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КОДИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ВІЙСЬКОВИХ 
ПОСЕЛЕНЬ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

Стаття присвячена розгляду особливостей законодавчої бази 
будівельного процесу у військових поселеннях першої половини 
XIX ст. як підґрунтя створення інфраструктури військово поселе
них округів.

Зазначено, що історія військових поселень у Російській імперії є 
предметом активних досліджень вітчизняних та зарубіжних істо
риків, а численні й різноманітні нормативно-правові акти та водно
час сучасний недостатній стан їх вивчення потребують ґрунтовно
го і комплексного підходу до студіювання означеної проблематики.

З огляду на важливість розуміння законодавчих підвалин фор
мування інфраструктури, які дають змогу осмислити цей процес 
як порівняно системний і послідовний, розгляд законодавства у га
лузі будівництва військових поселень є невід’ємним елементом за
гального вивчення історії даних мілітарних утворень.

Законотворчий процес у таких військових конгломератах мав 
такі ж ознаки і тенденції, що й у загальному російському зако
нодавстві того часу. Зауважено, що окремого чи спеціального бу
дівельного законодавства у військових поселеннях не існувало. 
Положення щодо будівництва містилися у багатьох документах, 
збірках та циркулярах з організації поселень. Тому процес коди
фікації законодавчої бази тривав поступово, відповідно до прак
тичних викликів і проблем. Показано, що досить об’ємна і склад
на бюрократична правова база, традиційна для всієї управлінської 
системи Російській імперії, занадто детально висвітлювала, ре
гламентувала та контролювала будь-який будівельний процес. 
Відповідно її вплив на соціальне середовище характеризувався вра
хуванням залежного підневільного становища суб’єктів процесу, 
панування у фінансовій царині умовних цін на будівельні матеріа
ли та широкому використанні безкоштовної праці спеціальних ро
бітничих підрозділів і солдатів регулярних полків російської армії.

Встановлено, що законодавчу базу будівництва можна систе
матизувати за умовними групами застосування щодо управлін
ня, складу інфраструктури, питань містобудівних перетворень, 
використання, примусової і вільнонайманої праці, правил виконан
ня робіт, заготівлі будматеріалів, застосування будівельних ма
теріалів і технологій, складання кошторисів, посадових інструк
цій, звітності, протипожежних правил. Доведено, що хронологічно 
основна маса законодавства щодо спорудження у військових посе
леннях була створена до 1827 р. Пізніше видавалися лише окремі 
документи. Після 1838р. головні положення увійшли у зведене дію
че законодавство у вигляді •Свода военных постановлений».

142 © А. Ю. Скрипник, С. І. Бучаста, 2020
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На відміну від цивільного будівельного права, законодавчі акти 
військових поселень, видані у 1817-1838 рр., не мали на меті регу
лювання суспільних відносин суб’єктів зазначеної сфери, бо в та
кому разі держава одночасно виконувала функції замовника, забу
довника і підрядника. Головною ознакою будівельної регламента
ції в поселеннях було закріплення власної моделі розвитку округів і 
всебічний контроль за її реалізацією на рівні територіального пла
нування, архітектурно-будівельного проектування, будівництва 
й ремонту окремих об’єктів інфраструктури.

Ключові слова: військове поселення, законодавство, правила, 
положення, будівництво, інфраструктура.

Збройні сили були і є одним із визначних інститутів держави, 
и кий не тільки функціонує як  гарант захисту і безпеки, а й як ваго
мий політичний чинник, здатний впливати на систему держ авно
го устрою, посилювати її статус на між народній арені та  бути важ
ливим елементом суспільства. У  всесвітній історії знайдеться чима
ло прикладів використання армії, залежно від потреби влади, як  у 
ролі оборонця країни та її мешканців, або ж  агресора.

