дубна Рівненської області 
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Рис. 2.16. Військовий гарнізон у забудові м. Острога Рівненської області 
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Рис. 2.17. Військовий гарнізон у забудові м. Луцька Волинської області 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Рис. 2.18. Військовий гарнізон у забудові: а) с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської 

області; б) м. Кременець Тернопільської області 
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Рис. 2.19. Військовий гарнізон у забудові м. Володимира-Волинського Волинської області 
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Рис. 2.20. Військовий гарнізон у забудові м. Старокостянтинів Хмельницької області 
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Табл. 2.4 

Схема розвитку планувально-композиційної структури військових гарнізонів Волинської губернії 
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Висновки до Розділу 2 

 

1. Встановлено, що прикордонне положення Волинської губернії та загострена 

політична ситуація між Російською та Австро-Угорською імперіями зумовили 

дислокацію значного військового контингенту на її території. 

2. Наприкінці XVIІІ ст. українські землі, у тому числі Волинь, за трьома 

поділами Польщі, опинились під владою двох імперій – Російської та Австро-

Угорської. У складі Російської імперії відбувалась інтеграція цих земель в державну 

систему, тобто ліквідація автономії й адміністративна уніфікація з рештою губерній. 

Військова реформа 1860-70-х років здійснила кардинальні зміни в армії, що 

зумовило розквартирування військ у гарнізонах на місцях. 

3. На основі аналізу джерельної бази визначено, що перші військові поселення 

проектували архітектори В. Стасов, Л. Руску, Т. Дюбю, військові інженери              

Л. Карбоньєр, А. Фабр, Ф. Рерберг на території Новгородської губернії. Вони і стали 

прототипами гарнізонних комплексів у системі прикордонної оборони Російської 

імперії, зокрема і на території Волинської губернії. 

4. Встановлено, що розміщення військових гарнізонів на території Волинської 

губернії залежало від двох основних груп чинників: природно-ландшафтної 

(наявної) та архітектурно-просторової (штучної). Відповідно до першої групи 

належали: а) водні об'єкти (річки, злиття річок, інші водойми); б) особливості 

рельєфу (рівнинні ділянки) тощо; до другої: а) наявність укріплень із кам’яними чи 

дерев'яними будівлями; б) важливі пости прикордонної варти, митниці; в) на 

залізничних шляхах поряд зі станціями; г) на пішохідних дорогах, що сполучають 

населені пункти. 

5. Визначено основні принципи розташування військових гарнізонів у 

просторовій структурі міських населених пунктів: а) рівнинні незабудовані ділянки; 

б) віддаленість від міських центрів; в) наближеність до залізничних станцій; г) 

сполучення важливими транспортними магістралями. 
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Розділ 3. Архітектурна морфологія гарнізонних будівель 

ХІХ – початку ХХ століття 

 

3.1. Функціонально-просторова композиція  гарнізонних будівель 

3.1.1. Типологія будівель та споруд військового гарнізону 

 

Під час будівництва ВГ використовували типові проекти будівель, розроблені 

військовим відомством і опубліковані у "Военном сборнике" у 1910 році №11–12 

[36]. Усі будівлі були вирішені у єдиному цегляному стилі. Відмова від штукатурки 

і декору фасадів у лицевій цегляній кладці і як наслідок – здешевлення об'єктів 

зробили їх популярним у будівництві на початку ХХ століття. 

За тактичну одиницю при будівництві ВГ було прийнято батальйон чи 

ескадрон залежно від дислокованого роду військ. Згідно «Положення 1882 року для 

керівництва при складанні проектів казарменних будівель» перш за все будували 

квартири для командира полку, офіцерів полкового штабу, одного штаб-офіцера і 

восьми ротних командирів – всього 18 квартир. Решта офіцерських квартир 

відносились до другої черги. 

Узагальнений аналіз будівель і споруд ВГ дозволив зафіксувати кілька 

основних критеріїв їх комплексної оцінки. Зокрема, можна класифікувати ці 

об’єктива наступними ознаками: функціональним призначенням, за типом 

планувальної системи, за типом конструктивної системи, за просторово-кількісним 

розміщенням комунікаційних вузлів та за поверховістю. 

За функціональним призначенням типові проекти казармених комплексів 

поділялись на три основні групи (табл. 3.1): 

І – житлові; 

ІІ – громадські; 

ІІІ – господарські. 

Найбільша група – житлові будівлі, адже основне призначення ВГ – постійне 

проживання солдатів та офіцерів, а також вищого командування полку чи 
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ескадрону. Будівлі цієї групи можна розділити на три частини за статусом їх 

мешканців: 

1. Для командування полку або ескадрону – окремо було розроблено проекти 

будинків для командира полку, командира бригади, 4 ротних командирів та 2 

ескадронних. 

2. Для офіцерського складу – передбачено будинки на 4 та 1 квартиру для штаб-

офіцерів, на 4 та 8 квартир для молодших офіцерів. 

3. Для солдатського складу – розроблено проекти будинків для піхотного 

батальйону та для 2 ескадронів. 

До громадської групи будівель належать штаб, флігель для навчальної 

команди, приймальне відділення на 20 місць і православний храм. 

Третю групу становлять господарські будівлі та споруди, серед яких основні 

лазня і пральня, пекарня, ескадронна стайня, сарай (для складання дров, продуктів, 

набоїв, обозу тощо), кам'яна льодовня на 8 відділень. 

До групи господарських будівель та споруд також відносились: 

- кам’яна кузня з приміщеннями для зброярної та столярної майстерень; 

- полковий цойґхауз кам’яний двоповерховий, для зброї та недоторканного 

запасу; 

- обозні сараї дерев’яні для полкового обозу; 

- сараї для зберігання запасу сухарів; 

- склад для патронів дерев’яний; 

- навіс для артельних візків дерев’яний, з сараями для офіцерських екіпажів; 

- колодязі з насосами та бетонні вигрібні і гнійні ями [36]. 

Для кавалерійського ескадрону передбачались додатково окремі стайні для 

навчальної команди та штабу, ветеринарний лазарет, а також кузня для 

обслуговування коней. 
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Табл.3.1 

Типологія гарнізонних будівель та споруд за функціональним призначенням 

№ з/п Призначення будівлі або споруди 

1. Житлові будівлі 

1.1 Для командування полку або ескадрону 

 Будинок командира полку 

Будинок командира бригади 

Будинок для 4 ротних командирів 

Будинок для 2 ескадронних командирів 

1.2 Для офіцерського складу 

 Будинок на 4 квартири для штаб-офіцерів 

Будинок на 1 квартиру для штаб-офіцера 

Будинок на 4 квартири для молодших офіцерів 

Будинок на 8 квартир для молодших офіцерів 

1.3 Для солдатського складу 

 Флігель для піхотного батальйону 

Флігель для 2 ескадронів 

ІІ. Громадські будівлі 

 Штаб 

Флігель для навчальної команди 

Приймальне відділення на 20 місць 

Православний храм 

ІІІ. Господарські будівлі та споруди 

 Лазня і пральня 

Пекарня 

Ескадронна стайня 

Сарай на дрова 

Кам'яна льодовня (холодильник) 
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За типом планувальної системи будівлі ВГ можна класифікувати за 

наступними групами: анфіладні – з послідовним розташуванням приміщень на одній 

осі, коридорні – з розташуванням приміщень вздовж основної осі будівлі у вигляді 

коридору; секційні – розташування приміщень групами, що блокуються між собою 

однією спільною стіною та мают окремі входи, змішані – поєднання вищевказаних 

типів планувальних систем в одній будівлі. До будівель з анфіладною планувальною 

схемою відносяться солдатські батальйонні або ескадронні казарми, коридорна 

система застосована переважно у громадських будівлях, зокрема штабах, лікарнях 

та флігелях навчальних команд, секційні характерні для будівель житлових 

офіцерських флігелів, старшого командування (табл. 3.3). 

За типом конструктивної системи переважаючим є використання поперечних 

або поздовжніх несучих стін, товщина яких є варіативною від 510 мм до 1100 мм. 

Досить часто застосовувалась змішана конструктивна система, особливо при 

секційному плануванні. За цією ознакою до групи будівель з поздовжніми несучими 

стінами відносяться флігелі навчальної команди, штаб, будівлі для офіцерів, 

старшого командування; до групи з поперечними несучими стінами – солдатські 

казарми; до групи зі змішаною системою – будівлі з офіцерськими квартирами 

(табл.3.2). 

За просторово-кількісним розміщенням комунікаційних вузлів (сходових 

кліток) досліджувані будівлі поділяються на центрові (одна сходова клітка з 

розміщенням на центральній осі будівлі), бічні (дві сходові клітки у бокових 

ризалітах з симетричним розташуванням відносно центральної осі), секційні (одна 

обо дві сходові клітки у кожній зі зблокованих частин-секцій), змішані (поєднання 

декількох принципів розташування сходових кліток, найчастіше центрових та 

бічних). В окрему групу можна віднести одноповерхові будівлі, у яких відсутні 

комунікаційні вузли у вигляді сходових кліток, оскільки у них немає потреби (табл. 

3.4). 

За поверховістю будівлі ВГ проектувались одно-, дво- або триповерховими. 

Одноповерховими передбачались господарські будівлі, а також індивідуальні 

житлові будівлі командирів полків, бригад та ескадронів. Двоповерховими 
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проектувались переважно громадські будівлі – штаби, приймальні відділення, а 

також офіцерські флігелі на 4 або 8 квартир. Триповерховими передбачались будівлі 

солдатських казарм та флігелів навчальних команд. У зв’язку з нестачею коштів, 

матеріалів і термінами будівництва поверховість офіцерських флігелів 

збільшувалась з двох до трьох поверхів (табл. 3.5). 

Табл. 3.2 
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Табл. 3.3 
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Табл. 3.4 
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Табл. 3.5 
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3.1.2. Принципи планувальної структури будівель 

 

Першочергово усі будівлі проектувались кам’яними (виконаними у цеглі), 

проте прагнення до здешевлення будівництва зумовлювало використання деревини. 

Повністю деревяними будувались лише штаби та казарми на один або два 

батальйони чи ескадрони і батареї з розрахунком добудувати решту приміщень у 

майбутньому. При спорудженні цих дерев’яних казарм виконувалис всі заходи, щоб 

зробити їх міцними: будувалис на кам’яних фундаментах під зовнішніми та 

внутрішніми стінами, із замощеними підлогами на штучній основі, зі стінами із 

соснових колод і металевими дахами. 

Досвід будівництва дерев’яних казарм у декількох містах виявив, що постійне 

прагнення здешевлення вартості спорудження може відобразитись на їх міцності і 

збереженні тепла, пожежонебезпечності, а тому у подальшому від них відмовились. 

Із загальної кількості казарм, збудованих з 1883 року урізних містах 

європейської частини Російської імперії та Кавказу, дерев’яні будівлі становлять 

1/3, решта споруджувались цегляними або з місцевого каменю (на Кавказі) [36]. 

Під час проектування казарм для виконання санітарних вимог до розміщення 

великої кількості людей вирішували два головних питання: інсоляція та вентиляція. 

Тому переважною планувальною схемою казарм було розміщення капітальних стін 

на поперечних осях будівлі, що давало змогу облаштовувати  приміщення на всю 

ширину будівлі. Перегородки між приміщеннями для сну мали зводитись до 

мінімуму, щоб забезпечити відтік повітря з кутків. 

За санітарними вимогами, ідеальна казарма має бути одноповерховою, але 

реальні умови розміщення військового контингенту не давали такої змоги. Тому 

казармені будівлі споруджували у 2–3 поверхи. Ці особливості внутрішнього 

планування визначили характер форми плану, яка найчастіше була прямокутною. 

Планувальну структуру з використанням коридорів на центральній осі часто 

використовували у казарменому будівництві. План з облаштуванням коридора 

вздовж зовнішньої стіни використовували для госпіталю. 
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Однією з вимог до спорудження будівель було не використовувати складні 

механічні пристрої, які б вимагали додаткової кваліфікації для їх обслуговування. 

Зокрема, водопостачання здійснювалося з колодязів, для опалення використовували 

круглі печі у залізних футлярах простої конструкції, що однаково підходили для 

дров, так і мінерального палива, у пекарнях встановлювали печі системи генерала 

Васмунда
7
, що були доступні у експлуатації для будь-кого із солдат [36]. 

Планувальні схеми житлових, громадських та господарських будівель, що 

входять до гарнізонного комплексу, зведено на рис. 3.1–3.4. 

Казарми для розміщення солдатів піхоти та кавалерії проектували 

триповерховими і розраховували на батальйон або два ескадрони [36]. У плані вони 

прямокутні симетричні з декількома уступами: трьома ризалітами (центральним та 

двома боковими) та двома западаючими боковими частинами на головному та 

дворовому фасадах, а також центральними ризалітами на бокових 

фасадах.Конструктивна схема будівлі складається з поперечних несучих стін та має 

анфіладне розміщення приміщень. На першому поверсі передбачали їдальню, ротні 

школи, канцелярію, кухні, комори, цойґгауси – складські приміщення для зберігання 

запасів зброї, спорядження, обмундирування, продовольства тощо. На 2–3 поверхах 

– спальні, умивальники, кімнату вахмістра, вільно визначеного, туалети. Зв'язком 

між поверхами були сходові марші розміщені у ризалітах: у центру будівлі та на 

торцях. Обігрів приміщень здійснювали твердопаливними грубками, які були в 

кожному приміщенні [36]. Спальні приміщення розраховувались на 30-32 солдат 

кожне, висота передбачалась 12 футів
8
 (3,66 м), а об’єм 1,5 куб. саж. (14,57 м

3
) на 1 

людину, відповідно площа на 1 солдата складала 3,98 м
2
 [36]. 

Три сходові клітки та склепінчасте перекриття над ними проектувались 

вогнетривкими. Аналогічно склепінчастими були перекриття між залізними балками 

над вестибюлями , приміщеннями кухонь, умивальними та цойґхаузами. Перекриття 

                                                           
7
 Двоярусна хлібопекарська піч, що вміщувала значну кількість продукції і була досить економічною. Набула 

значного поширення у армії. Названа за іменем свого розробника – генерала-лейтенанта Георгія Робертовича 

Васмунда (1840-1904) 
8
Усі числові значення площ приміщень, їх висоти та об’єму є орієнтовними та надавались як рекомендовані у 

зразкових проектах гарнізонних будівель. При будівництві у кожному з міст Російської імперії ці показники могли 

змінюватись залежно від локації, архітекторів та будівельників, що здійснювали будівельні роботи. 
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над іншими приміщеннями виконувались із дерев’яних балок для здешевлення 

будівництва. Підлоги вимощені, стіни покривались вапняним розчином [36]. 

Флігелі для навчальної команди проектували триповерховими з поздовжніми 

несучими стінами. Така конструктивна система давала змогу розмістити 

приміщення з великою місткістю солдатів. 

На першому поверсі передбачалися приміщення швальні – кравецької 

майстерні, закрійної, шорна (або лимарна) – для ремонту ремінної збруї, збройна, 

цойґгаузна майстерні, їдальні навчальної команди та музикантів, кухні, комори. 

На другому поверсі розташовувалися класи навчальної команди, приміщення 

музикантів та налаштовувачів інструментів, цойґгаузи. 

На третьому поверсі були кімнати, цойґгаузи навчальної команди, 

ветеринарний фельдшер, фельдшер навчальної команди, церковник, кімнати 

каптенармуса – офіцера, що відав обліком і зберіганням майна й видачею провіанту, 

а також зброєю, спорядженням і одягом. 

Приймальне відділення на 20 ліжок було запроектовано двоповерховою 

будівлею коридорно-галерейного типу з невеликими флігелями, що виступали на 

задній фасад будівлі. 

На першому поверсі були приймальня, ванна, кімнати старшого фельдшера, 

молодших фельдшерів, цойґгауз, навчальні класи, буфет, туалети. На другому – три 

палати, аптека, кімната аптечного фельдшера, службовця, туалети. 

Для полків, при яких були відкриті лазарети, споруджувались наступні 

будівлі: лазаретний корпус для розміщення хворих і адміністрації, при ньому 

льодовня, сарай для зберігання соломи, особлива лазаретна лазня з пральнею і 

дезінфекційною камерою, а також приміщення для анатомування трупів та каплиця 

[36]. 

Будівлю штабу також проектували двоповерховою з поздовжніми несучими 

стінами та симетричною в плані. На першому поверсі розташовувалася вхідна група 

приміщень: вестибюль та приймальняплощею 1,87 кв. саж. (8,51 м
2
). У лівому крилі 

були караульна– 10,53кв. саж. (47,93 м
2
), велика та мала арештантські– 5,56 кв. саж. 

(25,31 м
2
), сторожова – 4,35 кв. саж. (19,8 м

2
), карцери; у правому крилі – кімнати 
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офіцерів– 4,81 кв. саж. (21,9 м
2
), для 5 писарів– 5,97 кв. саж. (27,18 м

2
), літографія– 

4,67 кв. саж. (21,26 м
2
), архів– 2,71 кв. саж. (12,34 м

2
). 

На другому поверсі – їдальні– 8,25, 10,53 та 17,22 кв. саж. (37,56, 47,93 та 

78,339 м
2
), буфет– 3,12 кв. саж. (14,20 м

2
), комори– 2,95 кв. саж. (13,43 м

2
), кухня– 

5,97 кв. саж. (27,18 м
2
), кімната прислуги– 4,67 кв. саж. (21,26 м

2
), вітальня– 4,12 кв. 

саж. (18,75 м
2
), бібліотека– 6,19 кв. саж. (28,18 м

2
), більярдна– 9,62 кв. саж. (43,79 

м
2
), жіноча вбиральня, черговий офіцер– 2,50 кв. саж. (11,38 м

2
) та кімнати для 

приїжджих. 

Окремо проектували будівлі для старших офіцерів. Як правило, вони були 

двоповерховими з двома входами – для мешканців і їхніх гостей, а також для 

прислуги. У будинку передбачались вітальня, зала, їдальня, кабінет, житлові 

кімнати, кімнати для прислуги, кухня та комора. На додаткових сходах 

передбачались у нішах шафи для зберігання запасів, у кухні під вікнами 

облаштовували ящики для харчів [36] 

За такими планувальними схемами будували будинки для командира полку та 

командира бригади.Площа приміщень, не рахуючи кухонь та приміщень для 

прислуги, складала 42 кв. саж. Будинок полкового командира складався із тамбуру, 

4-7 житлових кімнат, кухні, кімнат для слуг жіно і чоловіків окремо, кладових та 

санвузла. 

Для молодших офіцерів перелік приміщень у квартирі передбачався значно 

меншим – кабінет, спальня та кухня. 

Для ротних командирів зводили двоповерхові чотириквартирні будинки. Вони 

були симетричними у плані. До кожної квартири передбачали два входи – з 

парадних сходів та бокових запасних. У кожній квартирі для ротного командира 

передбачались кабінет, вітальня, їдальня, спальня, дитяча та кухня. 

Флігель для ескадронних командирів проектували одноповерховим на дві 

квартири, симетричними у плані з поздовжніми несучими стінами. Входів було два: 

головний (парадний) і додатковий (службовий). Для мешканців передбачалися 

вітальня, кабінет, житлові кімнати, кухня, санвузол. 
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Вікна житлових квартир орієнтувались на дві сторони, що забезпечувало 

хорошу вентиляцію та інсоляцію. Майже всі кімнати проектувались непрохідними. 

Площі квартир, не рахуючи кухонь та приміщень для прислуги, складала 

(орієнтовно): для штаб-офіцера – 26 кв. саж. (118,35 м
2
), для ротного (ескадронного) 

командира – 17 кв. саж. (77,38 м
2
), для молодших офіцерів – 7,5 кв. саж. (34,17 м

2
), з 

кухнею – 10,5 кв. саж. (47,8 м
2
) [36]. 

