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Будівля торгових лавок  
військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві:  

історія будівництва та існування 

В статье дана характеристика одного из редких типов зданий на террито-
рии Харьковской губернии. Впервые публикуются данные о строительстве 
и использовании здания в XIX–XX вв., выдвинуты предположения о возмож-
ном авторстве проекта здания. 
Ключевые слова: Украинское военное поселение, инфраструктура, типы 
зданий, торговые лавки.

У статті дана характеристика одного з рідкісних типів будівель на тери-
торії Харківської губернії. Вперше публікуються дані про будівництво і вико-
ристовування будівлі в XIX–XX ст., висунуті припущення про можливе авто-
рство проекту будівлі. 
Ключові слова: Українське військове поселення, інфраструктура, типи буді-
вель, торгові лавки.

In the article description of one of rare types of buildings is given on territory of the 
Kharkov province. Information is first published about building and use of building in 
XIX–XX, pulled out supposition about possible authorship of building project. 
Keywords: Ukrainian military settlement, infrastructure, types of buildings, point-of-
sale benches.

Проблема військових поселень в Російській імперії активно розроб-
ляється сучасною історичною наукою. Особливої уваги набули питання їх 
рентабельності. Дослідження останніх років (1980-2000-і рр.) відкрили ба-
гато нових аспектів у економічному розвитку цього державного інституту, 
але, проблема будівництва у військовопоселених округах була розглянута 
лише в роботах К. М. Ячменіхіна та О. О. Колєватова [6; 25]. Деякі свідчен-
ня про забудову населених пунктів та благоустрій територій військових 
поселень містяться у спогадах сучасників, але основний масив докумен-
тів складають архівні справи штабів округів військових поселень у ЦДІА 
України (м. Київ) та Департаменту військових поселень у РДВІА (м. Мос-
ква). Мета даної статті – на основі архівних даних дослідити рідкий тип 
будівель у переліку військового поселення – торгові ряди, для чого надати 
опис будівлі, особливостей її побудови та використання.

Торгові ряди (лавки) не входили в перелік об’єктів будівництва у війсь-
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кових поселеннях на початковому («аракчеєвському») етапі їх існування 
[18, арк. 202 – 203 зв.]. Вочевидь, поява такого об’єкту була обумовлена 
реформуванням системи військових поселень в 1826-1830 році. В пере-
ліку будов у 8-ми округах Українського військового поселення в 1847 році 
числилося всього 5 лавок: 4 дерев’яних в 3-ій окрузі і 1 «кам’яні з обпале-
ної цегли» в 6-ій окрузі в м. Чугуєві [24, с.76].

Забудова південної сторони центральної площі міста Чугуєва - Двор-
цової – кам’яними будівлями починається в 1833 році з будівництва 
«кам’яних лавок замість абсолютно ветхих дерев’яних» [20, арк. 14 зв.].

Згідно архівним картографічним матеріалам, ділянка, визначена під 
забудову рядів, була зайнята дерев’яними торговими лавками [20, арк. 
45], що також підтверджується результатами археологічних розкопок 
2006 - 2007 років і великою кількістю знайдених мідних монет випуску до 
1823-го року [8; 9].

Розташування нового об’єкту закріпило червону лінію вулиці Никітінсь-
кої (в даний час Рози Люксембург), вирівнявши її, і утворивши прямий кут 
з вулицею Великою Офіцерською (в даний час Гвардійська). 

Кошторисна вартість будівництва лавок склала 8 815 крб. 71 коп. Для 
порівняння приведемо вартість деяких об’єктів, які були побудовані в Чу-
гуєві в 1833-1835 рр.: кам’яний будинок для начальника округів (сучасна 
будівля Чугуївського міжрайонного суду) - 4878 крб., кам’яна на три пре-
столи церква з дзвіницею (Покровський собор) – 25320 крб. 06 коп. [23, 
арк. 140, 154, 176].