На початку X IX  ст. у  самодерж авних колах Російської імперії 
виникла ідея створення військових поселень як  своєрідного син- 
і <чу постійної в ійськової служ би у  поєднанні з сільськогосподарсь
кою діяльністю . Зам ість того, щ об ш укати ш ляхи для ф ормуван
н і мобільної, ком пактної арм ії європейського типу, і, як  наслідок, 
к і отно зменш ити бю дж етні витрати, царат піш ов ш ляхом  утво
рення м іліарних територіальних конгломератів з ус ім а атрибута
ми кріпосницького ладу. Сама ф ілософ ія таких поселень базува
лася на системі примусу, регламентації усіх  сф ер життя, повного 
придушення особистості.

На жаль, українськ і землі стали полем  для втілення одного 
і найбільш  безглуздих і м асш табних кріпосницьких прожектів, 
и основу якого було покладено перетворення лю дини на слухня
ний, бездумний ж ивий механізм, а сам ф акт існування військо
вих поселень перетворю вався на знаряддя цілеспрямованої коло
ніальної політики Російської ім перії в Україні. Ф ормування низ- 
к и військово-господарчих баз у  р ізних регіонах розглядалося ви 
ключно як  елемент надійної опори існую чого ладу, стратегічний 
резерв для подальш их наступальних війн та  дж ерело забезпечен
ня армії лю дськими ресурсами, продовольством  і фуражем.

Ш тучна ізоляція окреслених територій свідчить про нам а
гання мати особливий військовий контингент у  меж ах м іліарної 
резервації, яка  б не зазнавала зовн іш нього впливу, ш ляхом м ін і
мізації соц іальних контактів, а в ідповідно існувала за встановле
ними арм ійськими законами. В очах ідейних натхненників вій- 
гі.кових поселень ж иві лю ди прирівню валися до  іграш кових сол
датиків без права власної дум ки і голосу, щ о м еш каю ть у типових 
Оудівлях і населених пунктах. Д ля  російських царів, Олександра І і 
Миколи І та  генерала О. Аракчеева облаш тування такої ф ормації 
виглядало як  великий прож ект держ авного масш табу, який мав
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на меті знайти нові варіанти і форми утримання величезної армії, 
і таким чином полегшити гігантські військові витрати.

Мета дослідження полягає у систематизації за хронологічним 
принципом законодавчих документів та з’ясування ступеню їх 
впливу й ефективності практичного застосування у царині прин
ципів планування, забудови та динаміки розвитку інфраструкту
ри військових поселень Російської імперії.

Звертаючись до наукових досліджень з проблем формуван
ня будівельного права у Російській імперії, відзначимо таких до
слідників, як А. Власюк [14], М. Золотарьова [15], І. Пірожкова 
[19] та Т. Ситіна [ЗО]. Наведені ними дані свідчать про те, що до 
1832 р. масив законотворчої документації формувався стихійно, 
часто за оперативною потребою. Чинним механізмам регулюван
ня будівельних процесів була характерна відсутність уніфікова
ного будівельного законодавства і жорсткий контроль з боку дер
жави. До початку XIX ст. законодавче регулювання стосувало
ся переважно проблем створення та діяльності органів управлін
ня будівництвом, технічної регламентації процесу проектування, 
порядку виконання будівельних робіт, запровадження принципу 
регулярності, художнього складника, фінансування будівництва, 
архітектурно-інженерної освіти, впровадження технічних ново 
введень, протипожежних заходів, а також стандартизації й ви
користання нових будівельних матеріалів та їх виробництва. 
Типовими формами правових актів у галузі містобудування були 
укази царя, документи вищих і центральних державних установ, 
а також вельми специфічні, графічні «взірцеві» проекти для жит
лової забудови міст, котрі серійно виходили у вигляді альбомів 
креслень і малюнків фасадів будівель і споруд.