Будівля пекарні проектувалась одноповерховою, мала прямокутну форму та 

майже симеричну планувальну структуру. Через коридор здійснювався вхід до 

трьох приміщень: хлібопекарні площею 14,76 кв. саж. (67,19 м
2
), суміжного складу 

для випеченого хлібу – 4,84 кв. саж. (22,03 м
2
) та житла пекарів – 7,61 кв. саж. (34,64 

м
2
). Приміщення для складування борошна розміщувалось поруч із хлібопекарнею 

та мало площу у 7,61 кв. саж. (34,64 м
2
). У самому приміщенні для випікання хлібу 

передбачалось дві великі печі з відповідними вентиляційними каналами, а обігрів 

житлового приміщення здійснювався спеціальними групками. 

Будівля лазні і пральні є одноповерховою, симетричною як у планувальній 

структурі, так і у побудові фасадів. Функціональний поділ передбачав два окремі 

входи до різних частин. Відповідно через перший тамбур здійснювався вхід до 

роздягалки, далі до мильної та парної. До цього блоку передбачався свій санвузол 

для відвідувачів. Другий тамбур передбачав входи до сторожової, яка 

розміщувалась безпосередньо біля нього, водопровідної та пральної. Слід зазначити, 

що приміщення ммильної та пральної мали безпосередній зв'язок між собою. 

Стайня проектувалась найчастіше дерев’яною, мала чотири виходи саме для 

коней. Середня частина призначалась для зберігання фуражу та встановлення чану 

для водопою. Вентилювання будівлі здійснювалось двома витяжними трубами, 

обладнаними рефлекторами. Підлогу облаштовували в основному глиняну, а у 

проходах між стійлами – замощували. Висоту стайні передбачали 6 аршин (4,27 м). 

Вікна розміщувались вище голови коня [36]. 

Кам’яні льодовні проектувались на ту кількість відділень, що і кількість 

квартир у офіцерських житлових флігелях. Зазвичай вони мали прямокутну чи 

квадратну форму, з одним входом та заглибленням у центральній частині, до якого 
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передбачались камяні сходи. Така конструкція будівлі дозволяла тривалий час 

зберігати продукти свіжими.  

Проведений аналіз планування та об’ємно-просторового рішення будівель 

гарнізонного комплексу дозволяє виявити їх характерні риси. Розланування будівель 

компактної прямокутної форми залежало від функціонального призначення. 

Казарми для нижчих чинів мали анфіладну схему планування, оскільки кожне 

приміщення розраховувалось на проживання значної кількості солдат. Офіцерські 

флігелі призначалис для проживання родин офіцерів і командирів, тому 

застосовувалась секційна схема. Громадські будівлі зазвичай мали змішану 

планувальну структуру. 
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3.1.3. Православний полковий храм як особливий тип будівлі військового 

гарнізону 

 

Розміщення військ у великих кількостях переважно на околицях або майже 

пустельних регіонах Російської імперії змушувало вище військове керівництво 

вживати заходів для покращення релігійно-морального виховання армії.  Такими 

заходами передбачалося будівництво  військових церков у тих місцях, де військові 

частини за недостачі або тісноти єпархіальних храмів, не мали можливості слухати 

богослужіння у недільні і святкові дні.  

 Прикордонне положення Волинської губернії, де кількість дислокованих 

військових практично прирівнювалась до кількості населення, та особлива 

близькість до Австро-Угорської імперії зумовлювали особливу увагу до укріплення 

православ’я серед населення, а особливо серед військових. Храм фактично був 

символом утвердження державної влади, що опиралась на армію. Тому його 

спорудження означало остаточне приєднання території до складу імперії. Питання 

спорудження церков вирішувалось на найвищому рівні. 

Для дислокованих на території Волині солдатів та офіцерів облаштовували 

православні храми у декілька способів: 

– пристосовували існуючі будівлі; 

– облаштовували окремі приміщення у будівлях казарм; 

– будували нові церкви за індивідуальними та типовими проектами. 
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Табл. 3.6 

Полкові церкви військових формувань, дислокованих на території  

Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [58] 

 
№ 

з/п 

Назва міста Назва полку Назва церкви Тип церкви 

1 2 3 4 5 

1 Житомир  17-й піхотний 

Архангелогородський 

Його Імператорської 

Високості Великого 

князя Володимира 

Олександровича полк 

Церква Успіння 

Божої Матері 

Збудована за 

зразковим проектом 

Ф. Вержбицького 

1910 р. 

19-й піхотний 

Костромський полк 

Церква Святих 

Апостолів Петра і 

Павла 

20-й піхотний 

Галицький полк 

Церква Святого 

Архістратига 

Михаїла 

Дерев’яна будівля на 

хуторі Врангелівка за 

3 версти від міста 

9-й драгунський 

Казанський полк 

Церква Ікони 

Казанської Божої 

Матері 

Розміщувалась у 

будівлі колишнього 

архієрейського 

будинку, теперішній 

штаб полку 

2 Володимир-

Волинський 

68-й Лейб-піхотний 

Бородінський 

Олександра ІІІ полк 

Церква 

Володимирської 

ікони Божої Матері 

Збудована за 

зразковим проектом 

Ф. Вержбицького 

1908 р. 

7-й гусарський 

Білоруський полк 

Церква Святого 

Благовірного 

Великого князя 

Олександра 

Невського 

Була у кімнаті на 

третьому поверсі 

кам'яної казарми 

Інженерного 

відомства на околиці 

міста 

11-й Донський козачий 

полк 

13-та і 14-та Кінно-

артилерійська батарея 

7-й драгунський 

Кінбурнський полк 

Церква Святого 

Миколи Чудотворця 

Розміщувалась у 

одній з кімнат 

казарменої будівлі 

3 Дубно  41-й піхотний 

Селегінський полк 

Церква Зішестя 

Святого Духу 

Була у приміщенні 

колишньої сеймової 

зали в замку 

Любомирських 
11-й уланський 

Чугуївський полк 

Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці 

Дубенський 

дисциплінарний 

батальйон 

Церква Святого 

Успіння Богородиці 

Була у центральному 

казематі форту за 7 

верст від міста 

 

4 Заслав (Ізяслав) 128-й піхотний 

Старооскольський полк 

Церква Святого 

Миколи Чудотворця 

Була на другому 

поверсі  казарменої 

будівлі на окраїні 

міста 
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1 2 3 4 5 

5 Ковель  67-й піхотний 

Тарутинський полк 

Церква Святого 

Апостола Хоми 
Дерев'яна церква на 

міському майдані 

1904 р. 

6 Кременець 42-й піхотний 

Якутський полк 

Церква Святого 

Великомученика 

Юрія Переможця 

Кам'яна церква біля 

залізничного вокзалу 

1906 р. 

11-й драгунський 

Ризький полк 

Церква Покрови 

Пресвятої Богородиці 

Збудована за 

зразковим проектом 

Ф. Вержбицького 

1910 р. на Нових 

казармах за 4 версти 

від міста 

7 Луцьк  43-й піхотний 

Охотський полк 

Церква 

Преображення 

Господнього 

Кам'яна церква 1898 

р. на околиці міста 

44-й піхотний 

Камчатський полк 

Церква 

Преподобного Сергія 

Радонезького 

11-й гусарський 

Ізюмський полк 

Церква Святого 

Миколи Чудотворця 

Була в  казарменій 

будівлі, де 

розміщувалася 

навчальна команда 

8 Новоград-

Волинський 

18 піхотний 

Вологодський полк 

Церква Різдва Іоанна 

Хрестителя 
Була в кам'яному 

будинку в центрі 

9 Острог  126-й піхотний 

Рильський полк 

Церква Святого 

Великомученика 

Юрія Переможця 

Збудована за 

зразковим проектом 

Ф. Вержбицького 

1906 р., була серед 

казарм 

10 Рівне  125-й піхотний 

Курський полк 

Церква Святих 

Василя Великого, 

Григорія Богослова 

та Іоанна Златоуста 

Була на нижньому 

поверсі кам'яної 

казарменої будівлі на 

околиці міста 

127-й піхотний 

Путивльський полк 

Церква Святого 

Рівноапостольного 

Великого князя 

Володимира 

Була у  

прибудованому до 

казарми приміщенні 

11 Старокостянтинів  45-й піхотний 

Азовський полк 

Церква Вознесіння 

Господнього 

Збудована за 

зразковим проектом 

Ф. Вержбицького 

1909 р., розташована  

серед казарм 

 

Нове будівництво було надзвичайно вартісним і потребувало значних 

фінансових витрат, тому перш за все під церкви переобладнували приміщення в 

існуючих будівлях казарм. Таких нараховувалось близько 10. Таким чином було 

розміщено церкву на честь Св. Благовірного Великого князя Олександра Невського і 
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Св. Миколи Чудотворця 7-го гусарського Білоруського та 7-го драгунського 

Кінбургзького полків відповідно у кімнатах на третьому поверсі кам’яної казарми 

Інженерного відомства на окраїні Володимира-Волинського, що вміщували 150 

чоловік. 

У Дубно полкова церква Зішестя Св. Духа 41-го Селенгінського піхотного та 

Покрови Пресвятої Богородиці 11-го уланського Чугуївського полків з 1875 року 

розташовувалась у колишній круглій бальній залі палацу і могла  вмістити до 300 

осіб. Приміщення було двосвітне з окремим входом з вулиці та хорами навколо всіх 

стін. Крім того, у центральному казематі західного фасаду Дубенського форту, 

розташованого за 7 верств від міста, облаштовано Свято-Успенську церкву 

Дубенського дисциплінарногобатальйону. Вхідний портал оформлено у вигляді 

арки, у центрі якої дверний проріз і з обох сторін від нього вікна з овальними 

завершеннями. Церква однокамерна, перекрита на півциркульним склепінням. Над 

входом розташовувалися поміст для хорів на консольно винесених балках [226, с. 

289]. 

У Житомирі церква 9-го драгунського Казанського полку на честь ікони 

Казанської Божої Матері розміщена у невеликій кімнаті орієнтовно на 100 чоловік 

колишнього архієрейського будинку, відведеного під штаб полку. 

У Заславі (сучасний Ізяслав) – церква 128-го піхотного Старооскольського 

полку Св. Миколи Чудотворця облаштована на другому поверсі казарменої будівлі, 

розташованої на окраїні міста. За розмірами церква була невеликою. 

Похідна церква 11-го гусарського Ізюмського полку Св. Миколи Чудотворця 

згоріла у 1836 році разом із церковним майном. З 1908 року вона розміщувалась у 

казарменій будівлі на 200 чоловік, де раніше знаходилась навчальна команда. 

У Рівному квартирувалось два полки: церква 125-го піхотного Курського 

полку на честь Св. Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста 

розміщувалась у нижньому поверсі кам’яної казарменої будівлі на окраїні міста, а 

церква 127-го піхотного Путивльського полку на честь Св. Рівноапостольного 

Великого князя Володимира знаходилась у прибудованому до казарми приміщенні 
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місткістю 300 чоловік і заглибленому на 5 сходинок нижче рівня підлоги. На верху 

казарми влаштована дзвіниця. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття Військове міністерство почало 

фінансування будівництва окремих храмів для дислокованих військових по 

Російській імперії. У Волинській губернії окремі військові храми споруджувались як 

за індивідуальними проектами, так і за зразковим. Власні проекти церков були 

розроблені для будівництва у військових гарнізонах Луцька, Кременця, селі 

Тростянець та Ковелі. 

У Луцьку церква 43-го Охотського піхотного полку Преображення 

Господнього розташована на окраїні міста напроти залізничного вокзалу та 

закладена 1897 року у пам'ять про приїзд імператора Олександра ІІІ з родиною.  

У 1930-х роках вона стала військовим костелом 24 піхотного полку. Проте 

архітектура храму не відповідала польській латинській релігійній культурі, тому 

було створено комітет із реконструкції церкви та облаштування її у 

католицькийкостел. 

Інженером С. Галензовським було створено проект перебудови, що був 

критично сприйнятий. «Після врахування автором проекту багатьох зауважень 

споруда набула дивних пропорцій і дисгармонуючої суміші стилів. Головний фасад 

став нагадувати надмірно витягнутий догори площинний портал з крупними 

членуваннями – акцентованим середнім входом і допоміжними бічними. Над ним на 

висоті 36 м здіймалися дві чотиригранні з великими прорізами вежі зі стрункими 

кількаярусними завершеннями, поставленими під кутом 45 градусів до основних 

стін нібито для збільшення простору між вежами. Вежі не гармоніювали з формами 

нижче розташованої частини фасаду», - писав він про проект перебудови у книзі 

«Православні святині Луцька» [149]. 

У Кременці до 1906 року полкова церква 42-го піхотного Якутського полку 

тулилась у невеликому казарменому приміщенні. Спорудження нового окремого 

храму ініціював командир полку полковник М.М. Путилов. Будівля, що 

розташовувалась біля залізничного вокзалу, була збудована за планом капітана В. Я. 

Лебединцева у вигляді хреста та розрахована на 800 чоловік. Зведена з цегли з 
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дзвіницею, стіни зовні пофарбовані у коричневий колір, вівтар великий та світлий, 

іконостас – із соснового дерева прикрашений різьбою, підлога бетонна. 

З початком війни у 1939 році запланового розширення церкви не відбулося: 

було знято центральний автентичний купол та добудовано дві високі вежі. Після 

війни тут зробили військовий клуб і Музей бойової слави. Відновлення храму 

відбулося в 1992 році.  

На сьогодні храм знаходиться серед колишніх казарм та пізнішої житлової 

забудови на одній з центральних вулиць міста. Головний фасад та купол 

перебудовані, а основна частина будівлі з деталюванням збереглися. 

Церква Святого Миколи Чудотворця в селі Тростянець Дубенського району 

Рівненської області був зведений у 1911 році. У навколишніх селах дислокувалися 

18-а і 19-а кінно-артилерійські батареї у складі 11-ї кав. дивізії, штаб 11-ї 

кавалерійської дивізії /11 АК/ Л.В. де Вітта, управління 1-ї, 2-ї і 4-ї батарей 11-ї 

артбригади, управління повітового військового начальника, 19-й піхотний 

Костромський полк у складі 11-ї кавалерійської дивізії, військовий продовольчий 

магазин, 4-а Донська козача бригада. На сьогодні – це діючий православний храм 

Київського Патріархату [193]. У  2000-х роках була здійснена реставрація 

внутрішніх розписів церкви, пофарбовано екстер’єри. 

Нині це православний храм Київського патріархату. У  2000-х роках 

проведено реставрацію внутрішніх розписів церкви, пофарбовано екстер'єри. 

У Ковелі Волинської області полковим храмом 67-го піхотного Тарутинського 

полку Св. Апостола Фоми була церква споруджена 1904 року на міській площі для 

дислокованого у той час 193-го піхотного резервного Ковельського полку. Сама 

будівля є дерев’яною у формі хреста з дерев’яною дзвіницею місткістю 500 чоловік. 

Зовні і всередині вона була пофарбована масляними фарбами. Пізніше через 

віддаленість цього храму від казарм, у їх районі одну з їдалень було облаштовано 

також під церкву. 
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Зразковий проект військового храму 

У 1900 році військовий міністр О. Куропаткін склав доповідну щодо 

розроблення типу військової церкви – місткої й недорогої. За Високим повелінням 

від 23 січня 1900 року при Головному штабі було засновано особливу комісію під 

керівництвом члена військової ради генерала від інфантерії графа І.Д. Татищева та 

за участі протопросвітера військового і морського духовенства А.А. Желобовського, 

представників від Головного штабу та Головного Інженерного Управління, а також 

комісії при Військовій Раді з будівництва казарм [93]. 

Діяльність комісії була спрямована на розв’язання питань, пов’язаних із 

задоволенням релігійних потреб війська і покращення їх релігійно-морального 

виховання. Одним із результатів роботи комісії стало затвердження зразкового 

проекту військової церкви, що вирізнялась економністю і місткістю.  

Автор проекту – військовий інженер, член комісії з облаштування казарм при 

Військовій Раді Військового міністерства, надвірний радник Федір Михайлович 

Вержбицький. Він поєднав у плані однонавову базиліку з тридільним об'ємом, 

характерним для православних храмів (шатрова дзвіниця над входом, трапезна і 

верх з великим світловим барабаном у східній частині). Зовнішнє оздоблення 

виконано у відкритій цеглі (рис. 3.5).  

Ф. Вержбицький створив тип церкви, що продовжував напрям у 

храмобудуванні, початому в першій половині ХІХ століття російським архітектором 

К. Тоном – автором проекту храму Христа Спасителя у Москві. Проект                    

Ф. Вержбицького відповідав тогочасним тенденціям у будівництві ХХ століття: за 

мінімуму коштів досягати максимальної виразності й ефективності, поєднуючи 

традиції російського храмового зодчества з новітніми розробками в будівництві. 

Попри нестачу коштів з 1 грудня 1901 року було оголошено про будівництво храмів 

за затвердженим зразком. Наказ військового відомства 1902 року № 32 передбачав 

планувати місткість храму з розрахунку для полкових церков – на 900 осіб, для 

батальйонних – на 400. "1) Встановити на майбутнє правило до виконання, щоб у 

казармах військового відомства, як наявних, так і нових, зведених за рахунок 

фінансування цього відомства, православна церква у вигляді окремої споруди була 
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невід'ємною складовою казарм тих частин війська, яким за штатом передбачені 

церковні причти; і 2) керуватися під час будівництва військових церков найвище 

схваленим проектом такої церкви і табелем внутрішніх розмірів військових церков, 

розробленими Найвище затвердженою згаданою вище комісією" [51].Відрізнялись 

між собою полкова та батальйонна церкви кількістю вікон на південному та 

північному фасадах: для батальйонної церкви проектувалось 3 вікна,  для полкової – 

5 вікон. 

Для остаточного утвердження цей тип храму найперше було застосовано під 

час будівництва церкви 148-го піхотного Каспійського полку в Петергофі.Поряд з 

храмом у 1911 році було споруджено каплицю, в якій поховали прах колишнього 

командира Каспійського полку генерал-лейтенанта барона Федора Таубе 

(зруйнована у 1930-ті роки). Церкву було зачинено у 1924 році і перебудовано під 

клуб, а її баню і дзвіницю розібрали. У післявоєнні роки у будівлі був облаштований 

будинок культури "Самсон". Пізніше будівлю кілька разів перебудовували, двічі 

вона горіла (востаннє у 1990-х роках). Нині в ній склад промислового обладнання 

[237]. 

У радянські часи (з початку 1920-х років) майже всі полкові храми 

використовували не за призначенням, їх перебудовували і руйнували. Проте багато з 

них відновили на початку 1990-х.  

Незважаючи на нестачу державних коштів на різноманітні бюджетні потреби, 

Військове міністерство вчасно фінансувало церковне будівництво по всій імперії. 

Судячи зі збережених аналогів в інших регіонах колишньої Російської імперії, 

головне приміщення церкви передбачалось перекривати великопролітними 

металевими фермами з кутиків на болтових з’єднаннях. До ферм була підвішена 

дерев’яна поштукатурена стеля у формі коробового склепіння. Восьмерик престолу 

та ярус зі дзвоном дзвіниці відповідно до зразкового проекту теж мали підвісні 

дерев’яні стелі: на дзвіниці – плоска, над восьмериком вівтаря – у формі 

восьмигранного замкненого склепіння. З метою здешевлення конструкції завершень 

храму передбачалося їх виконувати з дерева. 
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Збережені фото інтер’єрів дають можливість проаналізувати внутрішній 

простір полкових церков. Невеликий двоярусний іконостас, що мав ймовірно 

«зразковий» прототип, розміщувався у високій трицентровій арці, яка розділяла 

простори загальної зали і вівтаря. 

У радянські часи (з початку 1920-х років) майже всі полкові храми 

використовували не за призначенням, їх перебудовували і руйнували. Проте багато з 

них відновили на початку 1990-х.  

Усього за типовим проектом було збудовано близько 60 храмів, з них на 

території України – 12. 

На території прикордонної Волинської губернії, де кількість дислокованих 

військових майже дорівнювала кількості населення, було побудовано 6 полкових 

храмів за проектом зразкової військової церкви:  у повітових центрах Володимирі-

Волинському, Житомирі, Кременці (Білокриниці), Острозі, Старокостянтинові, а 

також Волочиську (Хмельницької області) (рис. 3.6). 

