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Сергій ЄСЮНІН 
(Хмельницький)

ДО ІСТОРІЇ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 
ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
Одним з малодосліджених питань історії міста Володимира-Волинського  імперської доби 

залишається існування сталого гарнізону та відомості про військові частини, що входили до 
його складу. Це питання побіжно піднімалось у ряді робіт з історії міста, однак об’єктом спе-
ціального дослідження досі не стало.

Потрібно зазначити, що формування повноцінної мережі гарнізонів у Російській імперії 
розпочалося лише у 60-70-х роках ХІХ ст. До того часу армійські частини влітку розміщува-
лись у польових таборах, а впродовж холодної частини року перебували на так званих «про-
сторових квартирах», розміщуючись у помешканнях представників податних станів. Тягар 
квартирної повинності падав у першу чергу на сільське населення, тож доводилося розміщати 
частину (полк, батальйон, бригаду) у 10-20 селах – зазвичай у кожному селі дислокувалась 
одна рота, однак в окремих випадках доводилося ще більш роздрібнювати контингент [6, 480]. 
У містах розміщували здебільше штабні установи. Ситуація докорінно змінилась після про-
ведення військових реформ 1860-70-х рр. Запровадження загальної військової повинності з 
відносно нетривалим чотирирічним терміном дійсної служби вимагало значно активнішої, 
ніж раніше, навчальної і виховної роботи з особовим складом. Водночас війни середини ХІХ 
ст. продемонстрували необхідність швидкого розгортання фронтових з’єднань, оскільки роз-
виток транспорту значно змінив темпи бойових операцій. Це вимагало більш концентрова-
ного розміщення частин, для чого військове міністерство розгорнуло масштабну кампанію 
будівництва і оренди казарм, а також необхідної інфраструктури – будинків для офіцерсько-
го складу, військових магазинів, полкових храмів тощо. Зрозуміло, що створення подібних 
гарнізонів відбувалось у першу чергу в губернських та повітових містах, через які пролягали 
важливі шляхи. Окрім згаданих факторів, на систему гарнізонів помітно впливало зовніш-
ньополітичне становище Російської імперії – найгустішою їхня мережа була поблизу західних 
та південних державних кордонів, адже, крім швидкого реагування на ймовірне вторгнення у 
випадку війни, військові частини надавали допомогу в охороні кордону та підтриманні вну-
трішнього спокою у прикордонних регіонах. 

Серед міст Волинської губернії, в яких у 70-х роках ХІХ ст. були сформовані сталі гарнізо-
ни, значиться й повітове місто Володимир-Волинський – важливий стратегічний пункт по-
близу державного кордону, визначений військовим відомством для дислокації підрозділів ба-
тальйонного або полкового складу. 

Першою великою військовою частиною, що отримала у пореформені роки постійне міс-
це дислокації у Володимирі-Волинському став 11-й Донський козачий полк. Сталось це після 
того, як у 1873 р. військове міністерство запровадило реформу кавалерії, під час якої кава-
лерійські дивізії перевели із 6-ти полкового у 4-х полковий склад і ввели до кожної з них по 
одному козачому полку. Це дозволило за два роки сформували вісім нових кавалерійських 
дивізії. Одна із них – №11, була створена 27 липня 1875 р. та отримала місце постійної дислока-
ції на західному кордоні імперії – у Волинській губернії: штаб дивізії, 11-й уланський Чугуїв-
ський полк та 11-й кінно-артилерійський дивізіон у м. Дубно, 11-й драгунський Ризький полк 
у м. Кременці, 11-й гусарський Ізюмський полк у м. Луцьку та 11-й Донський козачий полк у м. 
Володимирі-Волинському [8, 43-47]. 