Особливістю військових поселень стало створення спеціа
льної законодавчої бази, яка дещо відрізнялася від загальної, 
якою користувалося Військове відомство. Розроблене у 1814 р. 
«Положение поселяемому батальону Елецкого пехотного полка» 
[13, с.61-67] містило вказівки щодо вирішення будівельних пи
тань. Перші законодавчі акти часто містили, поряд з регламента
цією обов’язків і повноважень чиновників, нормативні статті про 
застосування технологій і матеріалів, порядку і послідовності ви
конання робіт [17, с.227-232].Як правило, практикувалася роз
робка начальниками українських округів кавалерії законодавчих 
актів за зразками документів для поселень піхоти [4, арк.79; 7, 
арк. 1]. Акти піхотних полків, які-не дублювалися, були дійсними 
на територіях інших військових поселень, а для їх друкування ви
користовувалася ціла мережа друкарень.

Аналізуючи законодавчу базу, слід зазначити, що спеціально
го будівельного законодавства у  військових поселеннях не існува
ло. Положення і норми містилися окремими частинами в докумен - 
тах загального змісту або видавалися окремо. Тому, для зручнос
ті аналізу, вважаємо за потрібне розділити наявні акти на умов
ні групи залежно від стосунку до проблем: 1) діяльності органів
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управління, 2) визначення складу інфраструктури, 3) містобудів
ного планування, 4) керування піхотними батальйонами, що зна
ходяться на роботах, 5) функціонування будівельних військово- 
робочих підрозділів, 6) правила виконання будівельних робіт, 
7) правила заготівлі будівельних матеріалів, 8) правила застосу
вання будівельних матеріалів та технологій, 9) практичні описи 
будівництва окремих об’єктів інфраструктури, 10) типові кошто
риси, 11) посадові інструкції, 12) правила звітності, 13) протипо
жежні правила. Умовність поділу полягає в тому, що документи 
того часу рідко містять один аспект регулювання, вони зазвичай 
стосуються різних сфер діяльності та розглядають безліч практич
них питань. За нашими підрахунками для будівництва об’єктів 
інфраструктури використовувалося не менше 125 законодавчих 
актів. Безумовно, дати детальний аналіз кожного документа в 
межах статті неможливо, тому зупинимось на загальній характе
ристиці виділених груп і найбільш важливих документах.

Оскільки органи управління будівництвом перебували в 
структурі загального управління, ця частина регулювалася зако
нодавчими актами про створення таких органів військових посе
лень, як Економічний комітет, Штаб окремого корпусу військових 
поселень, Штаб поселеної дивізії, Штаб загону поселених військ, 
Штаб поселеного резервного кавалерійського корпусу та їх підроз
ділів, Рада головного над військовими поселеннями начальника, 
Будівельні комітети, Корпус інженерів військових поселень та ін.

Однією з найважливіших проблем для розуміння процесу 
формування інфраструктури військових поселень є законодавче 
визначення її складу. Потрібно зауважити, що окремого докумен
та немає, але існує чимало актів, які поряд із регулюванням пра
вил життя і служби у поселеннях також регламентують кількість і 
облаштування будівель та споруд для різних потреб.