Церкву Св. Георгія (Юрія) Переможця у Володимирі-Волинському збудовано 

для 149-го піхотного Чорноморського полку, який на початку ХХ століття 

квартирував у місті. Спорудження храму датовано 1898-1908 роками за проектом 

типової військової церкви на кошти державної скарбниці. З 1910-го будівлею 

користувався 68-й лейб-піхотний Бородінський Олександра ІІІ полк. Полковий храм 

був за 2 версти (2,13 км) від центру міста, при дорозі, що веде до міста Ковель [60, с. 

226–227].  

Після революції 1917 року і до закінчення Другої світової війни будівля 

належала до різних конфесій, а пізніше була перетворена на будинок офіцерів, де 

проводились урочистості та концерти. Після проголошення незалежності України у 

1991-1992 роках будівлю віддали у розпорядження православної громади. Нині це 

православний храм поряд з військовою частиною, є вільним для відвідування для 

всіх. 

Будівля входить до складу Державного історико-культурного заповідника 

«Стародавній Володимир» та є пам’яткою архітектури місцевого значення з 

охоронним номером № 26-Вл. 
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Церкву Успіня Божої Матері в Житомирі збудовано у 1910 році для 17-го 

Архангелогородського його Імператорської Високості Великого князя Володимира 

Олександровича полку за типом військових церков на кошти високої затвердженої 

комісії з будівництва військових церков. У храмі розміщувалася церква Святих 

Апостолів Петра і Павла 19-го піхотного Костромського полку. Розташовувалася 

будівля на околиці міста, на земельній ділянці місцевого лазарету. Вміщує майже 

700 осіб [60, с. 312–314]. 

Храм було побудоано на території теперішнього госпіталю в 1910 році для 

духовного виховання розквартированих у Житомирі військових. У 1914 році він 

став госпітальним, у 1924-му – парафіяльним. У 1930 році святиню передали 

військовому госпіталю для перебудови під клуб, а настоятеля протоієрея 

Олександра Гаврилюка заарештували і відправили у заслання. На сьогодні в старій 

церкві розміщене приймальне відділення госпіталю. Під новий храм відведено 

спеціальну кімната. У зв'язку з освяченням нового храму в Житомирі 

священнослужителі місцевої єпархії порушують питання відновлення старої церкви. 

Але проблема полягає у перенесенні приймального відділення госпіталю в інше 

приміщення. 

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці 11-го драгунського Ризького полку 

розміщено в селі Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. 

Споруджена для полку в 1910 році на державні кошти при нових казармах (біля 

шосе) за типом військових церков [60, с. 326–327].  

У 1921 році порожній храм був переобладнаний поляками на костел, а у 1931 

року церкву було обезголовлено та перебудовано у гарнізонний костел 12 полку 

уланів, що виділявся своєю непропорційно масивною дзвіницею. Проте архітектурні 

об’єми храму при цьому було збережено. У 1939 році, після переходу території 

Західної України до складу СРСР, костел було зачинено і перетворено у клуб, а 

замість хреста на дзвіниці встановлено п’ятиконечну зірку. 

У повоєнний період дзвіницю розібрано, а у будівлі облаштовано офіцерський 

клуб місцевої військової частини. Зі східної та південної сторін будівлі було 

добудовано кам’яні приміщення. 
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З 2006 року – діюча церква Казанської ікони Матері Божої Московського 

патріархату. У 2010 році на місці знесеної дзвіниці збудовано нову, що не відповідає 

історичному вигляду. 

Церква Святого Великомученика  Георгія Побідоносця 126-го піхотного 

Рильського полку в м. Острозі Рівненської області. Спершу богослужіння 

проводили в міському соборі. 26 листопада 1906 року для полку освячено храм, 

споруджений за типом військових церков на кошти комісії. Розташована церква 

серед казарм полку на околиці міста [60, с. 342–343]. 

На сьогодні будівлі казарм збереглися, там Острозький ліцей посиленої 

фізичної підготовки, а будівлю храму було частково зруйновано у 1930-х роках, 

пізніше її розібрали на будівельні матеріали. 

Церкву Вознесіння Господнього в місті Старокостянтинів Хмельницької 

області споруджено у 1907–1909 роках для 45-го піхотного Азовського полку на 

кошти скарбниці за типом військових церков. Розміщено вздовж міської магістралі 

на території діючої військової частини – колишнього гарнізонного комплексу. 

Освячений 21 лютого 1909 року [60, с. 329–330]. У радянський період 

переобладнано під солдатський клуб. На сьогодні храм реконструюють та 

відновлюють: відбудовано дзвіниця. 

Церкву Успіня Божої Матері в місті Волочиськ Хмельницької області 12-го 

драгунського Стародубського полку розміщено за 1,5 версти (1,6 км) від станції 

Волочиськ Південно-західної залізниці серед казармених будівель полку. 

Споруджено в 1908 році за затвердженим типом військових церков і освячено 9 

жовтня того самого року [60, с. 332–333]. У 1930-х роках полкову церкву у 

Волочиську було зруйновано. 

Проведений аналіз планувальної структури та архітектурно-художнього 

вирішення фасадів усіх перелічених храмів дозволяє виявити характерні риси для 

всіх будівель. 

Одноповерховий об’єм будівлі має поздовжньо-осьову побудову і цікавий 

своєю конструктивною простотою. У той же час він відповідає усім архітектурним 

канонам православної церкви. До значного за розмірами прямокутного у плані 
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основного залу для парафіян, зі сходу примикає розвинена вівтарна частина. Вона 

складається із головного квадратного приміщення вівтаря з виступом апсиди і двох 

об’ємів ризниці та паламарні розташованих з півночі і півдня. 

Із західної сторони від основної зали розташовувалось квадратне у плані 

приміщення нижнього ярусу дзвіниці. До нього прибудовувались з північної і 

південної сторін невеликі квадратні у плані прибудови, щоби вирівняти дзвіницю в 

одну лінію з боковими фасадами церкви і створити масивний цільний об’єм. У 

північній прибудові зазвичай розміщувались сходи на дзвіницю (розташування 

могло змінюватись залежно від конкретної будівлі). До будівлі передбачались входи 

із західного фасаду дзвіниці, а також з північного та південного фасадів храму. 

Окрім них, також передбачався ще один вхід в об’ємі паламарні з південного боку. 

Над вертикально видовженим двоярусним четвериком престолу – центральної 

частини вівтаря, встановлювався світловий восьмерик, що завершувався великим 

восьмигранним куполом вигнутої форми із шоломоподібною маківкою на високій 

шиї. 

Із західної сторони над головним входом до будівлі розміщувалась триярусна 

восьмигранна дзвіниця. Вона завершувалась шатром, грані якого повернуті за 

сторонами світу, прорізувались слуховими вікнами. Високе шатрове покриття 

дзвіниці завершувалось маківкою шоломоподібної форми на витягнутій шиї. 

Ефектний силует будівлі, головними акцентами якої були завершення дзвіниці 

та вівтаря, доповнювались шоломоподібними маківками над західною частиною 

храму та трипелюстковими фронтонами над північним та південним входами до 

основного приміщення. 

До елементів, що додатково збагачують силует церкви, необхідно віднести 

акцентовані входи у вигляді порталів, обрамлених колонами. Завершення порталів 

мало декілька рівнів і форм: арочне зі зростанням назовні, трикутне, що 

увінчувалось прямокутним елементом та невеликою маківкою. 

Багатий декор фасадів полкового храму стилізовано у цегляній кладці у 

відповідності до російського стилю дерев’яних церков того часу. Стіни будівлі, 

викладені з якісної цегли, членувались широкими лопатками та хрестоподібними 
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фільонками. Віконні прорізи мали обрамлення у вигляді кілеподібних архівольт, які 

опираються на пілястри. Додатковий декор становили кокошники на четверику і на 

основі купольного покриття восьмерика престолу. Особливістю будівель полкових 

храмів було облицювання металевого покриття куполу вівтаря та шатра дзвіниці у 

шаховому порядку (у зв’язку політичними подіями на території Волині, більшість 

куполів та дзвіниць полкових храмів було демонтовано, тому автентичне покриття є 

втраченим і збереглося лише на старих ілюстраціях та поштівках). 

Тим не менше, кожен з храмів, збудованих за зразковим проектом, 

відрізнялись висотою веж, формою купольних маківок, ґанків, кокошників на 

бокових фасадах, вікон та лиштв, хреста на фасаді, інколи і габаритами будівлі. 

Найчастіше зміни вносились з метою здешевлення будівництва. Що стосується 

інтер’єру, зокрема форми чи стилю іконостасу, то чіткої регламентації не було, тому 

внутрішнє оздоблення визначалось наявністю коштів полкової казни або щедрістю 

місцевих благодійників. 

З 21 військового храму, збудованого або облаштованого для військових 

Волинської губернії на початку ХХ століття, до сьогодні збереглося близько 10, а 

діючими є лише 5 (у Володимирі-Волинському, с. Білокриниця, Кременці, Луцьку, 

Старокостянтинові). На жаль, час, політичні ідеології та люди знищили решту 

церков, що значно зменшило можливість детальнішого дослідження такого типу 

культових будівель. Адже специфіка їх призначення (саме для військових) 

визначала їх планувальну та конструктивну структури, а особливо стилістичні 

вирішення фасадів та інтер’єрів, що здійснили вагомий вплив на формування 

міської забудови. 
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Табл. 3.7 

Кількісна характеристика військових храмів Волинської губернії 

№ 

з/п 

Типи церков Дерев'яні Кам'яні 
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1 Володимир-Волинський   +  + +  3 

2 Волочиськ   +    1 

3 Дубно     + +  2 

4 Житомир +  +  +  3 

5 Ізяслав  +   +  1 

6 Ковель     +  2 

7 Кременець (у т.ч. 

Білокриниця) 

  + +   2 

8 Луцьк    + +  2 

9 Новоград-Волинський      + 1 

10 Острог   +    1 

11 Рівне     + +  2 

12 Старокостянтинів   +    1 

Разом: 1 1 6 2 10 1 21 

 

Приклади сучасного стану полкових храмів колишньої Волинської губернії 

зведено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.4. Основні принципи класифікації військових полкових храмів на території 

Волинської губернії ХІХ – поч. ХХ ст. 

 

 

 
 

 

Рис. 3.5. Типовий проект православного військового храму арх. Ф. Вержбицького 

(графічна реконструкція автора
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Рис. 3.6. Приклади військових полкових храмів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття 
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Рис. 3.6. Приклади військових полкових храмів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття 

(закінчення) 
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3.2. Стилістика будівель військових гарнізонів 

 

Стилістика архітектури військових гарнізонів вирізняється чіткістю, 

лаконічністю та стриманістю, що відповідає функціональному призначенню самих 

будівель і основним тенденціям раціоналістичного напряму, поширеного у другій 

половині ХІХ століття в Російській імперії. 

Раціоналістичні настрої в архітектурі Європи почали зароджуватися ще в 

першій половині ХІХ століття. Початком стала творчість голландського архітектора 

Генріка Петрюса Берлаге (1856–1934), який прагнув використовувати естетичні 

властивості натуральних матеріалів – цегли з обробленням стін білим каменем 

(традиційний прийом в архітектурі північних країн).  

Біржа в Амстердамі, побудована за проектом Берлаге (1897–1903), – синтезом 

національно-середньовічної традиції (масивні стіни, пожвавлені аркадами) і 

сучасних конструкцій (величезний триповерховий зал, перекритий дахом, що 

спирається на відкриті сталеві ферми). Послідовники архітектора створили 

амстердамську школу нової архітектури раціоналістичного напряму.  

Проте цегляний стиль у більшості європейських країн розвивався в межах 

періоду історизму й еклектики другої половини XIX століття, і лише передбачав 

раціоналістичну течію в архітектурі модерну. У фасадах будівель довільно 

поєднувалися мотиви різностильного декору, близького до романських, готичних, 

візантійських прототипів. За допомогою глазурованої цегли і фігурної кладки на 

фасадах будівель створювали химерні орнаменти карнизів, тяги лиштв і порталів. 

Саме відсутність цілісного художнього стилю породила дивну назву: цегляний 

стиль.  

Його представники принципово відмовлялися від штукатурної обробки, що 

імітувала форми історичних стилів, залишали відкритою цегляну кладку стін, або 

застосовували довговічне облицювання з керамічної плитки. В обробленні фасадів 

використовували закордонну лицювальну цеглу, переважно з Німеччини, завдяки 

якій виявлялись ефекти рельєфної кладки, поєднання різних кольорів, вводилися 

деталі з кераміки і природного каменю. 
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Раціональність і економічність цегляного стилю дали змогу застосовувати 

його в найрізноманітніших модифікаціях (готичній і романській, староруській і 

ренесансній) у будівлях масового й утилітарного призначення: у рядовій житловій 

забудові, промислових будівлях, залізничних станціях і депо, а також у будівлях 

навчальних корпусів і лікувальних установ. 

Раціоналізм у російській царській архітектурі припадає на період з середини 

XIX до початку XX століття. Засновником раціоналістичної течії в архітектурі 

вважається інженер найбільший теоретик архітектури середини XIX століття 

професор Аполлінарій Красовський. У праці "Гражданская архитектура. Части 

зданий", виданій 1851 року, А. Красовський виклав теоретичні засади про 

раціональну течію. Згідно з цією теорією, корисне і раціональне в архітектурі, мета і 

призначення будівлі є стилеутворюючими чинниками, а джерелом художніх форм 

виступають будівельний матеріал, техніка, конструкції [107]. 

Головний принцип раціоналізму визначився чіткіше в архітектурних 

тенденціях кінця XIX століття і був оприлюднений у періодиці так: "У наш час 

кожен хороший архітектор старається передусім обробити свій план і фасад так, аби 

ціле виражало призначення будівлі, тобто щоб будинок-особняк мав вигляд 

осібного, а не прибуткового будинку, а гімназія – гімназії, а не казарм"[90]. 

До кінця XIX століття раціоналізм увійшов в архітектурне життя Російскої 

імперії. Головним напрямом раціональної архітектури, точніше, тим, що зміг 

вилитися в самостійний стиль, став цегляний стиль. Ідеї і принципи раціоналізму 

стали засадничими саме у ньому. Ініціаторами і найактивнішими пропагандистами 

цегляного стилю були архітектор В. Шретер і цивільний інженер І. Кітнер. 

Відкидаючи мотиви будь-яких стилів, раціоналізм дійшов до використання 

поліхромної цегляної кладки, що нагадувала узори вишивки хрестиком, рогожку, 

плетінку, до поребрику, поясів, бігунців – мотивів, що широко використовували в 

фольклорному варіанті російського стилю. 

З іншого боку, виразність відсутніх у цегляному стилі форм минулого 

необхідно було чимось компенсувати. Найпростішим і найдоступнішим засобом 

виявилися фактура і колір лицювальної цегли. Як у майстрів цегляного стилю, так і 
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у демократичного варіанта російського стилю, вони є одним з основних засобів 

художньої виразності, перетворюючись на стилеутворюючий фактор першочергової 

ваги. 

Найбільш масовим цегляний стиль став у будівництві в провінціях. Це, поза 

сумнівом, було пов'язано з модернізаційними процесами, які доти стали 

найактивнішими. Модернізація потребувала значного збільшення будівництва, 

появи нових типів будівель і споруд. У такому становищі цегляний стиль був 

найбільш прийнятним і мобільним. Найзручнішим він став під час зведення споруд 

масового призначення. Навчальні заклади (інститути, училища, гімназії, школи), 

промислові підприємства (заводи, фабрики), комплекси військового призначення 

(казарми, військові склади тощо), дрібні торговельні підприємства (магазинчики, 

складські приміщення) проектували в цегляному стилі. Втім, як і у великих містах, 

найбільші об'єкти будували здебільшого із застосуванням штукатурки, а в 

цегляному стилі виконували переважно утилітарне будівництво. 

У повітових містах, зокрема і Волинської губернії, «цегляний стиль» набув 

рис, притаманних тому чи іншому регіону. Це було зумовлено рядом факторів: 

функціональним призначенням будівлі чи споруди, професійністю архітектора чи 

будівельників, індивідуальних смаків замовників, впливів російської та 

європейської архітектури [68, с. 408] 

 

3.3. Морфологія зовнішнього опорядження та декору 

 

Морфологічний аналіз побудови та декорування фасадів гарнізонних будівель 

дозволив сформувати ряд характерних ознак, притаманнх для більшості з них. 

Основною з них є симетричність побудови фасадів усіх без виключення будівель 

гарнізонних комплексів. Зазвичай вона підкреслювалася центральним та боковим 

ризалітами, у яких розміщувались сходові клітки та вхідні вузли. Ризаліти 

завершувались декорованими фронтонами трикутної форми. Центральні ризаліти 

офіцерських будівель виконувались триступінчатими для надання парадного 

вигляду. Торцеві фасади виконувались однаковими, практично глухими, а головний 
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вуличний фасад  був найбільш насичений декоративними елементами у порівнянні з 

дворовим. 

Тектоніка фасадів виражалась за допомогою горизонтальних та вертикальних 

членувань. Кути фасадів та ризалітів обрамлювали гладкими, з горизонтальним 

рустуванням пілястрами та лопатками лише на першому або на два поверхи. 

Завершуючі карнизи з поясками, міжповерхові карнизи, прикрашені поребриком, та 

та поясок, що відділяє цоколь від загального об’єму будівель, розділяли різні типи 

пілястр на кутах. Розміщення віконних та дверних прорізів також підкреслювало 

симетрію фасадів. Горищні приміщення казарм вентилювались через слухові вікна 

розташовані у фронтонах ризалітів. Форми слухових вікон також були 

різноманітними: прямокутні, круглі, трикутні, прямокутні із арочним завершенням 

(табл. 3.8). 

Система архітектурних деталей, використаних у гарнізонних будівлях, 

визначає масштабну побудову, корегує відчуття розмірності. Ці деталі можна 

поділити на дві основні групи. Перша створює антропогенну шкалу розмірності 

споруди та навколишнього простору, асоціюється за функцією з людиною (лиштви, 

портали, балюстради). Друга – це великі деталі, що формують ритм вулиці, площі, 

ансамблю. 

За допомогою архітектурних деталей окремі споруди зав'язуються у єдиний 

ансамбль гарнізону, вони виявляють та підкреслюють ієрархічний зв'язок (різний 

ступінь деталювання головних і другорядних вулиць, вуличних та дворових фасадів 

тощо) [146]. 

Архітектурні деталі – важлива інформаційна складова архітектури, що 

допомагає людині орієнтуватися у просторі (висотні акценти, портики та фронтони 

як вказівники входів). Саме завдяки деталям загальна пластика фасадів споруд не 

одноманітна. Кожна будівля у гарнізоні свою специфіку та декор.  

Характерною рисою гарнізонних будівель є симетричність їх фасадів. 

Найчастіше композиційним центром є центральна частина будівлі із головним 

входом на першому поверсі та завершенням декорованим фронтоном із вікном або 

без. Досить часто головний вхід виділений ризалітом. 
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Табл. 3.8 
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Ще однією особливістю декору фасадів є горизонтальні тяги, які чітко 

розділяють площину стіни на яруси. Ці елементи застосовувались у всіх будівлях, 

окрім господарських. 

Досит важливим засобом виразності фасадів будівель є карниз, яким 

декорували поверхи, фронтони, вікна та двері. Вони викладалися із цегли з 

використанням різних комбінацій аркатур, поребриків, городків та бігунців. 

Найчастіше застосовувалось поєднання декількох елементів у різних рівнях. 

Складність декору залежала від вмінь майстра. 

Важливим засобом виразності досліджуваних будівель є сама цегляна кладка 

та її колір.пластика фасадів була багатшою порівняно із поштукатуреними, а 

розшивка швів створювала фактуру стін. Найчастіше застосовували темно-червону 

та темно-жовту цеглу, яка підкреслювала тектоніку фасаду (виділявся цоколь, 

перемички, елементи карнизів, пілястр, сандриків тощо) [68, с. 411] 

Серед основних декоративних елементів на фасадах будівель військових 

гарнізонів можна виокремити: фронтони на ризалітах, димарі, одинарні, парні, 

нерядові віконні прорізи, віконні лиштви, вхідні частини, пілястри, орнаменти. 

