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ВІЙСЬКОВИЙ ГАРНІЗОН ЯК ФАКТОР
ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ПОВІТОВИХ МІСТ ВОЛИНІ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - ПОЧАТКУ XX ст.

Розміщення військових гарнізонів на території
повітових міст Волині в кінці XIX - на початку
XX ст. залишило значний слід у подальшому
формуванні їхньої забудови і вулично-транспортної
інфраструктури. Однак слід визнати недостатню
вивченість цього процесу, а відтак висвітлення
впливів споруд такого типу на розвиток міст
Волині дозволить заповнити наявні прогалини в
дослідженнях міського середовища та історико-архі-
тектурної спадщини декількох міських осередків
цього регіону.

Результати попередніх досліджень впливу
військових гарнізонів на формування просторового
середовища волинських міст в XIX ст. достатньо
скромні. Аналіз так званого «гарнізонного фактора»
висвітлено зокрема у статтях М. Манько,М.
Ющенка, П. Савчука, О. Прищепи, Т. Піняжка та інших
дослідників. Відтак виглядає достатньо актуальною
спроба більш уважного розгляду впливу
будівництва військових гарнізонів на подальший
розвиток повітових міст Волинської губернії в період з
середини XIX і до сучасності.

Суспільно-політичні реформи в державі у другій
половині XIX століття сприяли активізації урбані-
заційних процесів на Волині. У цей період у
Волинській губернії налічувалося більше 5 тис. населених
пунктів, проте лише 12 з них мали статус міст:
Житомир, Володимир-Волинський, Дубно, Заслав,
Ковель, Кременець, Луцьк, Новоград-Волинський,
Овруч, Острог, Рівне, Старокостянтинів [1]. Кордон,
який сформувався поміж Росією та
Австро-Угорщиною після трьох поділів Речі Посполитої,
вимагав, ясна річ, постійного військового прикриття.
Таким чином вже з кінця XVIII століття одним з
невід ємних елементів повітового міста Російської

імперії на прикордонних територіях стали військові
об єкти, призначені для постійного розміщення
військових підрозділів російської армії. Спершу їх
розквартировували у городян, винаймаючи
квартири. Проте значні витрати коштів, невідповідні
умови та чергові реформи в армії призвели згодом
до усвідомлення необхідності спорудження
спеціальних військових гарнізонних комплексів для
постійного розквартирування військових частин
[4, с. 165].

Будівництво військових комплексів у повітових
містах Волині суттєво активізувалося наприкінці
XIX століття і було спричинене новими трендами

військової політики Олександра III, котрий чітко
усвідомлював необхідність реформування армії,
а відтак дієво сприяв новому будівництву згідно
з аналогами, реалізованими на території
австрійських прикордонних поселень в Трансільванії на
турецькому кордоні [9].

Поява капітальних військових гарнізонів на
території Волинської губернії датується останніми
десятиліттями XIX століття. Черговість
спорудження окремих об єктів можна проаналізувати на
підставі картографічних матеріалів, зокрема планів
повітових міст губернії різних періодів, укладених
у період перебування Волині у складі Російської
імперії та Речі Посполитої. Після другого поділу
Польщі Волинь та Поділля стають об єктом

особливої уваги російської адміністрації, що розпочала
детальну інвентаризацію своїх нових
південно-західних територій. На той час йшлося 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 можливість проаналізувати етапність
розвитку міського середовища повітових міст
Волині, зокрема військових комплексів у їх структурі
[2]. Принцип розташування військових гарнізонів
у структурі міста можна відстежити шляхом
порівняльного співставлення декількох волинських
міст, зокрема Рівного, Дубна, Острога, Луцька та
Володимира-Волинського (табл. 1).

У другій половині XIX століття усі ці міста
мали статус повітових центрів Волинської губернії,
незначно відрізняючись кількістю населення,
розвитком промисловості та віддаленістю від
губернського Житомира. Для будівництва гарнізонних
поселень відводилися вільні від забудови, достатньо
просторі території, як правило на околицях міст,
подалі від місцевих ярмарків та інших громадських
споруд. Перш за все це було пов язано з
масштабами будівництва, оскільки комплекси включали
значну кількість будівель з великими габаритами
для житла, навчання, тренувань, арсеналів зброї,
господарських потреб тощо.