Насамперед для побудови й облаштування території окруїу 
керувалися «Положением о выборе мест для построения полковых 
штабов и поселенных рот в округах военного поселения 1-й гре
надерской дивизии» [20, с. 1-20], яке часто використовувалось в 
округах поселеної кавалерії. Документ регламентував склад комі
сії щодо вибору місця для нового будівництва, визначав основні 
вимоги обрання ділянки, необхідний перелік картографічних ма
люнків, можливі форми планувань ротних селищ, порядок пере
несення планів на місцевість, правила прокладання доріг між се
лищами, порядок складання та затвердження проектних планів. 
Графічний матеріал доповнювався детальним описом відповід
но до форми «Місцеве розташування полкового штабу і поселе
них рот», що слугувало додатком до вище згаданого «Положення». 
Наприклад, незважаючи на те, що нових селищ в округах війсь
кового поселення Слобідсько-Української губернії майже не буду
вали, цей документ використовувався для визначення оптималь- 
ності розташування існуючих селищ.
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Наступним документом встановлювався устрій самого сели
ща. «Положение о разделении в поселенной роте унтер-офицеров и 
рядовых на отделения и десятки и расположении оных по домам» 
[25, с. 1-17}.для піхоти і «Положение о числе, разделении в поселен
ных эскадронах унтер-офицеров и рядовых на взводы и десятки, 
и расположение оных по домам» [28, с.4-13] для кавалерії були за
тверджені в 1821 р. У них вказувалася кількість штабних і житло
вих будівель у ротних та ескадронних селищах, принципи їх роз
ташування на вулицях й площах, планування садиб та окремих 
будівель згідно з їхнім функціональним призначенням. У 1824 р. 
ці документи були доповнені «Правилами о разделении эскадрон
ных штабных строєний в различных видах поселения эскадронов, 
кроме совокупного» [26, с. 1-4], з поясненнями щодо кількості і ти
пів штабних будівель залежно від розташування ескадрону в одно
му або кількох селищах. Квартирування офіцерів у відведених для 
них будинках визначалося додатковим документом «О размеще
нии действующих эскадронов квартирами у военных поселян сво
го поселения» до параграфа 23 проекту «Учреждения о военном по
селении регулярной кавалерии» [1, л. 17-19].

Вимоги до будівель спеціальних та економічних установ, за
пасних хлібних магазинів, цегельних заводів, кінних заводів ре
гулювалося відповідними документами [3, л.27 зв.; 16, с.1-22; 
21, с. 1-23; 31]. До прикладу, «Руководство к учреждению школ 
для кантонистов среднего возраста по методам взаимного обу
чения и управлению оными» [32] включало детальні пояснення 
щодо будівлі школи, її планування, облаштування навчальних 
класів і навіть шкільних меблів. «Положением о церквях, священ
никах и их причте в округах воєнного поселения кавалерии» [29], 
від 1823 р. визначало порядок і норми для культових об’єктів.

У першій третині XIX ст. проектування типових споруд мі
літарного призначення отримало юридичне оформлення у за- 
гальноімперському законодавстві у вигляді серій «зразкових» фа
садів [18, с.529-532]. Ці норми поширювалися і на військові по
селення. Були створені графічні альбоми типових проектів і ти
пові кошториси, однак не зразкові, а обов’язкові для виконання. 
Будь-яка невідповідність форми споруди від креслень вважала
ся порушенням [23, с. 16-19]. Приміром, у документах військово
го поселення 2-ї уланської дивізії за 1824—1829 рр. згадуються пла
ни кам’яної гауптвахти в загальному атласі під № 10 [5, л.659 зв.], 
план дерев’яного будинку для проживання 8-ми офіцерів під № 4 
і 14 [2, л.397], план кам’яної школи з ескадронним комітетом під 
№ 15 [8, л. 1-54], план кам’яної казарми з майстернею для непоселе- 
них унтер- і віце-офіцерів під N2 16, план кам’яної взводної стайні, 
з караульнею і двома фуражними магазинами під № 19 в тому ж 
атласі [11, арж.21-22]. Окремі креслення виконувались як літогра
фії [ 12, л. 1]. Практичні описи були третім після планів і кошторисів 
документом і покроковою інструкцією в здійсненні будівництва із 
описом послідовності і технології всіх робіт [10, л.2-11].
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Широке використання військово-робітничих підрозділів по
селень та зовнішніх ресурсів робочої сили у вигляді батальйонів 
піхотних полків для будівництва об’єктів інфраструктури спри
чинювали появу законодавчих актів щодо порядку проваджен
ня робіт, штатного розпису, винагород, заготівлі матеріалів та ін
струментів, матеріального забезпечення тощо.