Окрім цегли прямокутної форми використовували також лекальні, бокові, 

клинколі, карнизні, пустотілі, лицювальні – для зовнішнього опорядження; 

четвертні (половина ширини звичайної цеглини, квадратного поперечного січення) 

тощо [69, с. 129-144]. 

Проведений аналіз архітектурно-художнього вирішення фасадів будівель ВГ 

дозволяє виявити їх характерні риси. Спільною особливістю для всіх будівель ВГ 

було виконання торцевих фасадів однаковими, практично глухими, а головні 

вуличнібільш насиченими декоративними елементами у порівнянні з дворовими. 

Симетрія фасадів підкреслювалась центральним та боковими ризалітами, що 

завершувались аттиками прямокутної форми. Центральні ризаліти офіцерських 

будівель мали тридільну побудову для надання парадного вигляду. Тектоніка 

виражалась через горизонтальні та вертикальні членування фасадів. Кути фасадів і 

ризалітів обрамляли гладкими пілястрами з горизонтальним рустом на першому або 

на двох поверхах та лопатками. Завершуючи карнизи з пояском з сухариків, 
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міжповерхові карнизи, прикрашені поребриком, і поясок, що відділяє цоколь від 

загального об’єму будівлі, розривались пілястрами. Розміщення віконних та дверних 

прорізів також підкреслювало симетрію фасадів. Прорізи будівель завершувались 

стрілчатою перемичкою із замковим каменем або без нього, окрім лазні, пекарні і 

приміщення дезінфекції. На ухилах дахів житлових будівель влаштовувались 

трикутні слухові вікна.  Горищні приміщення казарм додатково вентилювались 

через ці вікна з арочною перемичкою, що розміщувались на фронтонах ризалітів. На 

будівлях господарського призначення слухові вікна мали півциркульну форму (табл. 

3.9-3.12).  

Фронтони. На спорудах військового гарнізону фронтони розміщуються на 

завершеннях ризалітів. Використовуються два основні типи – ступінчастий та 

трикутний, часто вони поєднуються. Також можна виокремити фронтони з віконним 

прорізом
9
 – центральним елементом на полі тимпану круглої форми, що виконує 

роль слухового вікна, і без віконних прорізів
10

 – поле фронтону без декору, площина 

не заповнена. Кожен фронтон декорований карнизами з орнаментом. Завершення 

також не одноманітне, а має два основні типи – одноступінчасте (одинарний 

елемент) і триступінчасте (завершення складається з трьох сходинок на різних 

рівнях) (додаток Б.). 

Комини (димарі). У гарнізонних будівлях комини відіграють роль елемента 

декору фасадів. Вони викладені з лицювальної цегли різних кольорів. Умовно їх 

можна поділити на три групи: без деталювання
11

, двоярусні
12

 та з деталюванням
13

 (в 

оздобленні один або два види орнаментів). Комини без деталювання складаються з 

суцільних площин, що можуть розміщуватись у декілька рівнів або членуватись 

                                                           
9
З круглими віконними прорізами: м. Дубно, вул. Грушевського, 54, вул. Семидубська, 18, 20; м. Луцьк, вул. 

Стрілецька, 4А, 10, вул. Коновальця, 3, 5; м. Острог, п-т Незалежності, 41, 62, 62Д; м. Рівне, вул. Соборна, 68, 217, 

250, 364б, вул. Гур’єва, 2, 11, вул. Дубенська, 6; з арочними завершеннями прорізів: м. Кременець, казарми. 
10

м. Володимир-Волинський, вул. Поліської Січі, 23; м. Дубно, вул. Семидубська, 18, вул. Грушевського, 51;м. 

Кременець, казарми; м. Острог, п-т Незалежності, 62Д, 139; м. Рівне, вул. Соборна, 364б, вул. Дубенська, 6, 9, 10, 13. 
11

м. Дубно, вул. Семидубська, 14, 18, 20, вул. Грушевського, 50; м. Рівне, вул. Соборна, 68, 69, 364б. 
12

м. Луцьк, вул. Коновальця, 3, 5; м. Рівне, вул. Дубенська, 6, 9, 10, 13. 
13

м. Володимир-Волинський, вул. Поліської Січі, 9, 23; м. Дубно, вул. Грушевського, 4, 17, 49, 51, 54, 55; м. 

Кременець, казарми; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, 4-а, 10, 12; м. Острог, пр-т Незалежності, 62, 62-б-п, 62-д, 41, 139; м. 

Рівне, вул. Дубенська, 6, вул. Соборна, 68, вул. Гур’єва, 2. 
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однорядовими виступами одного або декількох рядів цегли відносно основних 

площин кладки. 

Двоярусне оздоблення коминів відображене у розміщенні орнаментів чи 

інших декоративних елементів (ніш, виступів) у два яруси зі зростанням від основи 

комина до його верхівки. 

У деяких коминах використано декорування із застосуванням одного або двох 

видів орнаментів у різних інтерпретаціях (додаток Б.). 

Оздоблення віконних отворів. Основним елементом, що формує ритм площини 

стін, є віконні прорізи. У декорі будівель військових гарнізонів використано кілька 

їх типів. Форма рядових вікон стандартна – прямокутник з арочним завершенням та 

замковим каменем. На сходових клітках та для інсоляції приміщень цокольних 

поверхів застосовано невеликі за розмірами вікна, розміщені попарно. Вони мають 

лучкові завершення. Характерне для парних вікон розміщення у кутових ризалітах 

будівель та їх черговість відносно поверхів (додаток Б.). 

За принципом групування віконні отвори можна розділити на одинарні 

(рядові, нерядові), подвійні
14

 (розташовані попарно), чотирні
15

 (згруповані по 

чотири). За декоративних оздобленням їх можна згрупувати за такими критеріями: 

віконні отвори із завершенням із замковим каменем, оздоблені лиштвами, 

декоровані підвіконними та надвіконними карнизами. 

Рядові віконні прорізи розташовуються на основній площині фасадів, 

членуючи її на рівномірні метричні ряди. Найчастіше використовували прості вікна 

без декорування
16

 (переважно у казармених будівлях), будівлі штабу та для 

офіцерського складу декорували віконними прорізами з використанням 

орнаментики різного характеру
17

 (окремі орнаменти в декорі підвіконних площин) 

                                                           
14

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 188-а; м. Луцьк, вул. Коновальця, 3, 5; м. Острог, пр-т Незалежності, 41; 

м. Рівне, вул. Дубенська, 10, вул. Соборна, 68, 69, 250, вул. Гур’єва, 11. 
15

м. Кременець, казарми. 
16

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 188-а; м. Дубно, вул. Грушевського, 17, 51; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 

2; м. Острог, пр-т Незалежності, 41, 62; м. Рівне, вул. Соборна, 69, 217, 250, вул. Гур’єва, 2, 11, вул. Дубенська, 13. 
17

м. Володимир-Волинський, вул. Поліської Січі, 23; м. Дубно, вул. Семидубська, 18, 20, вул. Грушевського, 49, 50, 

54, 55; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, 4-а, 10, 12, вул. Коновальця, 3, 5; м. Острог, пр-т Незалежності, 62, 62-а, 139; м. 

Рівне, вул. Гур’єва, 11, вул. Соборна, 69, 217, 250; м. Старокостянтинів, вул. Чайковського, казарми. 
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та замкових каменів на завершенні самих отворів
18

. Досить часто ці деталі 

поєднували та комбінували в оздобленні: замковий камінь+орнаментований 

підвіконний карниз, замковий камінь+карниз+декоративна ніша, замковий камінь+ 

лиштва, замковий камінь+ лиштва+підвіконний карниз. 

Нерядові віконні прорізи, що розташовуються на сходових клітках або у 

цокольних приміщеннях, могли декорувати лише підвіконними карнизами без 

обрамлення
19

 або з деталізованим обрамленням з використанням орнаментів
20

. 

Лиштви. Лиштви гарнізонних будівель можна розділити на два типи за місцем 

застосування: у житлових приміщеннях (контур прямокутної форми, простий декор 

з одним орнаментальним рядом) та на сходових клітках (складний ступінчастий 

контур, декорування кількома типами орнаментів). 

Вхідні частини. У гарнізонних будівлях всі дверні прорізи мають арочне 

завершення. За зовнішніми ознаками їх умовно можна розділити на вхідні частини 

без віконних прорізів
21

, з віконними прорізами
22

 та додатково з деталюванням
23

. 

Вхідні блоки без деталювання є звичайним дверним полотном із завершенням 

лучковою аркою. Друга група вхідних частин оздоблена віконними прорізами у 

вигляді віконної фрамуги або перервані лучковою аркою. Третя група – оздоблення 

віконними прорізами над дверним полотном або по боках від нього, використання 

декоративних лиштв, карнизів з орнаментальними мотивами (додаток Б.). 

Пілястри. Ризаліти гарнізонних будівель на кутах декоровані пілястрами – 

плоскими вертикальними виступами. Більшість із них декоровано  орнаментами, 

нішами з прямокутними або арочними завершеннями. За декоративними 

особливостями пілястри на фасадах гарнізонних будівель можна поділити на 

                                                           
18

м. Володимир-Волинський вул. Поліської Січі, 23, 2/47; м. Дубно, вул. Грушевського, 4, вул. Семидубська, 14; м. 

Кременець, казарми; м. Острог, пр-т Незалежності, 62 б-ІІ, 62-д; м. Рівне, вул. Соборна, 68, вул. Дубенська, 9, 10, 13. 
19

м. Дубно, вул. Семидубська, 18, 20; м. Кременець, казарми; м. Луцьк, вул. Коновальця, 3, 5, вул. Стрілецька, 2, 4-а, 

10, 12; м. Рівне, вул. Соборна, 68, 69, 217, 250, 364б,  вул. Дубенська, 6, 10, 13. 
20

м. Луцьк, вул. Коновальця, 3, 5, вул. Стрілецька, 2; м. Острог, пр-т Незалежності, 62; м. Рівне, вул. Гур’єва, 2, 11, 

вул. Соборна, 68, 217, 250, вул. Дубенська, 9. 
21

м. Дубно, вул. Грушевського, 51; м. Рівне, вул. Гур’єва, 2, вул. Соборна, 68, 69, 250.  
22

м. Дубно, вул. Грушевського, 49; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 12; м. Острог, пр-т Незалежності, 41; м. Рівне, вул. 

Соборна, 250, вул. Дубенська, 9, 10. 
23

м. Дубно, вул. Грушевського, 54; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, вул. Коновальця, 3, 5; м. Острог, пр-т Незалежності, 

62-д; м. Рівне, вул. Дубенська, 6, 13. 
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основні три групи: з орнаментикою
24

 – на місці капітелі розташовані різні типи 

геометричних ступінчастих орнаментів різної складності кладки цегли; з 

декоративними нішами різної форми
25

 – круглими, арочними, прямокутними; зі 

стилізованою капітеллю
26

 – класичну капітель замінено на елементи, викладені з 

цегли, що формують як ніші різної форми, так і орнаментальні ряди (додаток Б.). 

Орнаментальне декорування. Головний елемент декору будівель військових 

гарнізонних комплексів – орнаментика, викладена на фасадах за допомогою цегли 

різних кольорів (жовта, червона). За характером використано такі типи орнаментів: 

стрічкові, центричні, змішані. Переважав геометричний орнамент. Рідше 

трапляються рослинні мотиви у стилізованому та спрощеному вигляді (додаток Б.). 

Орнаментальні мотиви використано у різних частинах будівель: карнизи, 

пояси, пілястри, фронтони, віконні прорізи, лиштви, дверні прорізи, комини, 

міжвіконні площини. 

За особливостями побудови та складністю досліджені орнаменти можна 

розділити на такі типи: 

–  ступінчасті
27

– утворюються цеглинами, розміщеними одна під одною та 

виступаючими на половину ширини над кожним наступним рядом: на одну, 

дві або три; 

–  із прямокутними елементами
28

– в основному ряді є елементи прямокутної 

форми, що повторюються через певні проміжки: одинарний, подвійний, 

змішаний; 

                                                           
24

м. Володимир-Волинський, вул. Поліської Січі, 9; м. Дубно, вул. Семидубська, 18, 20, вул. Грушевського, 49, 51, 55; 

м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4-а, 10, 12, вул. Коновальця, 3, 5; м. Острог, пр-т Незалежності, 139; м. Рівне, вул. Соборна, 

364б. 
25

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 188; м. Дубно, вул. Семидубська, 18; м. Кременець, казарми; м. Луцьк, 

вул. Коновальця, 3, 5; м. Острог, пр-т Незалежності, 41, 139; м. Рівне, вул. Гур’єва, 11, вул. Соборна, 68, 217, 250, вул. 

Дубенська, 9; м. Старокостянтинів, вул. Чайковського, казарми. 
26

м. Володимир-Волинський, вул. Поліської Січі, 23; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, 4-а, вул. Коновальця, 3, 5; м. 

Острог, пр-т Незалежності, 62, 62-д; м. Рівне, вул. Соборна, 68, 69, 217, 250, 364-б, вул. Дубенська, 6, 9, 10, 13, вул. 

Гур’єва, 2, 11. 
27

м. Володимир-Волинський, вул. Поліської Січі, 23, вул. Ковельська, 188-а; м. Дубно, вул. Семидубська, 14, 14-а, 14-

в, 18, 20, вул. Грушевського, 4, 17, 49, 50, 51, 54, 55; м. Кременець, казарми; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, 4-а, 10, 12; м. 

Острог, пр-т Незалежності, 62, 62-б-ІІ, 62-д, 41, 139; м. Рівне, вул. Гур’єва, 2, 11, вул. Соборна, 68, 69, 217, 250, 364-б; 

м. Старокостянтинів, вул. Чайковського, казарми. 
28

м. Дубно, вул. Семидубська, 14, 18, 20, вул. Грушевського, 51, 54; м. Луцьк, вул. Стрілецька, 2, 12, вул. Коновальця, 

3, 5; м. Острог, пр-т Незалежності, 62; м. Рівне, вул. Дубенська, 9, 10, 13, вул. Гур’єва, 2, 11, вул. Соборна, 68.  
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–  з геометричними елементами
29

 – утворюються  прямими горизонтальними 

або вертикальними елементами, окремими або об'єднаними між собою: 

прямий, під кутом 45
0
, прямокутний меандр; 

–  ажурні
30

– утворюють закриті або напіввідкриті ніші різної форми, 

створюючи декоративну сітку: прямокутний, трикутний, арочний. 

Таким чином можна підсумувати, що всі будівлі ВГ збудовані у еклектичному 

раціоналістичному цегляному стилі з елементами класицизму. 

Таблиця 3.9 

Характеристика застосування елементів декору на фасадах гарнізонних будівель 
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З нішами  + + + 
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 Без деталювання + + + + 

З сандриками з орнаментикою  + + + 

Із замковим каменем + + + + 

Нерядові без обрамлення + + + + 

Нерядові з орнаментикою + +  + 

Подвійні обрамлені +    

По 4 обрамлені   +  

Парні  +  + 
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 Ступінчасті + + + + 

З прямокутними елементами + + + + 

З геометризованими елементами + + + + 

Ажурні з аркатурою + +  + 

                                                           
29

м. Дубно, вул. Грушевського, 50; м. Кременець, казарми; м. Острог, п-т Незалежності, 62; м. Рівне, вул. Дубенська, 9, 

10, вул. Соборна, 68.  
30

м. Острог, п-т Неалежності, 41; м. Рівне, вул. Соборна, 68, 69, вул. Дубенська, 9, 10, 13. 
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Таблиця 3.10 

Принципи зовнішнього опорядження будівель батальйонних (ескадронних) казарм 
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Таблиця 3.11 

Принципи зовнішнього опорядження будівель офіцерських флігелів 
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Таблиця 3.12 

Принципи зовнішнього опорядження адміністративних будівель (штабів) 
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Висновки по Розділу 3 

 

1. На основі типологічного аналізу будівель та споруд гарнізонного комплексу 

було визначено їх функціональне призначення (житлове, громадське, господарське), 

окреслено ряд планувальних (анфіладного, коридорного, галерейного або змішаного 

типів), конструктивних (з поперечними, поздовжніми або поздовжньо-поперечними 

несучими стінами), розміщенням комунікаційних вузлів (центрове, бічне, секційне 

та змішане), поверховістю (одно-, дво- та трироверхові) та санітарних (інсоляція 

всіх приміщень, тепловий режим, водопостачання, вентиляція тощо) вимог до них.  

2. Визначено особливий статус храмів у складі гарнізонних комплексів, їх 

розміщення у просторовій структурі (окремі будівлі чи у пристосованих 

приміщеннях), матеріал будівництва (кам'яні чи дерев'яні, рідше змішаного типу), 

місткість (для одного полку чи кількох) тощо. Досліджено типовий проект 

військового храму, розроблений та затверджений військовим відомством, який 

реалізовано у 7 містах Волинської губернії (м. Житомир, с. Білокриниця 

Кременецького р-ну Тернопільської області, м. Володимир-Волинський Волинської 

області, м. Волочиськ, м. Старокостянтинів Хмельницької області, с. Тростянець 

Дубенського р-ну, м. Острог Рівненської області). 

3. З'ясовано, що архітектурна стилістика гарнізонних будівель була 

підпорядкована кільком основним чинникам: загальноімперському офіційному 

стилю (напряму), функціональному призначенню будівель, економічному стану у 

країні тощо. Затверджений військовим відомством цегляний стиль вирізнявся 

раціональністю, поліхромністю, відсутністю штукатурки, що оптимізувало вартість 

утримання цих комплексів. 

4. Морфологічний аналіз зовнішнього опорядження та декору фасадів 

гарнізонних будівель дав змогу систематизувати типологію найбільш визначальних 

елементів: 

– фронтони зі ступінчастими або трикутними завершеннями над ризалітами, 

декоровані віконними прорізами та карнизами з орнаментами; 
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– комини (без деталювання, двоярусні та з декоруванням одним або двома 

видами орнаментів); 

– віконні отвори та їх оздоблення (за місцем розташування: рядові та нерядові; 

за принципом групування: одинарні, подвійні або по чотири; за декоративним 

оздобленням: із завершенням із замковим каменем, з лиштвами, з підвіконними або 

надвіконними карнизами); 

– лиштви (за місцем розташування: у житлових приміщеннях та на сходових 

клітках); 

– вхідні частини (без декору, з оздобленням віконними прорізами та з 

декоруванням лиштвами, карнизами); 

– пілястри (за декоративними особливостями: з використанням орнаментики, 

ніш різної форми та стилізованою капітеллю); 

– орнаментальні мотиви в оздобленні фасадів (за структурою, характером 

орнаментики, місцем розташування). 
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Розділ 4. Принципи архітектурної реабілітації гарнізонних будівель в 

сучасних умовах 

 

4.1. Сучасний стан військових гарнізонів Волині 

 

Досліджувані ВГ були окремими поселеннями при містах, фактично 

розташовувалися на вільних від забудови територіях. У подальшому розвитку 

вулично-транспортної інфраструктури гарнізони влились у структуру міст і стали 

невід'ємною їх частиною. На початок ХХІ століття відбулася функціональна 

трансформація військових гарнізонів, що призвело до зміни типологічних, 

стилістичних та містобудівних характеристик цих об'єктів.  

Первинне призначення військових територій – для проживання, навчання і 

тренувань солдатів і офіцерів, а також їх обслуговування. Тобто військова функція 

була поєднана із житловою (казарми, флігелі для офіцерів), адміністративною (штаб 

командування), господарською (сараї, склади), навчально-тренувальною 

(приміщення для навчальних команд). До них належали будівлі різних періодів: 

царської Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття, ІІ Речі Посполитої 1918–1939 років, 

радянських часів (1939–1991). 

Сторічний період значно змінив функцію, закладену під час будівництва, 

зокрема попит та пропозиція на ринку будівництва наприкінці 1990-х – на початку 

2000-х років. Із переведенням державної власності у приватну і бурхливим 

розвитком малого і середнього бізнесу з'явилася можливість перепрофілювання і 

розукрупнення наявних ВГ, а також переобладнання для суспільних функцій 

житлових приміщень, особливо тих, які розташовані на перших поверхах житлових 

будинків і мають можливість організації окремого входу з вулиці [164, с. 64].  