У 1841 році в звіті «Про число будов належних мати по положенню, і 
які з них зведені і перебувають в округах» вказано – «лавок для торгую-
чих в Чугуєві різним промисловцям, - кам’яні, побудовані в 1835, при них 
дріб’язкові споруди – 1836 роки» [22, арк. 279].

Назва «Кам’яні лавки» зберігалася до початку XX сторіччя. В 1915 - 
1918 роках зустрічається назва гостинного двору або ряду. Сучасна назва 
будівлі «Торгові ряди» зустрічається в 1963 році в Ухвалі Ради Міністрів 
УРСР про взяття під охорону пам’яток архітектури.

На фотографії, датованій 1860-ми роками, лавки названі «червони-
ми», що, на думку дослідника російських торгових рядів А.А. Максимова 
[7, с. 222], свідчило про торгівлю товарами «благородними»: галанте-
реєю, парфумерією, продуктами тонкого гастронома і ін. 

За даними 1839 і 1846 років в лавках було 16 магазинів, в яких тор-
гували бакалією, фруктовою горілкою, м’ясом, мукою, посудом, різними 
дрібними залізними і мідними товарами, бічевою, салом, милом, дьогтем, 
свічками і різним дріб’язком [16, арк. 271 – 273 зв.; 17, арк. 54 – 56 зв.]. 
В магазин Павлова, де торгували бакалією і посудом, Ілля Рєпін, будучи 
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дитиною, здавав на продаж власноручно виконані писанки до Великодня 
[14, с.72]. Даними Чугуївської міської управи за 1896 рік [10, с. 7] так само 
підтверджується наявність в кам’яному півтораповерховому корпусі 16-ти 
номерів лавок. Виходячи з даних тієї ж управи лавки рахувалися від вул. 
Гоголя (Гвардійська) по периметру будівлі. В 1913 році функціонували 
тільки 9 лавок [11, с. 3 – 5]. Можливо, зміна кількості лавок виникала за ра-
хунок використовування однієї секції не для двох, а для одного магазина, 
тобто за рахунок збільшення площі. Рельєф місцевості зумовив високий 
цоколь, який в західній частині будівлі переходив в напівпідвал. До цього 
ж часу відносяться відомості про окреме використовування 4 льохів, з 
яких 2 з автономними входами розташовувалися під 9-ою секцією, і поо-
динці під 7-ою і 8-ою.

Архітектурні рішення російських торгових рядів XVIII - початку XIX 
століття надзвичайно різноманітні і цікаві по конфігураціях планів, 
об’ємно-просторовими і композиційними побудовами. Таку характерис-
тику можна дати також рядам, побудованим в стилі класицизму, але в 
архітектурі провінційних торгових будівель ордерна система рідко строго 
витримувалася до кінця, представляючи ту або іншу місцеву репліку на 
класичний стиль. Провідний архітектурний мотив - відкрита аркада або 
колонада визначають виразність композиції торгових рядів цього часу. 
Найближчими аналогами до чугуївських є торгові ряди в містах Біла Цер-
ква, Вишній Волочок, Галич, Касімов, Кострома, Новгород – Сіверський, 
Лебедин, Муром, Суздаль. Будівництво торгових споруд в провінції ве-
лося місцевими архітекторами. На жаль, багато прекрасних зразків буді-
вель торгових рядів XVIII - початки XIX століття не збереглися. Більшість 
із споруд цього типу за останні сто років безжально перероблялася. Із 
понад 500 торгових рядів і гостинних дворів цього періоду в даний час 
збереглося близько сімдесяти [7, с.223].