Низка нормативних актів окреслювала відповідальність за 
якість і належне дотримання правил будівництва виконавцями 
робіт, черговості та послідовності їх виконання, порядок передачі 
споруд у експлуатацію та особисту матеріальну відповідальність 
чиновників.

Окрема група положень регулювала здійснення так званого 
«ремонтного утримання». Джерело фінансування таких робіт за
лежало від їх призначення. Природно, штабні будівлі забезпечу
вались державними коштами, а будівлі загального чи приватно
го використання ремонтувались за рахунок позикового капіталу 
та виконання поселянами безоплатної роботи у вигляді громадсь
ких чи особистих повинностей. Окремі «ремонтні» постанови були 
створені для ротних та полкових будівель, у них був означений 
функціональний поділ, джерела забезпечення ремонтних робіт, 
терміни ремонтних виправлень для окремих конструктивних еле
ментів, порядок призначення ремонту, порядок заготівлі буді
вельного матеріалу та терміни виконання.

Способи ремонту доріг встановлювались в § 223-226 проек
ту «Учреждения о военном поселении регулярной кавалерии» та 
в додатковому положенні «О содержании в исправности дорог в 
округах военного поселения кавалерии», що пояснювало § 226 та 
було видано у 1824 р. [27, с.53-58].

Нормативна література, що використовувалась у будівницт
ві на початку XIX ст., представляла собою Урочні реєстри різних 
відомств, які регламентували тільки число робітників на будів
ництві. Тому у 1823 р. було розроблене окреме «Положение о ко
личестве красильных материалов, потребных на окрашивание в 
жилых покоях каменных стен, деревянных полов и железа ли
стового на крышах» [6, арк.188]. Однак, призначення матері
алів і опис правил будівельної справи з'являється лише у січні 
1825 р. в «Положении о количестве материалов, какое назначать 
должно при составлении смет на постройку домов» [22]. Згадане 
«Положення» за наказом генерал-інспектора дозволяло детально 
вираховувати кількість матеріалів, робочої сили, терміни вико
нання та кошти, що призводило до скорочення витрат на будів
ництво. Документ був надрукований окремою книгою з додат
ком креслень і містив чотири розділи: 1. Про матеріали на бу
дівництво кам’яних будинків; 2. Внутрішнє оздоблення кам'яних 
будинків; 3. Про матеріали для спорудження дерев’яних будин
ків; 4. Про матеріали на внутрішню обробку дерев’яних будинків. 
Всього в чотирьох розділах налічувався 31 параграф.
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Нормування для кошторисних обчислень супроводжувалось 
розробкою окремих інструктивних документів з підготовки звітів 
про використані матеріали, інструменти, проведені роботи та ви 
трачені кошти.

Зважаючи на переважно дерев’яну забудову міст та селищ, 
у військових поселеннях неабияку увагу приділяли протипожеж 
ним заходам. Були видані правила утримання та придбання по
жежних інструментів, організації догляду та ліквідації загрози 
пожеж, безпечного будівництва. Такі інструкції писалися як для 
всіх поселень, так і для окремих округів та розсилалися на місця 
для обов’язкового виконання [9, л.58].

Хронологічно основний масив законодавства з будівництва у 
військових поселеннях був створений до 1827 р. Пізніше видава
лися лише окремі документи, пов’язані з діяльністю Будівельного 
комітету Головного штабу з військових поселень і Корпусу інже 
нерів військових поселень, а також перевидавалися вже існуючі. 
З доступних нам джерел відомо, що такі перевидання відбували 
ся принаймні до 1834 р., що фактично підтверджує використан
ня наявної законодавчої бази до видання «Свода военных поста 
новлений» у 1838 р.