Інший фактор, що впливав на розміщення
військових гарнізонів - транспортні магістралі. На той
час залізниця вже стала основним транспортом як
у Російській імперії, так і в усій Європі. Саме тому
перевага надавалася територіям, що були недалеко
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Табл. 1. Розташування військових гарнізонів у структурі міста.
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від залізничних вузлів (Рівне, Дубно, Луцьк, Воло-
димир-Волинський). Необхідно відзначити і нові
транспортні шляхи, що почали активно
прокладатися в другій половині XIX століття для сполучення
великих міст. Наприклад, у 1857 році через
територію Волині було прокладено Києво-Брестське
шосе, яке пролягло через Житомир, Новоград-Во-
линський, Рівне, Луцьк, Ковель (табл. 1, а, б). Саме
тоді ділянки шосе в межах міст отримали назви
Шосейних вулиць. В Острозі - це була центральна
магістраль, що сполучала його з Рівним (табл. 1, д),
у Володимирі-Волинському - з Ковелем (крупним
залізничним вузлом) (табл. 1, г), в Дубно - шосе
Рівне-Радивилів (табл. 1, в), яке було прокладене
до міста від села Панталія через заболочену
заплаву річки Іква біля монастиря кармеліток босих
[7, с. 140].

Військовий гарнізон у м. Рівне знаходився на
захід від передмістя Воля (або Дубенське).
Станом на середину XIX століття воно було відносно
нещільно заселеним, оскільки основна частина
міста розташувалась на правому березі річки Устя,
а лівобережна територія в основному була зайнята
сільськогосподарськими угіддями. На початку XX
століття у Рівному знаходився штаб 11-го
Армійського корпусу та дислокувались 32-а піхотна
дивізія, 125-й Курський та 127-й Путивльський піхотні
полки, 21-й саперний батальйон, 32-а артилерійська
бригада. Слід відзначити, що у подальшому
розбудова військового комплексу посприяла і розвитку
міста в західному напрямку [5].

Подальші історичні періоди залишили свій
відбиток на містобудівному комплексі гарнізонних
споруд Рівного. У 1920-х - 30-х роках до царських
будівель додалися польські житлові будинки,
Будинок Жовніра та католицький костел в модерністич-
ному стилі. Нове будівництво тривало тут майже
20 років, тобто протягом усього часу перебування
Рівного у складі другої Речі Посполитої. На
теперішній час архітектурний комплекс рівненського
військового гарнізону знаходиться у центральній
частині міста на перетині головних магістралей -
вулиць Соборної і Лубенської. Приватна забудова,
будівлі радянського періоду типових серій також
внесли свою специфіку у вигляд військового
ансамблю, однак його цінність у містобудівному і
архітектурному аспектах не зменшилась (табл. 1, а).

У м. Дубно російський військовий гарнізон
більш наближений до залізниці, ніж до історичного
центру міста. Це може пояснюватися тим, що у
казармах замку князів Любомирських вже
дислокувався один полк, і тому було доцільніше розмістити
їх у різних районах (табл. 1, в). Зокрема, у місті
розташовувався штаб 11-ї кавалерійської дивізії,
а також 11-а Артилерійська бригада, 41-й піхотний
Селегінський полк, 11-й уланський Чугуївський
полк, Лубенський дисциплінарний батальйон.
Військовий комплекс займає територію між двома

магістралями, що сполучають місто з Кременцем і
Семидубами (у сусідньому селі Тростянець
розташовується полкова церква). У середині XIX століття
цей район, як і у Рівному, не був освоєний і давав
можливість розмістити тут таку кількість будівель,
яка була необхідною. Як і в інших містах, у пізніші
періоди, територію навколо лубенського гарнізону
було забудовано і приватними будинками, і
польськими, і радянськими. Такий процес характерний
практично для всіх міст Волині.

Військовий гарнізонний комплекс Острога
розташовується при в їзді до міста з північного
заходу - фактично на головній міській магістралі.
Як наприкінці XIX, так і на початку XX ст.
зазначена територія була фактично передмістям. Сам
комплекс невеликий за розмірами з видовженими
казарменими будівлями. Передбачався він для
розташування 126-го Рильського піхотного полку
(табл. 1, д). Окремим осередком виділяються
сучасні будівлі Острозького обласного ліцею з
посиленою фізичною підготовкою, що використовувались
первісно як казарми для рядових солдат. Водойми
та залізниця знаходяться далеко від гарнізону, тому
на відміну від інших досліджуваних міст наявне
шосе виглядає логічним фактором такої дислокації,.