Можна допустити, що проект чугуївських Торгових рядів був складе-
ний з використанням зразкових проектів цивільної архітектури – торгових 
або гостинних рядів. Кошториси і відповідні проекти складалися на міс-
цях. Тому, не можна виключати участь в складанні проекту Торгових рядів 
інженера 1-го резервного кавалерійського корпусу Дєтлова. Карл Федоро-
вич Дєтлов (1789-1840 рр.) був призначений на посаду корпусного інже-
нера в 1829 році. Закінчивши в 1815 році Інститут інженерів шляхів сполу-
чення, Дєтлов працював на споруді московсько-петербурзького шосе під 
керівництвом генерала А. Я. Фабра, вслід за яким в 1817 році перевівся 
у відомство інженерних робіт в новгородських військових поселеннях. 
Майже відразу по приїзду Аракчеєв призначив Дєтлова виробником робіт 
на будівництві полкового штабу гренадерського полку в Селищах Новго-
родської губернії за участю досвідченого інженера Л. Л. Карбоньера [12, 
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с.122]. Дєтлов також мав досвід проектування. В 1836 році він склав план 
кадетського корпусу побудованого пізніше у Воронежі. В Українському 
(Харківському) військовому поселенні Дєтлов працював з 1829 до 1840 
року [5, с. 205 – 228]. 

Безпосереднім керівником будівельних робіт був архітекторський по-
мічник 7-го військово-робочого батальйону прусський підданий вільноп-
рактикуючий архітектор і механік Єгор Шрейдер ( народ. в 1792 році) [17, 
арк. 152 зв. – 153]. З 6 атестатів, представлених Шрейдером під час вступу 
на службу у військові поселення видно, що він займався тим, що «влашто-
вував винокурні парові заводи, млини, займався побудовою дерев’яних і 
кам’яних будинків» і ін. В атестаті з Волчанського повіту від поручика Ми-
коли Петрова від 14 березня 1829 р. перераховані види робіт, виконаних 
Шрейдером: «розташував в англійському смаку сад з облаштуванням в 
оному для усамітнення дерев’яного будиночка і виготовив різні плани, 
як-то: на альтанки, оранжереї, баню, лікарню, парадну стайню, манеж, 
каретний сарай і ін.. ….» З 1829 до 1845 року Шрейдер керував будів-
ництвом 67-ми об’єктів в Чугуєві, зокрема Покровського собору, дзвіниці, 
дерев’яного будинку на випадок приїзду Государя Імператора (Шляховий 
палац), мостів через Сіверський Донець, комплексу будівель Школи сіль-
ського господарства [15, арк. 1 – 9; 17, арк. 152 зв. – 163].

Архівних відомостей щодо будівельних матеріалів, які були вико-
ристані для будівництва торгових рядів в Чугуєві, поки не знайдено. Але 
за встановленими у військовому поселенні нормами основним будівель-
ним матеріалом була цегла казенних цегляних заводів.

Матеріалом для покриття підлоги служили дошки, цеглина встановле-
на «в ялинку», лещадна плита. На прикладі будівництва Покровського со-
бору, відомо, що кам’яні квадратні плити розмірами 1 арш. х 1 арш.(0,71 м х  
0,71 м), завтовшки 1-1,5 вершки (4-6 см) і ступені завдовжки 3 арш. 
(2,13 м), шириною 8-10 верш. (32-40 см), завтовшки 2 верш. (8 см) були 
виготовлені підрядчиком із с. Луганського Бахмутського повіту Єкатери-
нославської губернії (в даний час район м. Артемівська Донецькій облас-
ті) [21, арк. 45]. Найімовірніше для лещаді використовували будівельний 
пісковик, промислова розробка якого є історично сформованою галуззю в 
Донецькій і Луганській областях.

Аналіз візуальних і письмових джерел дає можливість стверджува-
ти, що крівля будівлі Торгових рядів з 50-х років XIX ст. до 1914 року 
була виконана з листового заліза і пофарбована в 1855 році сумішшю з 
білил і мідянки на олійній основі. Площа покрівлі складала 317 кв. саж. 
[23, арк. 176].

Порівняльний аналіз фотографій дозволяє стверджувати, що бранд-
мауери, які існували на даху будівлі в 1914 році, відсутні в 1860-х роках. 



5

Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві...