Як результат трансформаційних процесів можна визначити основні 

функціональні зони, що утворилися на сьогодні, на рис. 4.1: 

–  військова – повністю збережене початкове призначення зони (Володимир-

Волинський, Старокостянтинів – повністю, Рівне, Луцьк, Дубно – частково); 
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–  житлова – трансформація територій під приватні помешкання як для 

військовослужбовців, так і для цивільних громадян (Рівне, Луцьк, Дубно, 

Острог, Кременець – частково); 

–  навчальна – специфічне перепрофілювання зони під навчальний заклад 

(Острог, Луцьк); 

–  території взагалі не використовують – повна відсутність експлуатації зони 

(Ковель, Кременець). 

Двома основними функціями зазначених територій стали військова та житлова. 

Первинне призначення цих територій збереглося в Рівному, Луцьку, Володимирі-

Волинському, Старокостянтинові й частково Дубні, де розташовуються діючі 

військові частини Збройних сил України. 

Друга – житлова функція. Значна кількість будівель, їх просторове 

розташування та планувальна структура колишніх казарм давали змогу 

облаштовувати в них приватні квартири для розселення військовослужбовців. Таке 

явище спостерігалось у Рівному, Луцьку, Дубні, Острозі й частково у Кременці, 

внаслідок чого утворилися нові житлові квартали із власною інфраструктурою. 

У цих містах існують містобудівні ансамблі з культовими спорудами, 

громадськими й житловими будівлями, благоустроєм. Лише у Кременці під 

приватне житло відведено незначну територію з  кількома будинками. 

Військові території в Острозі віддали на навчальну функцію. Там у будівлях 

колишнього гарнізону працює ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.  

Нестача фінансування та нівелювання значення армії в Україні зумовили 

припинення експлуатації території військових гарнізонів у Ковелі та Кременці. Нині 

вони перебувають у занедбаному стані і не використовуються. 

Проте головна особливість зональних трансформацій військових територій – 

їх поліфункціональність.  Майже всі приклади поєднують кілька функцій, що 

пояснюється особливостями розвитку сучасного міста. 

Основними чинниками у таких трансформаціях були: пріоритетність 

соціальних мотивів, конфігурація ділянки, необхідність забезпечення нормами і 

санітарно-гігієнічними умовами, територіальна достатність розміщення озеленення і 
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елементів упорядкування території, естетична  привабливість, рішення інженерно-

комунікаційної інфраструктури. 

 Планувальна структура будівель гарнізонів також трансформувалася залежно 

від функціонального призначення. Під час переведення казармених та штабних 

споруд під приватне житло несучі конструкції було збережено, додано перегородки 

для формування окремих квартир з необхідним набором приміщень. Не завжди 

перепланування вдалі й відповідають сучасним вимогам Державних будівельних 

норм України та комфорту мешканців. 

Основних та іноді кардинальних змін і трансформацій зазнали фасади 

будівель, що вплинуло на їхній стилістичний та естетичний вигляд. Основна 

трансформація у 95 відсотків гарнізонів – фарбування стін фасадів. У більшості 

підібрано кольори, близькі до кольору цегли, проте є приклади застосування 

абсолютно несумісних кольорів (рожевий, світло-зелений тощо). Другий вид 

трансформації – обшивка фасадів рекламними пластиковими щитами або новітніми 

матеріалами (стінні алюмінієві сандвіч-панелі). Цей засіб використовують на стінах 

магазинів або інших громадських закладів, розташованих на перших поверхах 

будівель. Третій – добудова приміщень або елементів, що не відповідає стилістиці 

будівлі. Наприклад, облаштування вхідного ґанку до магазину із застосуванням 

колон з балюстрадами та портика у класицистичному стилі (табл. 4.1). 

Узагальнюючи вище наведені приклади можна виділити основні процеси, що 

зумовила сучасний стан будівель ВГ: 

– добудови окремих частин будівель, цілих поверхів, що супроводжуються 

самовільними реконструкціями та переплануваннями, які пошкоджують 

конструкції будівель; 

– використання елементів, що не відповідають загальній статистиці фасадів 

будівель; 

– адаптація перших поверхів під інші функції (торгову, офісу, 

обслуговуючу), що супроводжується використанням новітніх матеріалів 

для опрацювання стін, їх пограбування у невідповідні кольори; 

– заміна автентичних елементів на нові (вікна, двері, дах тощо); 
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– руйнування будівель через невідповідним догляд, неналежну експлуатацію 

або ж задля будматеріалів. 

Перелічені трансформації фасадів знищують їх первісний вигляд, 

архітектурно-історичну цінність та естетичну привабливість. 

 
 Рис. 4.1. Приклади функціональної трансформації територій  

військових гарнізонів Волинської губернії 
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Таблиця 4.1 

Приклади деструкції фасадів гарнізонних будівель 
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Таблиця 4.1 (продовження) 
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Таблиця 4.1 (закінчення) 

 

 

4.2. Закордонний досвід реновації військових об’єктів 

 

Географія військових об'єктів, що були реконструйовані та змінені 

функціонально включає Нідерланди (оборонні форти Нової Голландської 

Ватерлінії), Польщу, Німеччину, Бельгію, Литву, Словаччину тощо.  

Усі перелічені об'єкти – це військові гарнізони, збудовані у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ століття з метою розташування великої кількості військових. 

Функціональна зміна будівель відбулася на житлову (приватні апартаменти, готелі), 

громадську: культурну (музей, мистецька галерея, океанарій), харчову (кав'ярня, 
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бістро), спортивну (гольф-клуб, спортивно-рекреаційний центр), адміністративну 

(офісні приміщення), ритуальну (крематорій з урновим цвинтарем). 

Функціонально-архітектурні трансформації застосовані у реконструкції 

численних об'єктів на території Західної та Східної Європи. Зокрема, у колишніх 

казармах у м. Каунас (Литва), збудованих у 1879 році, було застосовано новітні 

технології: геотермальне опалення, сонячну енергію, ізоляційну піну. На всьому 

даху та стінах використано ізоляційний матеріал високої продуктивності, що значно 

зменшує споживання енергії, забезпечує ізоляцію та ущільнення повітря. Ця 

технологія не пошкодила історичну будівлю і сприяє згасанню звуку. 

Відремонтовані казарми на сьогодні функціонують як оптимальне місце для бізнесу 

та відпочинку на головному проїзді міста Juozapaviciaus Avenue. 

Реконструкція колишніх казарм лейб-гвардії Преображенського полку, 

збудованих 1899 року в Санкт-Петербурзі архітектором В. Шретером, передбачає 

розбір малоцінних некапітальних споруд, що відновить історичну планувальну 

структуру комплексу від пізніших нашарувань, і зміну функціонального 

призначення – облаштування житлових та офісних приміщень. При цьому було 

збережено цегляні склепіння на поперечних стінах та дрібнорозмірні бетонні 

склепіння по металевих балках на чавунних колонах, які стали основою для нових 

планувальних рішень. 

Частина Польщі, що перебувала у складі Російської імперії, зазнала її значного 

впливу в соціальних, культурних, релігійних та військових сферах. Дислокація 

значного військового контингенту і насадження православ'я як основної державної 

релігії вилилось в укріплення кордонів шляхом будівництва гарнізонних комплексів. 

Деякі з них збереглися досі, інші руйнуються або повністю розібрані на будівельні 

матеріали. Серед збережених комплексів – гарнізони у Грубешові, Пултуську та 

Скерневіце як приклади реновації та ревіталізації військових житлових об'єктів у 

сучасне міське середовище. 

Казарми у Грубешові збудовано у 1903–1906 роках за наказом Миколи ІІ для 

потреб 7-го полку уланів ольвіопольських. Після здобуття Польщею незалежності їх 

використовували для дислокації різних військових частин. На сьогодні будівлі 
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використовують за призначенням – у них розташований 2-й Грубешівський 

рекогносцирувальний полк [307]. 

Будівлі гарнізону було реконструйовано згідно із сучасними вимогами і 

потребами військових: частину з них було утеплено, поштукатурено та 

пофарбовано. Хоч основні елементи декору фасадів збережено (фронтони, пілястри, 

замкові камені над вікнами), дрібніші фрагменти втрачено (орнаменти на карнизах 

та фризах, фронтонах тощо). В іншій частині будівель збережено первинний 

зовнішній вигляд: розчищено цегляну кладку, відновлено оригінальний колір, 

елементи декору. Також було відреставровано дерев'яні вікна, двері або замінено 

пошкоджені на нові, металеву ковку тощо (додаток Б). 

За цими самими принципами було реставровано гарнізонний храм, збудований 

у 1903–1905 роках у складі військового гарнізону 7-го уланського Ольвіопольського 

полку і освячений на честь Св. Миколая Чудотворця. З 1918 року – гарнізонний 

костел 2-го полку кінних стрільців, на сьогодні – римо-католицький костел Божої 

Матері Неустанної Помочі. Переведення будівлі храму із православ'я до 

католицизму зумовило певні його зміни: над входом було зведено дві вежі, а 

дзвіницю споруджено поряд з основною будівлею.  

Військовий гарнізон у м. Пултуськ, Польща, збудовано у 1880–1890 роках для 

31-го Алексопольського піхотного полку, 8-ї артилерійської батареї та її 

керівництва. У 1910–1914 рр. тут дислокувався 7-й піхотний полк. Після 

відновлення незалежності будівлями користувалася польська армія, зокрема 13-й 

піхотний полк. 

Після Другої світової війни в гарнізоні був розміщений 1-й саперний 

батальйон 1-ї Варшавської механізованої дивізії. Офіційно з 2001 року гарнізон не 

експлуатують. Саме це спричинило занедбаний стан будівель: пошкоджені несучі 

конструкції, розбиті вікна, зарослі чагарниками території, купи будівельного сміття 

тощо [309]. 

Але з 2011 року місцева влада почала розробляти концепцію реновації 

гарнізонного комплексу. Згідно із проектом, передбачалося створити простір для 

місцевої громади з великим торговельним центром, кафе, казарми мали 
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пристосовані під житло. Біля них планували розмістити невелике футбольне поле, 

майданчик для скейтбордингу, міні-поля для гольфу, ставок або фонтан, дитячу 

пісочницю, гойдалки тощо. На жаль, цей проект залишився у планах, і нині будівлі 

перебувають фактично в аварійному стані, попри їх монументальність і належність 

до пам'яткоохоронного реєстру (додаток Б). 

Кращий стан ВГ в м. Скерневіце, збудованого для 31 Алексєєвського полку 

(додаток Б.31). Його було відремонтовано та переобладнано для державного вищого 

професійного училища [306]. 

Вагомий прикладом ревіталізації території військового гарнізону – парк 

культури в м. Кошице, Словаччина. Цей комплекс збудувала Австро-Угорська 

імперія наприкінці ХІХ століття на противагу Російській імперії біля спільного 

кордону. До 1939 року в місті налічувалося 13 казарм для дислокації військового 

контингенту. Також до комплексу входили військові склади, пекарня і водонапірна 

вежа [308]. 

Мета реконструкції  полягала в адаптації й створенні нового урбаністичного 

простору. Згідно з проектом, було збережено три оригінальні будівлі казарм, що 

належали місту, добудовано вісім павільйонів. Кожен з них має військову назву як 

посилання на попереднє призначення будівель: Альфа, Браво, Чарлі тощо. Ідея 

належить архітекторові Іраклію Еріставі. Тут розміщені студії, майстерні, класи та 

великий підземний паркінг. У головній будівлі Альфа є два багатофункціональних 

зали для концертів, театральних вистав, лекцій і конференцій. Є й менші 

приміщення, обладнані аудіо- та відеотехнікою. Відокремлене приміщення — 

галерея. 

Внутрішній простір військових казарм перетворено на простір для творчості, 

презентацій та просування сучасного мистецтва, експериментальної кульутри. У 

комплексі є павільйон для проживання митців. 

Зовнішній вигляд будівель було змінено та підпорядковано загальній 

концепції центру: стіни збережених казарм поштукатурено та пофарбовано у світлі 

кольори, закрите декоративне оздоблення фасадів (додаток Б). 
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Перебудова та реконструкція торкнулась і військових гарнізонних церков. Ті, 

що розташовані на території сучасної Росії, Білорусі, було відремонтовано або 

частково перебудовано. Але їх релігійна належність залишилась тією самою – 

православні храми. Церкви на території Польщі, Литви, Латвії майже всі 

реконструйовано. З 1918 року, коли російські війська залишили ці території, у 

суспільстві виникла потреба реваншу і знищення всього, що нагадувало російське 

панування. Найбільше це відобразилося на храмах як головних символах російської 

епохи. У той період було розпочато процес ревіндикації – масової експропріації 

православних церков і передавання їх католикам, уніатам, рідше – протестантам.  

Основні гвардійські храми
31

 в містах Кельце та Скерневіце з 1920-х років було 

передано католицькій парафії. Після незначних реконструкцій їх використовують як 

костели, церкву у Варшаві зруйновано під час ревіндикації в період ІІ Речі 

Посполитої (додаток Б). 

Менші гарнізонні храми переважно перебудовували під костели, руйнували та 

розбирали повністю, вони набували нових функцій. 

До першої групи можна зарахувати храми
32

 в Августові, Варшаві, Любліні, 

Пулавах. Будівлі цих церков було передано католицькій (у Варшаві 

протестантській) парафії у міжвоєнний період, пізніше перебудовано (знято бані та 

дзвіниці), їх використовують як костели (євангелістична кірха). Така практика була 

найпоширенішою щодо православних військових храмів Російської імперії. У 

певних випадках функціональне призначення будівель змінювали
33

, зокрема у 

міжвоєнний період церкву в місті Остролека було перетворено на тренажерний зал, 

а нині її використовує професійно-технічне училище №1; церква у Сташуві 

слугувала кінотеатром, а після пожежі, що майже зруйнувала її, на цьому місці 

збудовано кінотеатр. 

                                                           
31

Церква Св. Архістратига Михаїла (1894 р.) для Литовського лейб-гвардійського полку у м. Варшава; церква 

Св. Миколи Чудотворця (1904 р.) для 6-го стрілецького полку в м. Кельце; церква Різдва Господнього (1903 р.) для 38 

Тобольського полку в м. Скерневіце. 
32

Церква Св. Миколи Чудотворця (1910 р.) для 104-го Багратіоновського піхотного полку в м. Августов; 

церква Св. апостолів Петра і Павла (1904 р.) для лейб-гвардії Кексгольмського імператора австрійського полку в м. 

Варшава; церква Матері Божої Грузинської (1903 р.) для 69-го Рязанського полку у м. Люблін; церква Св. Трійці (1909 

р.) для 71-го Білеєвського піхотного полку в м. Пулави. 
33

Церква Преображення Господнього (1904 р.) для 21-го Муромського полку в м. Остролека; церква Св. Юрія 

(Георгія) Переможця (1904 р.) для 40-го Малоросійського драгунського полку в м. Сташув. 
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Найчастішими були випадки руйнування будівель храмів, що мали 

«символічне значення»
34

. У місті Козеніце будівлю знесено, а на її місці збудовано 

школу, у місті Конське – пам’ятник жертвам світових воєн, у Мінську 

Мазовецькому, Пшасниш розібрано в міжвоєнний період. 

Лише у кількох храмах було збережено первинний вигляд з невеликими 

змінами, наприклад у військовій церкві в м. Кельце, Святих Кирила та Мефодія у м. 

Честохова, Святого Алексія у м. Лодзь [297]. 

Приклади перебудови та реконструкції військових православних храмів на 

території Польщі зведено у додатку Б. 

 

4.3. Інтеграція та функціональна адаптація військових гарнізонів у 

міське середовище 

 

Швидкі темпи міського розвитку рік у рік дедалі більше суперечать завданням 

охорони спадщини. Тому ці проблеми слід розглядати в контексті загальних 

проблем розвитку цілого міста  [83, с. 34]. 

Військові гарнізони – це нерухомість, а зміни у суспільному житті потребують 

їх пристосування до нових потреб. На сьогодні маємо методичне забезпечення 

розгортання процесів інтеграції гарнізонних будівель у соціокультурний контекст. 

Ці комплекси – складні ансамблі, і тому потребують комплексного підходу в 

процесі їх інтеграції, що включатиме різні галузі. Зокрема це стосується поєднання 

архітектури, менеджменту, економіки та реклами.  

Передусім це проектування: покращення зовнішнього вигляду ВГ шляхом 

реновації будівель та споруд, будівництва нових у взаємозв'язку з наявною 

забудовою; благоустрій території та використання різних систем управління ним. 

Наступний крок – організація співпраці та партнерства між державними і 

громадськими групами, приватними особами, виявлення джерел фінансування 

                                                           
34

 Церква Покрови Божої Матері у м. Козеніце; церква Ікони Божої Матері Знамення (1903 р.) для 25-го 

Смоленського і 27-го Вітебського піхотних полків у м. Конське; церква Покрови Божої Матері (1904 р.) для 186-го 

Луковського і 187-го Хелмського піхотного полків у м. Мінськ Мазовецький; церква Св. Олександра Невського (1903 

р.) для 30-го Полтавського піхотного полку у м. Пшасниш. 
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відродження гарнізонних комплексів. А також рекламні заходи: поширення 

інформації про історично-культурну та архітектурно-містобудівну цінність 

гарнізонних комплексів для залучення потенційних інвесторів, нових компаній, 

жителів і відвідувачів тощо. 

Збереження історичних ансамблів залежить від збереження окремих будівель, 

що входять до їх складу. А збереження ансамблю впливає на подальше існування 

історичних і розвиток нових функцій його окремих елементів – будинків [192, с. 

176]. Інтеграція ВГ у сучасне міське середовище залежить від визначення потреб їх 

власників, мешканців чи орендарів, ринкового попиту.  

На основі цих принципів, історичного і містобудівного аналізу, проведених на 

кафедрі архітектури та середовищного дизайну НУВГП (м. Рівне) студенткою А. 

Рункевич під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Н.В. Лушнікової та 

аспіранта І.М. Сергіюк, було розроблено дипломний проект реконструкції 

військового містечка в с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської 

області під легкоатлетичний комплекс.  Спортивну тематику, а саме легку атлетику, 

обрано через брак на території Західної України цілісних тренувальних комплексів 

із цього виду спорту. Цей проект передбачає розміщення повного комплексу 

необхідних будівель, майданчиків та прилеглих територій для повноцінного 

тренувального і змагального процесу легкоатлетів (рис. 4.2). 

Територія, що підлягає реконструкції, відокремлена від житлової забудови і 

має площу 12,03 га, що дає змогу розмістити всю необхідну інфраструктуру. 

Проектом передбачено кілька основних трансформаційних етапів: реконструкція 

наявних будівель, що є цінними зразками військової архітектури, демонтаж 

зруйнованих будівель і тих, що не становлять архітектурно-історичної цінності, 

розміщення проектних будівель для нового легкоатлетичного комплексу і 

розпланування території згідно з новими потребами. 

Передовсім передбачено збереження та відновлення трьох основних будівель 

гарнізону – двох солдатських казарм і штабу, що перебувають у найкращому стані. 

Колишні казарми переобладнують у гуртожитки міні-готелі з кімнатами для 

спортсменів на дві особи. 
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Штабній будівлі фактично залишено її функції та запропоновано розмістити 

адміністративні приміщення, зокрема дирекцію, бухгалтерію, конференц-зали, 

архівні, суддівські, прес-центри тощо. 

Значна частина будівель перебуває у напівзруйнованому стані або близькому 

до такого. До того ж зведено їх у 1970–1980-х роках, вони не становлять жодної 

історичної або архітектурної цінності. Проектом вирішено демонтувати ці будівлі й 

на їх місці розташувати їдальні-кафе для спортсменів біля кожного з гуртожитків 

для зручності. Ці будівлі двоповерхові, виконані з цегли для повторення матеріалу 

будівель казарм. 

Також передбачено розміщення двох спортивних об'єктів: відкритого 

легкоатлетичного стадіону з критою трибуною на місці плацу для військово-

стройової підготовки і критого тренувального спортзалу з блокованим медпунктом, 

що містить весь набір приміщень для надання невідкладної допомоги та виконання 

лікувально-профілактичних комплексів вправ у разі травм. Нові будівлі 

запроектовано за сучасними нормативними вимогами, проте у матеріалі 

відтворюють наявні будівлі – керамічну цеглу, адже елементи фасадів облицьовані 

нею. 