11-й Донський козачий полк був створений 1835 р. із козаків станиць Калитвенської, Усть-
Білокалитвенської, Милютинської та Єланської Донецького округу. До 1873 р. його козаки пе-
ребували «на льготе» (особливий вид мобілізації нерегулярних козачих військ), отож полк, 
який мав номер 26-й, періодично збирався на збори та для участі у бойових діях (Кримській 
війні та Кавказьких походах). У 1873 р. полк був викликаний з Дону на «внешнююслужбу» на 
західний кордон, у 1875 р. отримав 11-й номер та був введений до складу 11-ї кавалерійської 
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дивізії [5, 85]. Місцем розквартирування визначили місто Володимир-Волинський. Тут зазна-
чимо, що на той час полк мав доволі великий штат (2 штаб-офіцери, 19 обер-офіцерів, 74 ун-
тер-офіцера, 16 музикантів, 600 нижніх чинів, 711 коней), й оскільки у місті не було казарм 
або інших подібних приміщень, міська влада спільно з квартирною комісією орендувала при-
міщення у городян і домовласників для потреб дончаків. До того ж, частина особового складу 
розмістилася у ближчих до Володимира-Волинського населених пунктах. З початком росій-
сько-турецької війни 1877-1878 рр. 11-й Донськой козачий полк, як і всі інші війська11-ї кавале-
рійської дивізії,брав участь у бойових діях на Балканах. За мужність та героїзм полк отримав7 
липня 1878 р. Відзнаку на головні убори з написом «За отличие в Турецкуювойну 1877 и 1878 
годов» [5, 85]. Командиром полку під час війни був полковник Попов Андрій Михайлович. По 
завершенні війни 11-та кавалерійська дивізія повернулась на місце своєї постійної дислокації 
на Волинь. Отже, восени 1878 р. 11-й Донський козачий полк знову встав на квартирування 
у Володимир-Волинський. З 1879 до 1885 р. командиром полку був полковник Іловайський 
Іван Васильович – представник відомого дворянського козачого роду. У наступні роки пол-
ковники: Ягодин Андрій Антонович (у 1885–1900 рр.), Греков Петро Петрович (у 1900–1904 
рр.), Леонов Микола Олексійович (у 1905 р.), Кочконогов Григорій Іванович (у 1906–1913 рр.), 
Черячукін Олександр Васильович (у 1913–1915 рр.) [12, 41; 18, 259; 19, 70; 21, 43; 22, 297; 24, 373].

На початку 90-х рр. ХІХ ст. відбулась часткова реорганізація військ на західному кордоні 
імперії. Зокрема, у вересні 1894 р. у Варшавському військовому окрузі був сформований 19-й 
армійський корпус у складі двох піхотних (17-та і 38-ма), однієї кавалерійської (7-ма) та однієї 
козачої (1-ша Донська) дивізій. Район дислокації корпусу був визначений у прибузьких повітах 
Волинської, Гродненської, Люблинської та Холмської губерній, штаб – у м. Брест-Литовську. 
Отже, Володимир-Волинський гарнізон потрапив у район дислокації новоствореного 19-го 
армійського корпусу, й тому 11-й Донський козачий полк змінив своє підпорядкування – його 
включили до складу 7-ї кавалерійської дивізії (штаб дивізії у м. Ковелі).Більше того, напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у ході упорядкування дислокації інших підрозділів 19-го армій-
ського корпусу, до Володимира-Волинського у 1899 р. на квартирування був поставлений 21-й 
драгунський (колишній 7-й гусарський) Білоруський полк, а з 1901 р. – 13-та кінно-артилерій-
ська батарея7-ї кінно-артилерійського дивізіону [9, 79; 10, 123; 11, 50]. 