Наприкінці 1830-х рр. у значно зміненій системі військових 
поселень виникла нагальна потреба упорядкування та уточнення 
законодавчої бази. Видане у 1835 р. «Положение о преобразова
нии Департамента военных поселений Воєнного министерства» 
[24, с.716-730] містило всі основні регуляторні моменти будів
ництва у військових поселеннях, які на той час були актуальни
ми, але без дріб’язкової деталізації. В рамках процесу кодифікації 
всього російського законодавства військові поселення отримали 
у 1838 р. зведене діюче законодавство у вигляді «Свода военных 
постановлений», яке закріплювало їх статус як одного з елементів 
російської імператорської армії.

Зважаючи на складність та недослідженість проблеми, здій
снений огляд законодавчої бази будівництва та створення інфра
структури у військових поселеннях Російської імперії першої по
ловини XIX ст. не може претендувати на всеосяжність, але до
зволяє зробити деякі висновки. Отже, законотворчий процес у 
військових поселеннях мав ті ж загальні тенденції еволюції ро
сійського законодавства і лобіював, насамперед, ідею автоном
ності військових поселень. Тому для них був створений величез
ний перелік норм і правил, без посилань на загальноросійське за
конодавство, хоча з явним успадкуванням основних його поло
жень. Окреме будівельне законодавство для військових поселень, 
яке б регламентувало усі специфічні напрямки і особливості, так 
і не було створене. Оскільки масив законодавчих актів з’являвся 
поступово, за потреби, то окремі положення щодо будівництва 
були просто включені до багатьох бюрократичних документів із 
загальної організації поселень.
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A. Skrypnyk, 
S. Buchasna

Coding of legislative acts of military settlements 
in the Russian Empire in early 19th century

The paper considers the study o f specifics o f business process legis
lative acts in military settlements in the early 19th century which served 
the basis o f formation o f military settled infrastructure.

The history o f military settlements in the Russian Empire is a hotly 
debated issue between Ukrainian and foreign historians. Numerous leg-
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islative acts and lack o f their thorough research require detailed and 
scrupulous approach towards the study o f the problem.

Due to the importance o f consideration of legislative grounds of in
frastructure formation which enables to treat the process as relatively 
systemic and consequent, the analysis o f legislation in the sphere of 
military settlements is a constituent part o f the overall research concern
ing these military formations.

The legislative process in such military conglomerates possessed the 
features and tendencies identical to those represented in the Russian 
legislation of the period in question. The authors note that there were no 
special building legislative acts in the military settlements. The build
ing relative issues were included into numerous documents, volumes, 
and circulars on settlement arrangement. That is why the process of 
legislative basis codification went on slowly, due to the practical chal
lenges. Quite complicated and vast bureaucratic legislation basis be
ing traditional for the whole governing system of the Russian Empire 
was shown in detail, it regulated and controlled any building process. 
Accordingly, its influence on the social background was characterized 
by the consideration of dependent status of the subjects o f the process, 
dominance o f conventional prices on building materials and wide use of 
free working resources, professionals and soldiers o f the Russian Army 
regular regiments.

The research proves that the legislative basis o f the building proc
ess may be grouped according to such criteria as ways of management, 
infrastructure composition, approaches toward town planning transfor
mations, compulsory and free-employed labour forces, building norms 
regulations, building materials supply and technologies, calculation o f 
expenses, job responsibilities, fire-fighting rules. The key laws regulat
ing the military settlements is stated to have been formed before 1827. 
They were followed by some specific documents. The main laws and 
regulations were included into the updated volume of legislative acts 
called «The Collection o f Military Decrees» issued after 1838.

Unlike the civil building legislation, the laws concerning military 
settlements issued in 1817-1838 were not meant to regulate social re
lations within the sphere as far as the state was simultaneously the 
one who ordered, supplied and built. The distinctive feature o f building 
management in the settlements was introduction o f a different model 
o f district development and total control o f its realization in the territory 
planning, architecture and building designing, constructing and repair
ing of infrastructure objects.

Key words: military settlement, legislation, regulations, building, 
decrees, infrastructure.

Отримано: 06.05.2020