Порівняльну характеристику стану об'єктів та проектних пропозицій з їх 

реконструкції зведено у табл. 4.2. 

Усі ці принципи було втілено у цьому проекті. Збережено основні об'ємно-

просторові параметри середовища, а саме: масштаб, колорит, пропорції, 

архітектурну стилістику тощо. Було застосовано сучасні матеріали і конструкції з 

урахуванням загальних пропорційних та композиційних елементів історичних 

будинків, створено якісно нову композиційну структуру на місці малоцінної та 

зношеної забудови, сформовано середовище, нове за структурною організацією, але 

погоджене з навколишньою забудовою і відкритим простором, організовано 

яскравий контраст між історично сформованим середовищем і новоствореними 

об'єктами з умовою дотримання відповідних норм збереження пропонованої 

пам'ятки архітектури та відповідністю композиційного вирішення ергономічних і 

художніх вимог. 
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Цей проект може слугувати основою, певним підґрунтям для подальшого 

розгляду та розроблення відповідної документації місцевою владою або 

зацікавленими інвесторами з можливістю реалізації. Адже у цій роботі поєднано 

розв'язання двох важливих проблем сьогодення: підтримка і розвиток спорту та 

збереження і відновлення архітектурної спадщини регіону. 

Таким чином, збереження ВГ та їх інтеграція у сучасні суспільні процеси 

надзвичайно важливі в розвитку кожного окремого міста і впровадження 

європейських цінностей загалом. Головна мета, яка при цьому реалізується, полягає 

у формуванні культурних пріоритетних національних цінностей. Історико-культурні 

ресурси міста, зокрема гарнізони – це капітал, що дає змогу приваблювати туристів, 

інвесторів, громадськість для розкриття архітектурно-містобудівного потенціалу 

району.  

Архітектурна спадщина має працювати у сучасності, тому міста всіляко 

залучають до активного життя власний культурний потенціал. У всьому світі міста, 

що пишаються унікальною спадщиною, вважають збереження історичного 

середовища головним елементом загальної стратегії економічного розвитку [127]. 

Таким елементом у містах Волині можуть стати і досліджувані військові гарнізони, 

а визначення їх як історико-архітектурної спадщини дасть змогу виважено керувати 

їх ресурсами, застосовувати у соціокультурних процесах життя сучасного 

суспільства. 
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Рис. 4.2. Приклад інтеграції та функціональної адаптації ВГ: дипломний проект «Реконструкція 

під легкоатлетичний комплекс в с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області». 

Автор – студентка кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП А.І. Рункевич, 

керівник – к.т.н., доцент Н.В. Лушнікова, консультант – І.М. Сергіюк 
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Таблиця 4.2 

Порівняльна характеристика об’єктів до та після реконструкції 
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Функціональна адаптація гарнізонних будівель до сучасних потреб 

 

Основна мета функціональної адаптації гарнізонних будівель до сучасних 

потреб полягає у їх переоблаштуванні для поліпшення планувального рішення, 

підвищення рівня благоустрою інженерного устаткування, створення житла, що 

відповідає сучасним нормативним і демографічним вимогам. Невідповідність 

функцій установ будівлям, у яких вони розташовуються, постійно зростає: 

змінюються вимоги до планування, благоустрою, габаритні розміри, принципи 

розміщення тощо. 

Міри втручання залежать від наявності історичних відомостей про цілі 

комплекси та окремі будівлі; ступеня збереження планувальних і об'ємно-

просторових якостей; архітектурно-планувальних та конструктивних якостей 

окремих будинків; відношення будівлі до сучасних соціальних потреб (можливість 

експлуатації за наявності пам'яткоохоронного статусу або застосування нової 

функції). 

На основі аналізу вищеперелічених вимог можна виокремити основні етапи 

функціональної адаптації гарнізонних комплексів. Кожному з них відповідають 

певні методи і види робіт, які можна виконувати разом або послідовно залежно від 

особливостей кожного гарнізону та його елементів. 

Перший етап містить адаптацію планувальної та об'ємно-просторової 

структури як середовища розвитку збереженого історичного будинку. Адаптація 

планувальної структури спрямована на її впорядкування і пристосування до 

сучасних технічних вимог, а об'ємно-просторової структури – на відновлення 

цілісного образу історичного середовища і гармонійного сполучення гарнізонного 

будинку із сучасною забудовою. 

Другий етап, а саме адаптація архітектурно-планувальної структури окремих 

будівель у гарнізонному комплексі, спрямований на відновлення їх архітектурних  

та художніх особливостей і гармонійного вписування в загальну забудову гарнізону. 

До нього входять збереження відповідності архітектурно-планувального рішення 

будинку, підпорядкованість нових форм і декору збереженим тощо: відновлення 
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первинного кольору та кладки цегли, що включає зняття штукатурки, нашарувань з 

пінопласту, гіпсу, алюмінієвих плит, реклами. Можливе пофарбування у природний 

темно-коричневий колір. 

Необхідне відновлення знищених або пошкоджених елементів декору на 

карнизах, фронтонах, віконних та дверних прорізах. Обов'язкове збереження 

автентичних дерев'яних вікон та дверей і заборона їх заміни на металопластикові. 

Третій етап адаптації – функціональна інтеграція будівлі гарнізону у складі 

ансамблю спрямована на знаходження оптимального функціонального рішення для 

будинку з урахуванням сучасних вимог до функціонального зонування всього 

ансамблю. Визначення оптимального функціонального рішення базується на 

порівнянні традиційної історичної функції, сучасного використання та вимог. Після 

аналізу вищезазначених аргументів будівлі можуть відновити початкову функцію, 

розвивати наявну (з її можливим розширенням) або отримати нову. 

Ці принципи функціональної адаптації гарнізонних будівель до сучасних 

вимог проживання і комфорту було впроваджено у концептуальній реконструкції 

житлових будинків у м. Рівне, зокрема №6 і 9 на вул. Дубенській та №69 на вул. 

Соборній. Було проаналізовано сучасний стан будівель, планувальну структуру та 

комфортність проживання. Усі пропозиції враховують конструктивну систему 

будівель та не порушують несучих стін.  

Першим етапом трансформації будо здійснення перепланування у межах 

існуючих квартир з метою поліпшення комфорту проживання відповідно до  чинних 

Державних будівельних норм. При цьому було ліквідовано кімнати гуртожиткового 

типу зі спільними кухнями та санвузлами (№6 на вул. Дубенській), прохідні кімнати 

та кухні, розширено кухні, санвузли і ванни (№9 на вул. Дубенській та № 69 на вул. 

Соборній). 

Другим етапом передбачено перепланування під соціальне житло з мінімально 

допустимими площами приміщень. Воно має бути економним, простим і дешевим з 

невеликими спальнями для кожного члена сім'ї та вітальнею, кухнею. У 

проектуванні використовують мінімальні площі, зазначені у відповідних 
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будівельних нормах (зокрема ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні 

положення»). 

Третій етап передбачав реконструкцію під житло підвищеної комфортності. 

Загальна площа квартир відрізняється за розміром від житла соціального 

призначення, що пов'язане із розширенням загальносімейної зони (гігієнічні, 

господарські, рекреаційні, полі функціональні, рекреаційно-господарські та 

комунальні підзони). Верхня межа площ приміщень такого житла не нормується. 

Порівняльна характеристика нинішнього стану та пропозицій щодо 

перепланування під соціальне житло та житло підвищеної комфортності з техніко-

економічними характеристиками зведено у табл. 4.3–4.5. 

Таблиця 4.3 

Порівняльна характеристика існуючого стану та пропозицій щодо перепланування  

будинку №6 на вул. Дубенській в м. Рівне 
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Таблиця 4.4 

Порівняльна характеристика існуючого стану та пропозицій щодо перепланування  

будинку №9 на вул. Дубенській в м. Рівне 

 

 

Сучасні вимоги до житла та його комфорту згідно з дослідженнями 

змінюються кожні декілька років [263]. Тож планування, виконані після 

переведення частини будівель гарнізонних комплексів із казарм у приватне житло, 

вже не відповідає сучасним нормам проживання. Це проявляється у недосконалості 

планувальних рішень квартир: незручне планування, малі розміри кухонь, віталень, 

санвузлів; невідповідності експлуатаційних якостей огороджувальних конструкцій 

вимогам тепло-, гідро- і звукоізоляції. 

Адаптація гарнізонних будівель – важливе питання розвитку міст Волині. 

Окрім збереження і відновлення ВГ, цей процес важливий у плані підвищення їх 
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енергоефективності. Сучасні методи і засоби дають змогу значно зменшити втрати 

тепла, що сприяє підвищенню економічних показників. 

 

Таблиця 4.5 

Порівняльна характеристика стану та пропозицій щодо перепланування  

будинку №69 на вул. Соборній в м. Рівне 

 

Регенерація історичного середовища і відтворення у первісному вигляді 

повністю чи майже повністю зруйнованих споруд – гостра проблема сьогодення. 

Такі роботи – одна зі складних галузей сучасної реставрації, оскільки ставлять за 

мету відтворення об'єкта максимально наближеним до автентичного. Ще одна 

проблема – сумісність та взаємодія нових будівельних матеріалів, конструкцій та 

технологій з автентичними. Натурні обстеження – основа створення технології 
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проведення ремонтно-реставраційних робіт та вибору матеріалів, які найбільш 

сумісні з первісними матеріалами пам'яток.  

 

4.4. Рекомендації щодо збереження, реабілітації та охорони віськових 

гарнізонів Волинської губернії 

 

Знаходження компромісів між сучасними потребами та важливістю 

збереження історичної містобудівної спадщини, а також між суспільними та 

приватними інтересами, замовником та виконавцем – основа демократичного, 

професійного, екологічного розв'язання проблем. Історична міська забудова, до якої 

входять адміністративні та житлові будівлі, формує образ міста і впливає на його 

естетику. 

Гармонійне поєднання історичного містобудівного ансамблю із сучасною 

забудовою потребує міжгалузевої взаємодії архітектури, антропології, інженерної 

справи, культурології, дизайну, соціології, екології тощо. 

Основні складові такого поєднання – збереження основних об'ємно-

просторових параметрів середовища, а саме масштабу, колориту, пропорцій, 

архітектурної стилістики тощо, із введенням сучасних матеріалів та конструкцій, 

тобто перенесення загального пропорційного і композиційного строю старих 

будинків на нові споруди; створення якісно нової композиційної структури на місці 

малоцінної чи зношеної забудови; формування середовища, нового за структурною 

організацією, але погодженого з навколишньою забудовою і відкритим простором; 

створення контрасту між історично сформованим середовищем та новим об'єктом за 

умови дотримання відповідних норм збереження пам'ятки архітектури і 

відповідності композиційного вирішення ергономічним та художнім вимогам [216]. 

Для забезпечення подальшої “життєздатності” історико-архітектурних 

містобудівних комплексів повинні проводитись роботи щодо їх функціональної 

реабілітації та адаптації, інновації і часткової модернізації. 

Важливим аспектом є те, що роботи з регенерацію містобудівних комплексів 

повинні базуватися на знання про “автентизм” цінного містобудівного об’єкту [80]. 
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Регенерація будь-якого типу, зокрема і містобудівна, включає втручання в саму 

будівлю. Тому перед початком усіх робіт слід визначити або уточнити матеріальну 

цінність всього ансамблю та його елементів. Процес інновації повинен ґрунтуватися 

на діях, спрямованих на збереження чи відтворення втраченого [79]. 

Аналіз наукових джерел, а також вивчення досвіду європейських архітекторів-

практиків дали змогу  виділити основні рекомендації щодо реабілітації ВГ для 

сучасних умов використання: 

1. Реновацію будівель військових гарнізонів, що мають архітектурну та 

історичну цінність, слід проводити комплексно як єдину містобудівну 

одиницю.Реноваційні роботи потрібно проводити на основі наукових 

розробок, відповідних законодавчих актів, з урахуванням новітніх світових 

тенденцій у галузі архітектури та містобудування [243]. 

2. Враховувати необхідність відтворення втрачених архітектурних об’єктів (під 

архітектурних об’єктом розуміється окрема будівля, елементи її конструкцій 

або оздоблення фасадів). 

3. За можливості та необхідності зберігати типологічні характеристики будівель 

(збереження їх первинного функціонального призначення –житлового або 

громадського). 

4. Створення економічно ефективного середовища шляхом зміни функції 

перших поверхів об’єктів на торгову, обслуговуючу, офісу тощо; 

використання всього комплексу для міських потреб (на прикладі 

функціональної інновації військового гарнізону у м. Кошице, Словаччина). 

5. У процесі реновації необхідно враховувати забезпечення комфортного 

проживання мешканців та користувачів згідно чинних будівельних норм. 

6. Створення комфортного транспортного та пішохідного середовища зовні ВГ 

та всередині нього. 

7. Збереження естетичної та художньо-архітектурної привабливості військових 

гарнізонних комплексів такими заходами: підкреслення наявних та створення 

нових, естетично обґрунтованих візуальних домінант, організація активних 

колірних акцентів, підвищення рівня атрактивності шляхом синтезу 
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архітектури та дизайну, створення єдиного архітектурно-ландшафтного 

середовища [215]. 

Відповідно до цього можна сформувати основні принципи збереження, 

реабілітації та охорони військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ 

століття у двох напрямах: документально-законодавчому і технічно-практичному. 

При виконанні містобудівної охоронної документації, зокрема визначенні 

охоронних зон та зон регулювання забудови, можна виділити наступні етапи робіт: 

– виявити та обстежити всі елементи військових гарнізонів: казарменні 

будівлі, адміністративні (штаб, госпіталь), за можливості господарські 

(більшість з них були дерев’яними, тому практично не збереглися), а також 

втрачені (найчастіше військові храми). Цей етап включає виконання 

фотофіксації гарнізонних будівель, обміри планів та фасадівтощо; 

- встановити орієнтовані межі ВГ. Досить часто межі є нечіткими і втратили 

своє початкове розташування; у такому випадку пропонується визначати 

межі ВГ згідно наявних іконографічних матеріалів та сформованої 

вуличної мережі міст; 

- визначити власність забудови військових гарнізонів: період Російської 

імперії (до 1917 року), період ІІ Речі Посполитої (1920-1939 рр.), 

радянський період (1946-1990 рр.), період незалежної України (з 1991 

року); 

– встановити архітектурну, містобудівну та історичну цінність окреслених 

об'єктів за періодом їх будівництва; 

- визначити охоронні зони для ВГ та його елементів, а також встановити 

рекомендації та обмеження щодо реконструкції і можливості нового 

будівництва; 

– сформувати відповідну облікову документацію – паспорти, облікові картки, 

коротку історичну довідку, акти технічного стану та довідки про майнову 

цінність об’єкта; 

– внести нововиявлені об'єкти до Державного реєстру пам'яток. 
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Такий підхід дозволить узгодити містобудівну документацію, як існуючу, так і 

проектну, з врахуванням особливостей ВГ. Зокрема це стосується генеральний 

планів населених пунктів  та історико-архітектурних оперних планів. 

Спектр технічно-практичних заходів є більш різноманітним і стосується 

різних частин будівель. Передусім до них належить професійне технічне обстеження 

будівель ліцензованими та сертифікованими організаціями зі складанням 

відповідних технічних звітів. Ця документація дає змогу визначити несучу здатність 

конструкцій та елементів, що можуть потребувати реконструкції чи повної заміни: 

відновлення фундаментів за умови втрати їх несучої здатності; консервація і 

реставрація поверхні цегли в облицюваннях, виконання опоряджувальних робіт, 

фарбування фасадів; відновлення пошкоджених або зруйнованих дерев'яних 

елементів та конструкцій; консервація металевих покрівель, реставрація дахів; 

поновлення декоративного оздоблення: реставрація металевих елементів та деталей, 

консервація і реставрація керамічних виробів, ліпного декору тощо. 

Для трансформації наявного історичного середовища у сучасні функції та 

контрастування з новими будівлями досить важливе збереження або відновлення (за 

потреби) первинних композиції, кольору чи світла досліджуваних будівель. В 

естетиці сприйняття важлива не лише форма, а й її характеристики: матеріал, 

фактура, колір. Складові архітектурної форми зводяться до визначення кількох 

основних понять: симетрія, осьовість, пропорція, акцент і контраст. Для мурованих 

конструкцій це чиста симетрія, мультиосьовість, повторюваність певних 

послідовностей: акценти на фасадах у вигляді ризолітів та пілястрів, склепіння, 

замкові камені, арки, дубльовані вікна тощо. 

В архітектурі військових гарнізонів невід'ємною частиною є колір як один зі 

способів вираження форми й контрасту з навколишнім середовищем. Колір – це 

один із засобів творення архітектурного простору. Колір гарнізонних споруд 

отримано шляхом застосування природних матеріалів – керамічної цегли. Для 

нівеляції монотонності площини стін застосовували цеглу різних відтінків: червону, 

охристу, жовту. 
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Відновлення первинного кольору гарнізонних будівель – пріоритетний принцип 

реконструкції. На сьогодні окремі будівлі зберегли оригінальність колористики, 

більшість перефарбували власники та міська влада в абсолютно неприпустимі 

кольори (рожевий, білий, салатовий).  Такий капітальний ремонт знищує загальну 

архітектурну цілісність будівлі, її композиційні особливості, декоративні елементи. 

Фасади будівель проектували з різних відтінків цегли, що було єдиним 

способом розкриття пластичності кладки стін. Декоративні елементи викладали так, 

щоб підкреслити їх об'єм: передній план – зі світлішої цегли, заній відтіняється 

темнішою. Сучасні пофарбування знищують ритміку фасадів, створюючи 

одноманітність суцільної площини. Також застосовані матеріали не завжди якісні й 

негативно впливають на міцність цегли, часто прискорюють її руйнування. 

Щодо освітлення, то зазвичай використовують два основних типи: природне і 

штучне. Якщо природне світло незалежне від людини, то штучне дає широкі 

можливості для різностороннього відображення об'єкта. Тривалий вплив 

природного світла спричиняє руйнування та деформацію форми об'єктів. 

Штучне світло можна використовувати розсіяним – проміжним, нейтральним, 

м'яким – для надання інформації про форму без втручання в неї; сфокусованим на 

певних елементах – для підкреслення їх домінування. 

У реконструкції штучне світло використовують із туристичною метою, 

особливо у нічний час, а саме: 

–  для підкреслення пластичності стін; 

–  для виокремлення кладки; 

–  для освітлення певних елементів. 

Деструкція фасадів гарнізонних будівель з використанням елементів реклами 

найпоширеніша. Переважно застосовують рекламні щити з металу або друковані 

банери, що закривають площини стін, вікна і двері, пошкоджуючи цегляну кладку. 

Вивіски різнопланові за стилістикю, матеріалами, з яких виготовлені, 

геометричними розмірами тощо. Встановлюють їх невпорядковано, без певної 

системи, на різних елементах декору пошкоджуючи фасади, нівелюючи їх 

архітектурну цінність та знищуючи композиційну цілісність. 
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 Проте повна відмова від використання рекламних елементів неможлива через 

певні чинники. По-перше, багато приміщень функціонально трансформовані під 

комерційну та громадську діяльність і перебувають у приватній власності. По-друге, 

необхідно забезпечувати поінформованість громадян про наявні заклади та 

установи, що визначається чинним законодавством. 

Відповідно до цього можна сформулювати принципи розміщення рекламних 

елементів на гарнізонних будівлях: 

1. Біля входу в будівлю (зокрема на сходовій клітці, окреме приміщення), де 

розташована певна установа. 

2. Над вхідними дверима та віконними прорізами. 

3. Не вище від першого поверху будівлі. 

4. У наявних площинах, нішах, картушах тощо. 

5. За умови використання спільного входу кількома власниками рекламні 

елементи на фасаді слід розташовувати на невеликих табличках однакового 

розміру та однакового матеріалу, праворуч чи ліворуч від входу. 