Тут привертає увагу передусім Білоруськийгусарський полк – він веде свою історію із 
XVIII ст., 1796 р. був розформований, але 1803 р. відроджений у Київській губернії. Брав участь 
у 17 військових походах, особливо відзначився у наполеонівських війнах 1812-1814 рр. та ро-
сійсько-турецьких війнах 1828-1829 та 1877-1878 рр., як й усі гусарські полки, на певний час (у 
1882–1907 рр.) був перейменований на драгунський [25].Гусари-білорусці прибули у Володи-
мир-Волинський під командою полковника Здроєвського Михайла Юліановича, який очолю-
вав полк до кінця 1901 р. У наступні роки квартирування у Володимирі-Волинському коман-
дирами Білоруського полку були полковники:Булатов Олександр Сильвестрович (у 1902–1905 
рр.), фон Вольф КостянтинМаврикієвич (у 1905–1907 рр.), МіллерЄвген-Людвіг Карлович (у 
1907–1909 рр.), Саргані Костянтин Костянтинович (у 1909–1911 рр.), Суковкін Петро Іосафович 
(у 1911–1915 рр.).Серед названих командирів полку було чимало видатних постатей. Напри-
клад, Костянтин фон Вольф (1856–1921) – із дворян німецького походження, отримав блиску-
чу освіту у Дрезденській політехніці та Лейпцігському університеті, але 1879 р. добровільно 
вирішив зв’язати своє життя із кавалерією, де дослужився до звання генерал-майора. Широ-
ке визнання отримав як автор багатьох науково-практичних праць із теорії та майстерності 
верхової їзди, тактики кавалерії, кінного спорту[3, 33].Доволі відомою постаттю у Білому русі 
бувЄвген-Людвіг Карлович Міллер(1867–1939) – теж дворянин німецького походження, дослу-
жився до звання генерал-лейтенанта, під час Першої світової війнибув начальником штабу 
5-ї Армії, у 1919-1920 рр. – керівником Білого руху на півночі Росії та головнокомандувачем 
збройних сил Росії, що діяли проти радянської влади на Північному фронті, у 1920-1937 рр. 
– активнийдіяч російської еміграції у Франції, у 1937 р. викрадений агентами НКВС і запро-
торений до в’язниці, де 1939 р. розстріляний[27, 609]. 

Що стосується 13-ї кінно-артилерійської батареї, то вонабула сформована 1812 р., брала 
участь у кількох військових кампаніях, здобувши відзнаку у російсько-турецькій війні 1877-
1878 рр. Кілька разів батарея змінювала нумерацію, назву та місце дислокації, а на Волинь 
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була переведена із Херсонської губернії.Входила до складу 7-го кінно-артилерійського диві-
зіону (штаб – м. Ковель)[1, 400; 11, 50]. Під час квартирування у Володимирі-Волинському ко-
мандирами батареї були підполковники Кохановський Володимир Іванович (у 1901–1907 рр.), 
Латухін Володимир Коронатович (у 1908–1909 рр.), Левицький Олександр Олександрович (у 
1909–1912 рр.), Левицький Борис Антонович (з 1912 р.) [13, 72; 17, 693, 1446]. 

Таким чином, на початку ХХ ст. Володимир-Волинський гарнізон став одним із найбільших 
у районі дислокації 19-го армійського корпусу. У місті розміщувались 11-й Донський козачий 
полк, 21-й драгунський Білоруський полк та 13-та кінно-артилерійська батарея . Суттєве збіль-
шення військ гарнізону викликало негайну потребу будівництва у Володимирі-Волинському 
військового містечка, яке розпочалось на зламі ХІХ – ХХ ст. Були споруджені казарми, бу-
динки для офіцерського складу, адміністративні корпуси, офіцерське зібрання, приміщення 
для допоміжних служб. Останнім великим об’єктом, збудованим у військовому містечку стала 
православна церква. Обставини її будівництва варті окремої розповіді. 

Поява військового духівництва в Російській імперії сягає початку ХVІІІ ст., коли за вій-
ськовим статутом 1716 р. до штату кожного полку обов’язково ввели посаду священика, який 
узяв на себе також справу влаштування т.зв. «похідних церков» [2, 845]. Але, у останній чвер-
ті ХІХ ст.,під час реалізації концепції формування сталих гарнізонів і розбудови військових 
містечок, виникла можливістьспорудженнядля «похідних церков» стаціонарних храмів. Цю 
ідею підтримали у військовому відомстві та після узгодження з імператором, 23 січня 1900 
р. була утворена при Головному штабі особливу Комісію для вирішення питань релігійних 
потреб військ. В першу чергу комісія спрямувала свою діяльність на розробку типового про-
екту військового храму, автором якого виступив архітектор Федір Михайлович Вержбицький. 
Він вдало з’єднав однонавовув плані базиліку з тридільним об’ємом, характерним для певного 
типу православних храмів. Зовнішнє оздоблення архітектор виконав у відкритій цеглі. Але, 
найголовніше, проект Ф.Вержбицького відповідав поставленим перед ним завданням – з мі-
німальними коштами досягнуто максимальної ефектності: храм був доволі просторим – міг 
прийняти до 600 осіб, виконання будівельних робіт – нескладне, кошторис – в межах 40–44 
тис. руб. Проект був затверджений 1 грудня 1901 р. з резолюцією: «Керуватися при будівни-
цтві військових храмів Височайше схваленим проектом церкви…» [26, 13-14]. Отже, з 1901 р. 
у багатьох гарнізонах Російської імперії за названим типовим проектом розпочалося будів-
ництво військових храмів. Усього до 1914 р. спорудили близько 60 храмів, з них чимало на 
території України – у Жмеринці, Проскурові (нині – Хмельницький), Могилеві-Подільському, 
Старокостянтинові, Волочиське, Острозі та ін. Один із таких храмів був збудований у Володи-
мирі-Волинському – освячення відбулось у 1908 р. [26, 225-226]. Додаймо, що військова церква 
зберіглася до наших днів й нині відома як храм Св. Юрія Переможця.