Військове поселення у Луцьку розташовувалося
на Яровицькому передмісті. Поряд знаходилася
новозбудована залізнична станція, що значно
полегшувало пересування військових підрозділів
(табл. 1,6). Іншим фактором такої дислокації була
водойма, а саме річка Стар, що розділяє місто на дві
частини. Третій чинник - транспортна магістраль,
що на сьогодні з єднує м. Луцьк з м. Ківерці.

Військові казарми в Луцьку передбачалися для
розміщення штабу 11-ї піхотної дивізії, 11-ї
артилерійської бригади, 11-го Ізюмського гусарського,
43-го Охотського та 44-го Камчатського піхотного

полків. Будівлі достатньо віддалені від
історичного ядра - замку Любарта. На сьогодні військовий
комплекс повністю інтегрований в міську структуру
і вже не є окраїною.

У другій половині XIX століття архітектурно-
планувальний розвиток Володимира-Волинського
характеризувався зростанням міської території, що
відбувалося на основі вже сформованого
історичного каркасу у трьох напрямках - західному,
північному та східному. Розбудова тутешнього військового
гарнізону російської армії стала важливим
містобудівним фактором в кінці XIX століття в західній
частині міста по дорозі на Усталуг [6, с. 119]. У цей
період у Володимирі-Волинському дислокувалися
7-й гусарський Білоруський, 68-й лейб-піхотний
Бородинський, 11-й Донський козачий полки.

Територія, обрана для розташування будівель
гарнізону у Володимирі-Волинському, знаходилася
на західній околиці міста (табл. 1, г). Військовий
комплекс пронизувала магістраль, що сполучає
місто з Ковелем - великим залізничним вузлом.
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Сама ж залізниця прокладена по обидва боки від
будівель - на півночі і 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 контексті
губернії, так і в масштабі Російської імперії загалом.
У теперішній час будівлі гарнізону
використовуються військовими частинами Збройних сил України.

На сьогодні внаслідок значних темпів розвитку
міст Волині та забудови їх територій, військові міс-
течкаросійського періоду значною мірою втратили
своє первісне призначення в розумінні мілітарної

функції. Разом з тим вони органічно інтегрувалися
в навколишню забудову, при цьому їх просторова
структура досить чітко простежується і до сьогодні.
Безумовно, вони залишаються все ще значними
містобудівними чинниками
архітектурно-просторової ідентичності кожного з вищезгаданих міст,
позаяк формують фронтальну забудову ключових
вулиць. Також вони достатньо органічно включають
польські доповнення 1920-30-х років, котрі мали
відчутний вплив на стилістику міської забудови,
що помітно і до сьогодні. Тому всі ці фактори
безумовно тповинні враховуватися при планованих
реконструкціях окремих будівель гарнізону та вдо-
сконаленнії міського середовища в цілому.
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Проаналізовано вплив військових гарнізонних комплексів російської армії на розвиток та забудову
повітових міст Волинської губернії у другій половині XIX століття. Визначено основні принципи розташування
військових комплексів: вибір місцевості, черговість будівництва, транспортні магістралі тощо.
Охарактеризовано та узагальнено склад військового гарнізонного поселення на основі порівняльної характеристики
комплексів Рівного, Луцька, Дубна, Острога, Володимира-Волинського: типи, будівель та споруд,
благоустрій усієї території, комунікації. Визначено значення військових містечок у сучасній забудові міст Волині.

The author analyzes an impact of the military garrisons of Russian army on the development and building
of Volyn county towns in the 2nd part of XIX century. There are determined basic principles of the location of
military facilities: selection of territory, the sequence of construction, highways and others. Also characterized and
summarized main parts of military garrison settlement on the basis of the comparative properties of Rivne, Lutsk,
Dubno, Ostróg and Vladimir-Volynskiy complexes: types of buildings and structures, landscaping of the whole area,
communications. Defined the value of cantonments in the modern cities of Volyn.
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