Пропонується встановлювати рекламні елементи у вигляді: 

–  площини геометричної або іншої форми з розміщенням паралельно до 

фасаду і з не перевищенням площі 0,5 м
2
, яка оптимальна для історичних 

ареалів; 

–  окремих об'ємних літер, прикріплених безпосередньо на стіні (у разі 

короткого напису); 

–  окремих об'ємних літер, прикріплених до спільного каркаса чи іншого 

профілю, пофарбованого у колір фасаду (у разі довгого напису); 

–  напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) 

плоским, об'ємним чи вигравіюваним; 

–  плоского кронштейна, розтагованого перпендикулярно до фасаду з виносом 

не більш як 800 мм і на висоті не менш ніж 2,5 м; 

–  кронштейна у вигляді об'ємно-просторової композиції. 

Джерела світла для рекламних елементів, розташованих паралельно до 

площини фасаду, можна вмонтувати всередині об'ємних літер або площини вивіски; 
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розмістити між вивіскою і площиною фасаду (контр-ажурно освітлюється стіна); 

вмонтувати на торці вивіски; винести на зовнішніх кронштейнах тощо. 

При цьому слід врахувати, щоб кабелі живлення світлових елементів, 

сигналізації тощо були вмонтовані у короби, які фарбують у колір фасаду, або 

прикріплені непомітно для перехожих. Світлове оформлення не має засліплювати 

учасників дорожнього руху й не освітлювати вікна житлових будинків. 

Окреме місце у цьому переліку займає принцип мінімального втручання у 

структуру будівлі або всього ансамблю, усвідомлення того, що впроваджувані 

заходи не мають завдати шкоди, призводоти до подальшої руйнації, знищення або 

спотворення. Новітні технічні методи та матеріали слід використовувати лише після 

належної апробації та застосувань відповідно до науково обґрунтованих 

рекомендацій фахівців. 

Також ступінь втручання залежить від статусу ВГ. Зокрема, війсковий гарнізон 

у Луцьку має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, як і військовий храм 

у Володимирі-Волинському. Слід відзначити, що стан луцьких будівель відповідає 

їх статусу: фасади збережені у первісному вигляді, без використання новітніх 

декоративних матеріалів та пофарбувань, двері та вікна деревяні, місцями збережена 

автентична металева ковка. Це накладає певні обмеження стосовно проведення 

реноваційних робіт на цих об’єктах. За умов, що досліджував об’єкти ВГ уже є 

пам'ятками архітектури, памяткоохоронні заходи обмежуються реставраційних 

ремонтом, консервації, що спрямовані на збереження автентичної основи будівлі, і 

реставрацією з відновленням стилістичних цілісності образу, композиційно 

завершеному у поєднанні з їх функціональної реабілітації. Втручання у основу 

структури дозволяється лише у плані конструктивно-технічних заходів, 

спрямованих на усунення руйнувань та пошкоджень. 

На основі узагальнення українського та закордонного досвіду, а також вище 

зазначених заходів, можна сформулювати перелік рекомендацій щодо охорони, 

реставрації та подальшого використання військових гарнізонів залежно від стану їх 

збереження та архітектурно-містобудівної цінності. 
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Збереження без змін і втручання у зовнішній вигляд будівель. Цей принцип 

передбачає збереження первинного вигляду фасадів будівель: відновлення 

природного кольору цегли, дерев’яних та металевих елементів, зняття нашарувань із 

новітніх матеріалів. Його можна застосовувати до будівель, що мають архітектурну 

та історичну цінність, є зразками раціонального напряму в архітектурі, що 

потребують збереження та наслідування. 

Виконання необхідних реставраційних та реноваційних робіт. Передбачається 

проведення необхідних реставраційних та реноваційних робіт для покращення 

планувальних схем та приведення їх у відповідність із діючими ДБН, фасадів, 

конструктивних елементів будівель. Цей принцип можна застосовувати у випадках, 

коли у процесі експлуатації певні частини будівлі були втрачені, перебудовані або 

знищені і потребують відновлення. 

Виконання функціональної адаптації для подальшого використання. 

Передбачає виконання необхідних робіт з перепланування та часткової перебудови 

будівель для подальшого використання із новою функцією відповідно до сучасних 

потреб. Його можна застосовувати до більшості будівль ВГ, зокрема тих, що не 

експлуатуються (у с. Білокриниця), перебувають у процесі зміни функції або уже 

змінили її і не були відповідно адаптовані. 

Внесення до переліку Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

Передбачає обстеження, облікування та охорону певних об’єктів у складі 

військового гарнізону, що мають містобудівну, архітектурну та історичну цінність 

як зразки мілітарної житлової архітектури ХІХ – початку ХХ ст. цей принцип слід 

застосовувати до ново виявлених памяток, що можут бути як окремими об’єктами, 

так і цілими комплексами. Прикладами можут слугувати гарнізонний комплекс у м. 

Луцьк та церква Св. Юрія Переможця у м. Володимир-Волинський. Перелік 

пропонованих об’єктів для облікування і внесення до Державного реєстру 

наведений у Додатках Б.37-41. 

Демонтаж малоцінних та аварійно-небезпечних об’єктів. Передбачає 

частковий демонтаж аварійних конструкцій для їх заміни новими або повний 

демонтаж цілих будівель, що є малоцінними та/або аварійно-небезпечними для 
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подальшої експлуатації. У забудові ВГ наявні об’єкти, що не мають жодної 

архітектурної цінності та перебувают у аварійному стані. За необхідності при 

функціональній адаптації ВГ дозволяється демонтаж цих об’єктів або їх частин. 

Перелічені заходи одні з основних, проте не охоплюють усього спектра вимог 

до пам'яткоохоронних заходів щодо збереження ВГ [255]. Такі принципи мають 

втілитись у законодавчо ухвалені рекомендації для подальшої роботи з військовими 

комплексами, збудованими на території не лише історичної Волині, а й усієї 

України, що стосуються реновації, функціональної адаптації та інтеграції у сучасне 

міське середовище. 

Суспільство повинно подбати про те, щоб прийдешні покоління на власні очі 

змогли побачити зразки архітектури попередніх століть. Тому збереження колориту 

та особливого духу окремих історичних куточків провінційного українського міста 

має стати пріоритетним напрямом містобудівної діяльності влади, архітекторів, 

громадськості.
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Рис. 4.3. Принципи збереження, реабілітації та охорони ВГ  

Волинскої губернії ХІХ – початку ХХ ст. 
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Висновки до Розділу 4 

1. Процес інтеграції ВГ у сучасне міське середовище є актуальним і потребує 

комплексних заходів держави, власників приміщень будівель, поширення 

інформації щодо історико-культурної та архітектурно-містобудівної цінності цих 

комплексів тощо. 

2. Основна мета адаптації полягає у поліпшенні планувальних рішень, 

підвищенні рівня благоустрою. Згідно з цими вимогами запропоновано сформувати 

три основні етапи функціональної адаптації ВГ. Перший – адаптація планувальної та 

об'ємно-просторової структури будівель, що спрямована на їх упорядкування та 

пристосування до сучасних нормативних вимог. Другий спрямований на 

відновлення архітектурних та художніх особливостей будівель (відновлення 

первинного кольору та кладки цегли, зняття штукатурки, нашарувань з пінопласту, 

гіпсу, алюмінієвих плит, реклами). Третій – функціональна інтеграція будівлі у 

складі ансамблю, спрямована на знаходження оптимального рішення для будівлі з 

урахуванням сучасних вимог до зонування всього ансамблю. 

3. Міра втручання залежить від ступеня збереженості планувальних та 

об'ємно-просторових елементів будівель. Відповідно до цього можна виокремити 

дві групи принципів реконструкції та реновації: відновлення конструктивних 

елементів будівель (фундаментів, дерев'яних елементів конструкцій, металевих 

покрівель, декоративного оздоблення) та художньо-естетична реставрація 

(відновлення природного кольору цегли та використання штучного освітлення 

фасадів).  

4. Аналіз сучасного стану збереженості військових гарнізонів Волині та 

чинників, що впливають на руйнування, зумовив визначення основних підходів до 

їх збереження. Вони ґрунтуються на законодавчому врегулюванні, проведенні 

комплексного обстеження та інвентаризації об'єктів, внесенні їх до реєстру пам'яток, 

виконанні комплексу консерваційних та ремонтних робіт, впорядкуванні 

навколишньої території, забезпеченні заходів із популяризації історико-культурного 

надбання Волині, збільшенні державного фінансування на збереження архітектурної 

спадщини тощо. 
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Загальні висновки 

 

У дисертації розв’язано науково-прикладне завдання: визначено основні 

урбаністично-просторові принципи розміщення військових гарнізонів у містах 

Волинської губернії, здійснено класифікацію планувальних схем та особливості 

побудови фасадів будівель, запропоновано рекомендації щодо їх збереження та 

подальшої реабілітації. За результатами дослідження сформульовано наступні 

висновки: 

1. Встановлено, що вивчення стану дослідженості архітектури військових 

гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття характеризується 

наявністю значних прогалин і не є достатньо опрацьованим, що зумовлено 

військовим статусом об’єктів. Систематизовано наявні бібліографічні джерела щодо 

будівництва та морфологічних особливостей гарнізонних комплексів, збудованих на  

території Волинської губернії. Сформовано джерельну базу дослідження та виділено 

їх основні групи: статистичні матеріали, наукові праці військово-історичної та 

архітектурної тематики, нормативно-правові акти та натурні і камеральні 

дослідження автора (фотофіксації, обміри, зарисовки), здійснені упродовж 2010-

2018 рр. 

2. Вивчено 7 військових гарнізонів у повітових містах Волинської губернії (с. 

Білокриниця (Кременець), Володимир-Волинский, Дубно, Луцьк, Острог, Рівне, 

Старокостянтинів). Розроблено методику дослідження ВГ, що складається з трьох 

основних етапів: 1 – вивчення джерельної бази, термінології, статистичних 

матеріалів; 2 – натурні обстеження досліджуваних об’єктів, здійснення порівняльно-

історичного та структурно-функціонального аналізів; 3 – містобудівний, 

графоаналітичний, морфологічний та систематизаційний аналізи. 

3. З’ясовано основні передумови виникнення гарнізонних комплексів у 

контексті внутрішньої політики Російської імперії та зовнішніх чинників. Визначено 

географію розміщення перших військових поселень на території Російської імперії: 

Новгородська, Слобідсько-Українська та Херсонська губернії, пізніше – Харківська, 
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Воронезька, Катеринославська, Кам'янець-Подільська. Встановлено, що авторами 

перших проектів були архітектори І. Мінут, В. Стасов, Л. Руску, Т. Дюбю, військові 

інженери Л. Карбоньєр, А. Фабр, Ф. Рерберг та інші; окреслено особливості 

архітектурно-планувальної структури окремих будівель, специфіку розпланування 

поселень. 

4. Сформовано схему дислокації військових на території Волинської губернії 

відповідно до родів військ. Визначено основні чинники: прикордонне розташування, 

природні особливості (рельєф, водойми, будівлі на водоймах – греблі, млини, 

переправи), інфраструктуру регіонів (залізничні шляхи, транспортні вузли, 

пішохідні дороги), наявність будівель тощо.  

5. Визначено локалізацію розташування військових гарнізонних комплексів, 

збудованих наприкінці ХІХ століття, у просторовій структурі сучасних міст Волині. 

Сформульовано основні принципи їх розташування: а) рівнинні незабудовані 

ділянки; б) віддаленість від міських центрів; в) наближеність до залізничних 

станцій; г) сполучення важливими транспортними магістралями. 

6. Планувальну структуру гарнізонних комплексів розроблено на основі 

затвердженої документації у вигляді наказів військового відомства та проектів 

типового розпланування для піхотного і кавалерійського полків, згідно з якими 

встановлено типове розпланування території ВГ із зазначенням мінімально 

необхідних площ та номенклатури будівель і споруд. Також зазначено транспортно-

пішохідні зв’язки між функціональними зонами ВГ.  

7. Виконано класифікацію об'єктів, що входили до складу військового 

гарнізону російської імператорської армії: а) за функцією: житлові, громадські і 

допоміжні (господарські); б) за типом планувальної системи: секційні, коридорні, 

анфіладні, змішані; в) за типом конструктивної системи: з поздовжніми, з 

поперечними несучими стінами, змішана система; г) за просторово-кількісним 

розміщенням комунікаційних вузлів; д) за поверховістю. Здійснено порівняльний 

аналіз затверджених типових проектів з реально збудованими об’єктами у 

досліджуваних військових гарнізонах.  
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8. Здійснено стилістичний та морфологічний аналізи фасадів будівель 

військових гарнізонів, принципи їх побудови та стилістичні особливості їх 

структурних елементів тощо. Визначено, що вони збудовані у поширеному у 2-й 

половині ХІХ століття в Російській імперії «цегляному стилі» в еклектичному 

напрямі. Класифіковано архітектурні деталі оздоблення фасадів будівель за 

групами: фронтони на ризалітах, комини (димоходи), пілястри, віконні прорізи 

різних типів, дверні портали, орнаментальний декор карнизів, фризів тощо. 

9. Проаналізовано закордонні приклади з реконструкції та ревалоризації 

об'єктів-аналогів, визначено основні європейські тенденції у функціональній 

адаптації будівель військового призначення та сучасні принципи їх відновлення: а) 

реконструкція: зі збереженням зовнішнього вигляду будівель, часткова або повна 

перебудова будівель; б) функціональні: збереження військової функції, 

функціональна реновація (від військової до житлової, громадської, харчової, 

культурно-дозвіллєвої, спортивної, ритуальної, адміністративної тощо). 

10. На підставі комплексного аналізу зафіксовано сучасний стан збереженості 

військових гарнізонів Волинської губернії, визначено основні проблеми і причини їх 

руйнування та деструктивного використання, сформовано ряд рекомендацій щодо 

збереження, реабілітації та функціональної адаптації військових гарнізонів у 

сучасних умовах  
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1869 г. – Ф. 1293, оп. 166 Вол., спр. 48, арк. 1. 
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Б.12 

 

Перелік населених пунктів Волинської губернії, де розташовувались 

військові підрозділи 

 
№ 

з/п 

Назва населеного 

пункту 

Тип військ Примітки  

1 2 3 4 

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ ПОВІТ 

1 Володимир  Полк 

Піхота 

- кам’яна будівля для лазарету з аптекою 

на 120 чоловік;  

- на річці Луг 

2 Бережці Кавалерія - на річці Буг 

3 Блудів Піхота  

4 Бушковичі Піхота  

5 Головно Піхота  

6 Горохів Артилерія - річка і став 

7 Друшкопіль Піхота - дерев’яна будівля для ротного 

двору;  

- прикордонна митниця 

8 Свиняче Піхота  

9 Киселин Піхота  

10 Коритниця Кавалерія - на річці Буг 

11 Кримко Кавалерія  

12 Купичів Піхота  

13 Летовищ Кавалерія - на річці Буг;  

- важливий пост прикордонної 

застави 

14 Любомль Піхота - приміщення для лазарету 

15 Локачі Піхота - на річці Буг 

16 Миля тин Піхота  

17 Опалин Піхота - на річці Буг;  

- млинна гребля 

18 Олеськ Піхота  

19 Паромів Піхота  

20 Підгородно Кавалерія  

21 Порецьк Піхота - на річці Буг 

22 Свинюхи Піхота - на річці Свинюха 

23 Устилуг  Кавалерія - на річці Західний Буг;  

- переправа парому і 

прикордоннамитниця 

24 Шацьк Піхота - на Шацькому озері 

ДУБЕНСЬКИЙ ПОВІТ 

25 Дубно Дивізія 

Піхота 

- стародавні укріплення;  

- біля річки Іква з греблею та 5 

мостами 

26 Берестечко Піхота - на річці Стир;  

- переправа з кам’яним мостом 

27 Бокуйма (Бокійма) Піхота  

28 Боремель  Кавалерія - на річці Стир з греблею 
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29 Варковичі Піхота - на річці Стубла з млином 

30 Верба Піхота - на річці Іква 

31 Демидівка (у т.ч. Ленча) Піхота  

32 Дермань Піхота - старий монастир 

33 Козин Кавалерія - на річці Пляшівка 

34 Мізоч Піхота - на річці Стубла 

35 Млинів Піхота - на річці Іква;  

- млинна гребля 

36 Мощаниця Велика Піхота  

37 Олика Артилерія - на річці Маловичка;  

- старі кам’яні укріплення 

38 Островець Піхота  

39 Пельча (Повча)  Піхота  

40 Сатиїв Піхота - на річці Стубель 

41 Теслугів Кавалерія - на річці Пляшівка 

42 Торговиця Піхота - на злитті річок Іква та Стир;  

- переправа греблею та мостом 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ПОВІТ 

43 Житомир Дивізія 

Піхота 

- воєнний госпіталь 2 класу на 10 

офіцерів і 300 чоловік вищих 

чинів;  

- манеж дерев’яний на 150 чоловік;  

- жандармська стайня на 30 коней;  

- на злитті річок Камянка та Тетерів 

44 Андрушівка Піхота - манеж на 70 чоловік 

45 Бараші Піхота - на річці Уша 

46 Браталів Піхота  

47 Горошки Піхота - деревяна будівля;  

- теплий манеж на 90 чоловік;  

- на річці Ірша 

48 Івниця Артилерія - манеж на 75 чоловік;  

- на річці Івянка 

49 Кательня Кавалерія - манеж;  

- на річці Гуйва 

50 Карпівці Кавалерія - дерев’яний будинок;  

- на річці Тетерів 

51 Кропивня Піхота  

52 Краснопіль Кавалерія - дерев’яний будинок;  

- на річці Тетерів 

53 Левків Піхота - дерев’яна будівля 

54 Лещин Артилерія - манеж;  

- на річці Гуйва 

55 Н. Заводи Піхота  

56 Пулин Піхота  

57 П’ятки Піхота  

58 Сербинівка Піхота  

59 Сінгури Піхота - дерев’яний манеж на 50 чоловік 

60 Слободище Піхота - ротний двір;  

- сарай та стайня 

61 Топорище Піхота - на річці Тростяниця 
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62 Троковичі Піхота - дерев’яний будинок 

63 Троянів Піхота  

64 Ушомир Піхота - на річці Уша 

65 Червоне Піхота - квартира, сарай та стайні для 

ротного двору 

66 Черняхів Піхота - дерев’яний будинок на три 

кімнати 

67 Чуднів Піхота - на річці Тетерів 

68 Янушпіль Кавалерія - на річці Тетерів 

ЗАСЛАВСЬКИЙ ПОВІТ 

69 Заслав (Ізяслав) Кавалерія - кам’яний лазарет на 120 чоловік;  

- стайня на 50 коней;  

- на річці Горинь з млином і 

палацом князя Сангушка 

70 Білогородка Піхота - дерев’яний манеж на 100 чоловік;  

- на річці Тетерів 

71 Путівці Піхота  

72 Вербівці Піхота  

73 Восківці Піхота  

74 Гриців Кавалерія - на річці Хомора 

75 Закриниччя Піхота  

76 Лабунь Артилерія - лазарет на 125 хворих;  

- на річці Хомора 

77 Лідянка Піхота  

78 Мацевичі Великі Піхота  

79 Минів Кавалерія - на річці Горинь;  

- паперова фабрика 

80 Нове Село Піхота  

81 Полехове Піхота  

82 Позирки Великі Піхота  

83 Радошівка Кавалерія - дерев’яний манеж;  

- на річці Горинь 

84 Рожичне Піхота  

85 Романове Піхота  

86 Рипки (Ріпки) Піхота - на річці Горинь 

87 Славута Артилерія - на річці Горинь;  

- паперова фабрика і млин 

88 Хролин Піхота  

89 Чернятин Піхота  

90 Шепетівка Піхота - на річці Гуска;  

- цукровий завод 

91 Янушівка Піхота  

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ПОВІТ 

92 Кременець Дивізія 

Піхота 

- дерев’яна казарма;  

- залишки кам’яного замку 

93 Барщувка Кавалерія  

94 Бережці Кавалерія  

95 Білозірка Кавалерія - на річці Іква 

96 Вербовець Піхота  

97 Вишнивець Артилерія  
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98 В. Загайці Кавалерія - на річці Горинь зі старим замком 