Після невдалої російсько-японської війни 1905-1906 рр. відбулися чергові зміни у Росій-
ській імперській армії.  Торкнулися вони і Володимир-Волинського гарнізону. Так, наприкін-
ці 1907 р. Білоруському полку  було скасоване найменування 21-м драгунським та повернуто 
його історичну назву – 7-й гусарський полк [25]. У 1908 р. до складу гарнізону увійшов ще один 
полк – 149-й піхотний Чорноморський. Він підпорядковувався 38-й піхотній дивізії (штаб – 
м. Ковель), та був переведений із м. Кобрина Гродненської губернії (нині місто Брестської об-
ласті Білорусі). Полк був сформований 1863 р. та вже встиг взяти участь у Кавказьких походах 
і російсько-турецькій війні 1877-1878 рр.[4, 191]. Командиром полку на час перебування у Во-
лодимирі-Волинському був полковник Лаврентьєв Дмитро Якович. Але, піхотинці-чорномор-
ці не довго перебували у місті. Вже 1910 р. під час чергової ротації військ у межах округу, 149-й 
піхотний Чорноморський полк залишив місто, а замість нього прибув 68-й лейб-піхотний 
Бородинський полк[14, 78-80; 15, 95-98].Він входив до складу 17-ї піхотної дивізії та мав до 
цього місце квартирування у Замості Люблинської губернії (нині місто у Польщі).Бородин-
ський полк мав славну історію, вів старшинство від 1796 р. та пройшов фактично усі війни ХІХ 
ст., у яких брала участь Російська імперія [4, 110].Командиром полку на час прибуття до Воло-
димира-Волинського був полковник Смирнов Яків Семенович, ветеран російсько-турецької 
війни 1877-1878 рр., кавалер орденів Св. Анни 3-го та 4-го ступенів, Св. Станіслава 2-го та Св. 
Володимира 3-го ступенів[23, 406]. У 1911 р. він отримав звання генерал-майора та вийшов у 
відставку, передавши командування полком з 12 листопада 1911 р. полковнику Тумському Ан-
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дріану Івановичу. Саме з цим командиром Бородинський полк із початком Першої світової ві-
йни у серпні 1914 р. тримав оборону Володимира-Волинського від атак австрійської кавалерії. 

Отже, на кінець 1910 р. Володимир-Волинський гарнізон мав у своєму складі 11-й Донський 
козачий полк, 7-й гусарський Білоруський полк, 68-й лейб-піхотнийБородинський полк, 13-та 
кінно-артилерійська батарея, а також штаб 2-ї бригади 7-ї кавалерійської дивізії [7, 348, 585-
586].Такий склад військ залишався до початку Першої світової війни[16, 398-401].Правда, є 
відомості, що наприкінці 1913 р. було прийнято рішення про переведення із Ковеля до Воло-
димира-Волинського 7-го драгунського Кинбурського полку [26, 228]. Але, 1913 р. це передис-
локування не відбулось[16, 398-401], а вже наступного року – розпочалася війна, яка змінила 
дислокацію мирного часу.

Таким чином, історія Володимир-Волинського гарнізону у останню чверть ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. була доволі насиченою подіями. У цей період у місті квартирували 11-й Донський 
козачий полк (1875–1914 рр.), 7-й гусарський Білоруський полк (1899–1914 рр.), 13-та кінно-ар-
тилерійська батарея (1901–1914 рр.), 149-й піхотний Чорноморський полк (1908–1910 рр.), 68-й 
лейб-піхотнийБородинський полк (1910–1914 рр.). 
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