Три брандмауери було зведено на перегородках між 2 і 3 секціями, між 
4 секцією і проходом, між 6 і 7 секціями. Донині зберігся середній бран-
дмауер, висота якого менше нормативного для того часу аршина. Час 
будівництва протипожежних стін в Торгових рядах невідомий, але є дані 
про проведення таких заходів на інших будівлях військового поселення –  
триповерховому корпусі для Штабів військових поселень і кам’яному Ма-
нежі на 4 вольти в 1855 році [23, арк. 471 – 472 зв.].

Відомо про декілька ремонтів будівлі в XIX сторіччі: в 1852 році ряди 
«виправили і прикрасили» [19, арк. 191]; в 1853 році був проведений ре-
монт на суму 3 руб.14 коп.]; в 1855 році крівля будівлі була покрита мідян-
кою за один раз [23, арк. 176]; в 1885 році ремонт здійснила міська управа 
господарським способом на суму 300 крб. [3, арк. 16]. У цегляних перего-
родках між секціями західної частини будівлі в кінці XIX були влаштовані 
арочні проходи, які пізніше заклали цеглою [1, арк. 2].

Дані археологічних розкопок 2007 року виявили із західного торця Тор-
гових рядів залишки кам’яної мостової і замощення бракованою цегли-
ною, яка за розмірами і складом співпадає з цеглою, використаною для 
будівництва самих рядів [8]. Архівні дані підтверджують проведення тут в 
другій половині XIX століття робіт після замощення Головінського провул-
ку, який вів з Базарної площі на Малу базарну площу біля Торгових рядів 
[2, арк. 28 зв.].

У жовтні 1924 року в Чугуєві було 120 магазинів (лавок кам’яних і 
дерев’яних), з них порожніх – 67, льохів 3, ларьків – 17, з них порожніх –  
1, кіосків – 1 [4, арк. 15]. Відомості про використовування рядів з 1918 до 
1944 роки відсутні. 

Під час Другої світової війни торгові ряди згоріли. В післявоєнний пе-
ріод будівля використовувалася військовими частинами як склад, в ре-
зультаті реконструкцій з’явився другий поверх, була засклена галерея і 
надбудовані несучі стіни, що змінило нахил даху. В правому крилі будівлі 
було влаштовано пічне опалювання [13].

У 1963 році Ухвалою Ради Міністрів УРСР № 970 від 24.06.1963 р. 
будівля була внесена в перелік пам’ятників архітектури республікансько-
го значення з охоронним номером 707. Зони охорони пам’ятника були 
розроблені комплексно разом із зонами охорони для Штабів військових 
поселень та Покровського собору і затверджені рішенням виконкому Хар-
ківської обласної Ради депутатів трудящих № 266 від 09.04.1980 р. 

У 1970-і роки будівля знаходилася у використовуванні в/ч 24537 і Чу-
гуївської КЕЧ, яка в 1971 році провела ремонт штукатурки стін фасаду, 
скління вікон, клейове фарбування внутрішніх стін і стель, масляне фар-
бування дверей.
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Унаслідок пожежі восени 1990 року постраждало праве крило будівлі. 
У грудні 1990 року Київський військовий округ передав будівлю Торго-

вих рядів Чугуївському міськвиконкому для розміщення в ньому виставко-
вого, концертного і лекційного залів Чугуївського художньо-меморіально-
го музею І. Ю. Рєпіна. Але здійснення проекту йшло в умовах відсутності 
повного фінансування, тому роботи були виконані частково: ремонт і за-
міна крівлі і підлоги, штукатурні і бетонні роботи. 

З 1994 до 2005 року частина приміщень будівлі була пристосована під 
комерційні заклади: кафе, магазини, склади. Роботи по пристосуванню 
велися без розробки науково-проектної документації. З 2005 року будівля 
не експлуатується. У 2009 році був розроблений проект ремонтно-рестав-
раційних робіт та пристосування будівлі під торговий центр.

Торгові ряди в Чугуєві є рідкісним типом об’єктів будівництва у вій-
ськових поселеннях першої половини ХIX століття на Україні там має 
виняткову історичну цінність як джерело інформації щодо особливостей 
створення інфраструктури військових поселень.
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