князів Вишневецьких, Мнишеків 

99 Вижгородка Піхота  

100 В’язовець Піхота  

101 Залісці Кавалерія  

102 Катербург (Катеринівка) Піхота  

103 Колодно Кавалерія  

104 Ланівці Кавалерія - на річці Жирака 

105 Людвище Піхота  

106 Радзивилів (Радивилів) Кавалерія - на річці Слонівка;  

- головна митниця Радзивілівського 

округу 

107 Н. Олексинець Піхота  

108 Н. Почаїв Піхота - Почаєво-Лаврський монастир 

109 Ридомль Піхота  

110 Святець Кавалерія  

111 Шумськ Піхота - на річці Вілія 

112 Ямпіль  Артилерія  - на річці Горинь з переправою; 

- гребля та млин 

КОВЕЛЬСЬКИЙ ПОВІТ 

113 Ковель Піхота - кам’яний лазарет на 100 хворих за 

2 версти від міста;  

- на річці Турія 

114 Бобли Піхота  

115 Велимча Піхота  

116 Вижва Кавалерія - на річці Вижва 

117 Камінь-Каширський Піхота - на річці Цир 

118 Кашівка Кавалерія - на річці Стоход 

119 Любешів Піхота  

120 Маціїв Піхота  

121 Мельниці Піхота - на річці Мельниця 

122 Миляновичі Кавалерія - стайня на 60 коней;  

- сарай для цойґхаyса 

123 Нейсухонжі Піхота - на річці Турія 

124 Нуйно Піхота  

125 Обзир Великий Кавалерія - на злитті річок Ясинівка та 

Стоход 

126 Повурськ Піхота  

127 Ратно Піхота - на річці Прип’ять;  

- довга гребля з мостами 

128 Троянівка Піхота  

129 Турійськ Артилерія - на річці Турія 

130 Уховецька Піхота  

131 Черчі Піхота - на річці Турія 

ЛУЦЬКИЙ ПОВІТ 

132 Луцьк Піхота - кам’яний госпіталь на 10 офіцерів 

і 400 нижчих чинів;  

- на річці Стир з переправою;  

- залишки старого замку 

133 Бережниця Піхота - на злитті річок Стохід з Горинню 
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134 Володимирець Піхота  

135 Воротнів Піхота  

136 Городець Піхота - на річці Горинь 

137 Карасин Піхота  

138 Колки Кавалерія - на річці Стир з мостом 

139 Лаврів Піхота  

140 Лисова Піхота  

141 Рафалівка Кавалерія - на річці Стир;  

- паромна переправа 

142 Рожище Кавалерія - на річці Стир;  

- плавучий міст;  

- суконна фабрика 

143 Сокуль Піхота - манеж на 60 чоловік;  

- на річці Стир 

144 Торчин Артилерія - на річці Серна 

145 Каруків Піхота  

146 Чорниш Піхота  

147 Чорторийськ Піхота - на річці Стир;  

- брід 

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ПОВІТ 

148 Новоград-Волинський Артилерія - пороховий льох і артилерійський 

сарай;  

- на річці Случ з паромною 

переправою 

149 Баранівка Артилерія - артилерійський сарай;  

- стайня;  

- на річці Случ;  

- фаянсовий завод 

150 Березнів Піхота - на річці Корчик 

151 Городниця Піхота - на річці Случ 

152 Дервичі Кавалерія - на річці Деревичка 

153 Дубрівка Кавалерія - на річці Смолка 

154 Ємильчин (також 

Мижиричка) 

Піхота - на річці Уборть 

155 Жалобно Піхота - на річці Жолобнянка 

156 Красностав Піхота - на річці Корчик 

157 Корець Піхота - на річці Корчик;  

- залишки старого замку 

158 Любар Кавалерія - будівля для лазарету на 90 

хворих;  

- на річці Случ з млином 

159 Меленці Піхота  

160 Миро піль Артилерія - на річці Случ 

161 Остропіль Піхота - на річці Случ 

162 Піщів Піхота  

163 Полонне Артилерія - артилерійський сарай;  

- пороховий льох;  

- лазарет на 120 хворих;  

- на річці Хоморці 

164 Рогачів Кавалерія - на річці Случ 
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165 Романів Кавалерія - на злитті річок Лісний та 

Гробарка 

166 Смолдирів Кавалерія - на річці Смолка 

167 Харківці Піхота - на річці Гробарка 

168 Чартория Кавалерія - на річці Случ 

169 Чорна Піхота  

ОВРУЦЬКИЙ ПОВІТ 

170 Овруч Піхота - на річці Норинь;  

- будівлі казарм для одного 

батальйону 

171 Валедники Піхота - на річці Піщанниця 

172 Дітковичі Піхота  

173 Залісся Піхота  

174 Іскорость Піхота - на річці Уша 

175 Лугіни Піхота  

176 Мошки Піхота - на річці Норинь 

177 Народичі Піхота - на річці Жерів 

178 Недашки Піхота  

179 Норинськ Піхота - на річці Норинь 

180 Словечно Піхота  

181 Черовна Волока Піхота  

ОСТРОЗЬКИЙ ПОВІТ 

182 Острог Піхота - манеж на 60 чоловік;  

- на злитті річок Вілія та Горинь;  

- залишки старих укріплень 

183 Аннопіль Піхота  

184 Бугри Піхота - на річці Горинь 

185 Гоща Піхота - на річці Горинь 

186 Гульча (Гільча) Кавалерія - на річці Устя 

187 Здовбиця Кавалерія - на річці Устя 

188 Корниця Піхота - на річці Горинь 

189 Кривин Кавалерія - на річці Горинь 

190 Крилів Піхота  

191 Кунів Піхота - манеж на 60 чоловік;  

- на річці Вілія 

192 Ляхівці Артилерія - на річці Горинь 

193 Кислятин Піхота  

194 Н. Вороб’ї Піхота  

195 Плужнів Піхота  

196 Уніїв Піхота - на річці Став 

197 Чезлугів Кавалерія - кам’яна корчма з місцем на 100 

коней 

198 Шекеринці Піхота  

РІВНЕНСЬКИЙ ПОВІТ 

199 Рівне Дивізія 

Кавалерія 

- дерев’яний лазарет на 80 хворих;  

- на річці Устя 

200 Березне Піхота - на річці Случ 
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201 Гориньград Кавалерія - на річці Горинь 

202 Даничів Піхота  

203 Деражно Кавалерія - на річці Горинь 

204 Домбровиця Піхота - на річці Горинь 

205 Клевань Артилерія - кам’яна будівля для тимчасового 

військового госпіталю на 100 

чоловік;  

- на річці Стубла із залишками 

старого укріплення 

206 Людвипіль Піхота - на річці Случ 

207 Межирічі Артилерія - сараї для 80 коней;  

- на річці Став 

208 Немовичі Піхота - на річці Случ 

209 Омеляники Великі 

(Велика Омеляна) 

Піхота  

210 Підлужне Кавалерія  

211 Старожуків Піхота - на річці Стубла 

212 Степань Артилерія - на річці Горинь;  

- залишки дерев’яних укріплень 

213 Стрільськ Кавалерія - на річці Случ 

214 Тучин Кавалерія - на річці Горинь;  

- гребля та два мости 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ПОВІТ 

215 Старокостянтинів Дивізія 

Кавалерія 

- кам’яний лазарет на 80 хворих;  

- дві дерев’яні стайні на 200 коней;  

- на злитті річок Ікопоть та Случ 

216 Базалія Піхота - манеж;  

- на річці Случ 

217 В. Лалучин Піхота  

218 Волочиськ Піхота - на річці Збруч;  

- прикордонна митниця 

Радзивілівскього округу 

219 Жеребки Піхота  

220 Зозулинці Великі Кавалерія - на річці Случ 

221 Корчівка Піхота - на річці Став 

222 Красилів Піхота  

223 Кузьмин Кавалерія - на річці Случ 

224 Кульчин Піхота - на річці Понора 

225 Купель Артилерія - на верхів’ї ріки Південний Буг з 

великими стайнями 

226 Лажава Піхота  

227 Моначин Кавалерія - на річці Грабарка;  

- став 

228 Ожигівці Піхота  

229 Сковородки Піхота  

230 Теофіполь Артилерія - можливі приміщення для лазарету та 

продуктів;  

- на річці Полква 

231 Чернелівка Кавалерія - на річці Турія 

232 Шибенне  Кавалерія  - ріка з млинною греблею 
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Типологія будівель та споруд військового гарнізону 
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Взаємозв’язок функціональних процесів у гарнізонному комплексі 
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Схема взаємозв'язків функціональних процесів у гарнізонному 

комплексі 
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Б.24 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Рівне 

 

 

 

Б.23.1. Фото Василя Сала - учасника мітингу спільної маніфестації військових і рівнян 1 травня 

1917 року; фото з фондів обласного краєзнавчого музею.Джерело:  

http://old.vse.rv.ua/istoriya/1417787035-mistechko-dlya-viyskovih-svidok-davnoyi-minuvshini-

rivnogo.html 

 

Б.23.2. Парад-огляд війська польського на Казарменному майдані (1931 рік). Джерело:  

http://old.vse.rv.ua/istoriya/1417787035-mistechko-dlya-viyskovih-svidok-davnoyi-minuvshini-

rivnogo.html 

http://old.vse.rv.ua/istoriya/1417787035-mistechko-dlya-viyskovih-svidok-davnoyi-minuvshini-rivnogo.html
http://old.vse.rv.ua/istoriya/1417787035-mistechko-dlya-viyskovih-svidok-davnoyi-minuvshini-rivnogo.html
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Б.24 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Рівне 
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Б.25 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Володимир-Волинський 

 

 

 

 

 

Б.24.1-2. Koszary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Włodzimierz - 1938 rok. 

Джерело: http://wroclaw.fotopolska.eu/1145241,foto.html 

 

http://wroclaw.fotopolska.eu/1145241,foto.html
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Б.25 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Володимир-Волинський 

 

 

 

 

 
 

Б.24.3-4. Koszaryim. MarszałkaJózefaPiłsudskiego, Włodzimierz - 1938 rok.  

Джерело:http://wroclaw.fotopolska.eu/1145241,foto.html 

 

http://wroclaw.fotopolska.eu/1145241,foto.html
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Б.25 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Володимир-Волинський 

 

 

 

Б.24.5. Łaźniawojskowa, 1916. 

Джерело: http://wroclaw.fotopolska.eu/1149214,foto.html?o=b271471 

 

Б.24.6. Koszaryim. MarszałkaJózefaPiłsudskiego, Włodzimierz - 1938 rok. 

Джерело:http://wroclaw.fotopolska.eu/1145241,foto.html 

 

http://wroclaw.fotopolska.eu/1149214,foto.html?o=b271471
http://wroclaw.fotopolska.eu/1145241,foto.html
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Б.25 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Володимир-Волинський 

 

 

 

 

 

 

Б.24.7-8. Вигляд на казарми і полковий храм Георгія Переможця.  

Джерело: http://sobory.ru/article/?object=29191 
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Б.26 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Луцьк  

 

 
 

 
Б.25.1. Вигляд на казарми. Джерело: http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-

sskaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

 

 
Б.25.2. Бригадна церква і вулия Вокзальна на поштівці 1903 року. Джерело: 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm
http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm
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Б.26 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Луцьк  

 

 

 
Б.25.3. Казарми. Зображення з книги «Луцьк у старовинній листівці, гравюрі та фотографії» 

Віктора Літевчука. Джерело: http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-

ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

 

 
Б.25.4. Зображення з націоальної бібліотеки Польщі. Джерело: 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm
http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm
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Б.26 

 

Вигляди військових гарнізонів: м. Луцьк  

 

 

 
Б.25.5. Казарми і церква. Фото з Австрійської національної бібліотеки. Джерело: 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

 

 
Б.25.6. Казарми з висоти. Фото 1922 року з книги «Луцьк у старовинній листівці, гравюрі та 

фотографії» Віктора Літевчука. Джерело: http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-

imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm
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Б.27 

 

Приклади польської забудови військових гарнізонів 1920-1939 рр. 

 

 

 

Б.26.1. Будинок жовніра ім. Й. Пілсудського на вул. Соборній в м. Рівне.  

20-ті роки ХХ століття. Джерело: znakhidka.narod.ru 

 

 

Б.26.2. Офіцерський клуб на вул. Соборній в м. Рівне.  

50-ті роки ХХ століття. Джерело: znakhidka.narod.ru 
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Б.27 

 

Приклади польської забудови військових гарнізонів 1920-1939 рр. 

 

 

 
Б.26.3. Будинок офіцерів на вул. Соборній в м. Рівне. 2000-і роки. Джерело: фото автора. 

 

 
Б.26.4. Будинок офіцерів на вул. Соборній в м. Рівне. 2018 р. джерело: фото автора. 
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Б.27 

 

Приклади польської забудови військових гарнізонів 1920-1939 рр. 

 

 

 
Б.26.5. Штаб 21 полку уланів Надвіслянських. Джерело: http://retrorivne.com.ua/shhob-vidnaditi-

vijskovih-vid-budinkiv-rozpusti-poljaki-zveli-v-rivnomu-budinok-zhovnira/ 

 

 
Б.26.6. Музей бойової слави Великої Вітчизняної війни на вул. Соборній в м. Рівне. 2009 рік. 

 

http://retrorivne.com.ua/shhob-vidnaditi-vijskovih-vid-budinkiv-rozpusti-poljaki-zveli-v-rivnomu-budinok-zhovnira/
http://retrorivne.com.ua/shhob-vidnaditi-vijskovih-vid-budinkiv-rozpusti-poljaki-zveli-v-rivnomu-budinok-zhovnira/
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Б.27 

 

Приклади польської забудови військових гарнізонів 1920-1939 рр. 

 

 
 

 

 

Б.26.7-8. Житлові будинки польського періоду на вул. Дубенській в м. Рівне. 2009 рік. 
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Б.28 

 

Приклади польської забудови військових гарнізонів 1920-1939 рр. 

Культові споруди 

 

 

 

Б.27.1-2. Гарнізонний костел Святих Петра і Павла на розі вулиць Соборної та Дубенської в м. 

Рівне.20-ті роки ХХ століття та 2009 рік. Джерело: http://www.rivne.org/history/kostel.php 
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Б.28 

 

Приклади польської забудови військових гарнізонів 1920-1939 рр. 

Культові споруди 

 

 
Б.27.3. Проект перебудови Бригадної церкви в м. Луцьку архітектором Галензовським. Джерело: 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 

 
Б.27.4. Радянські солдати на фоні частково перебудованої церкви під костел в м. Луцку. Джерело: 

http://www.volynpost.com/articles/386-gusary-imperatory-i-russkaia-ruka-taiemnyci-luckyh-kazarm 
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Б.29 

 

Закордонний досвід реновації: 

гарнізоний комплекс у м. Грубешів, Польща 
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Б.30 

 

Закордонний досвід реновації: 

гарнізоний комплекс у м. Пултуськ, Польща 
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Б.31 

 

Закордонний досвід реновації: 

гарнізоний комплекс у м. Скерневіце, Польща 
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Б.32 

 

Закордонний досвід реновації: 

гарнізоний комплекс у м. Кошице, Словаччина 
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Б.33 

 

Приклади перебудови та реконструкції військових православних 

храмів на території Польщі. Гвардійські храми 
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Б.34 

 

Приклади перебудови та реконструкції військових православних 

храмів на території Польщі 
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Закінчення Б.34 

 



274 

 

 

Б.35 

 

Пропозиції розміщення рекламних елементів на фасадах 

гарнізонних будівель* 

 

 

*розроблені на основі «Посібника розміщення вивісок у місті Києві», затвердженого 

рішенням  Київської міської ради від 20.04.2017 р. за № 224/2446 

 



275 

 

 

Закінчення Б.35 
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Б.36 

 

Пропозиції щодо зовнішнього вигляду рекламних елементів* 

 

 

*розроблені на основі «Посібника розміщення вивісок у місті Києві», затвердженого 

рішенням  Київської міської ради від 20.04.2017 р. за № 224/2446 

 



277 

 

 

Закінчення Б.36 
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Б. 37 

 

Перелік об'єктів, запланованих для внесення до Державного реєстру 

памяток архітектури м. Володимир-Волинський Волинської обл. 

 
№ 

з/п 

Найменування Адреса Дата 

спорудж. 

Проп. 

статус 

Фотофіксація 

1 Казарма (мур.) Вул. Ковельська, 

188а 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
2 Адміністративна 

будівля (мур.) 

Вул. Поліської 

Січі, 2/47 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
3 Адміністративна 

будівля (мур.) 

Вул. Поліської 

Січі, 3 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
4 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Поліської 

Січі, 23 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 
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Б. 38 

 

Перелік об'єктів, запланованих для внесення до Державного реєстру 

памяток архітектури у м. Дубно Рівненської обл. 

 
№ 

з/п 

Найменування Адреса Дата 

спорудж. 

Проп. 

статус 

Фотофіксація 

1 2 3 4 5 6 

1 Будівля штабу 

(мур.) 

Вул. Грушевського, 

17 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
2 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Грушквського, 

49 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
3 Будинок 

командира 

(мур.) 

Вул. Грушевського, 

50 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
4 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Грушевського, 

51 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
5 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Грушевського, 

54 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
 

 

 



280 

 

1 2 3 4 5 6 

6 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Грушевського, 

55 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
7 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Семидубська, 

14 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
8 Адміністративна 

будівля (мур.) 

Вул. Семидубська, 

14в 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
9 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Семидубська, 

16 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
10 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Семидубська, 

18 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
11 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Семидубська, 

20 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 
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Б. 39 

 

Перелік об'єктів, запланованих для внесення до Державного реєстру 

памяток архітектури у с. Білокриниця Кременецького району 

Тернопільської обл. 
№ 

з/п 

Найменування Адреса Дата 

спорудж. 

Проп. 

статус 

Фотофіксація 

1 Казарма 1 (мур.) с. Білокриниця кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
2 Казарма 2 (мур.) с. Білокриниця кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
3 Будівля штабу 

(мур.) 

с. Білокриниця кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
4 Казарма 3 (мур.) с. Білокриниця кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
5 Казарма 4 (мур.) с. Білокриниця кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
 

 

 

 



282 

 

 

Б. 40 

 

Перелік об'єктів, запланованих для внесення до Державного реєстру 

памяток архітектури у м. Острог Рівненської обл. 

 
№ 

з/п 

Найменування Адреса Дата 

спорудж. 

Проп. 

статус 

Фотофіксація 

1 Корпус № (мур.) Пр-т Незалежності, 

62 Б-ІІ 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
2 Корпус № (мур.) Пр-т Незаленості, 

62 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
3 Корпус № (мур.) Пр-т Незалежності 

62 Д 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
4 Житловий 

будинок (мур.) 

Пр-т Незалежності, 

139 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
5 Житловий 

будинок (мур.) 

Пр-т Незалежності, 

41 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
 

 

 

 



283 

 

 

Б. 41 

 

Перелік об'єктів, запланованих для внесення до Державного реєстру 

памяток архітектури у м. Рівне Рівненської обл. 

 
№ 

з/п 

Найменування Адреса Дата 

спорудж. 

Проп. 

статус 

Фотофіксація 

1 2 3 4 5 6 

1 Житловий 

будинок (мур.) 
Вул. Гур'єва, 2 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
2 Житловий 

будинок (мур.) 
Вул. Гур'єва, 11 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
3 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Дубенська, 6 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
4. Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Дубенська, 9 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
5 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Дубенська, 10 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
6 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Дубенська, 13 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 
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1 2 3 4 5 6 

7 Казарма 1 (мур.) Вул. Соборна кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
8 Казарма 2 (мур.) Вул. Соборна кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
9 Казарма 3 (мур.) Вул. Соборна кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
10 Казарма 4 (мур.) Вул. Соборна кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
11 Казарма 5 (мур.) Вул. Соборна кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
12 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Соборна, 68 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 
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1 2 3 4 5 6 

13 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Соборна, 69 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
14 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Соборна, 217 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
15 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Соборна, 250 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 
16 Житловий 

будинок (мур.) 

Вул. Соборна, 364б кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

місц. 

знач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


