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ТИПОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВИХ МІСТЕЧОК УКРАЇНИ 

 

Сучасні події у вітчизняному геополітичному просторі визначають 

доцільність модернізації військових містечок України. Програма стратегії 

сталого розвитку України  на 2020 рік, схвалена від 12 січня 2015 року, 

передбачає розвиток військових містечок та формування на їх основі системи 

автономних військових баз [2]. Існує потреба виявлення основних 

характеристик існуючих військових містечок для подальшого їх дослідження. 

Мета даного дослідження – окреслити типологію військових містечок 

України для формування узагальненої системи класифікації. Цілісна система 

сприятиме подальшій розробці принципів і методів реконструкції та 

модернізації військових містечок. 

Дослідженням архітектурної та містобудівної практики планування, 

проектуванням військових містечок та їх класифікацією займалися: В. Башков, 

М. Бунін, И. Дубінін, Ю. Зайцев, Ю. Затикін Н. Кравцов, Л. Мєдвєдєв, 

М. Максименко, В. Мухін [5; 7; 8; 10]. Зважаючи на накопичення наукового та 

проектного матеріалу, існує можливість його узагальнення та створення 

оновлених систем та моделей.  

Виділяються основні характеристики, за якими визначають типи 

військових містечок: режим секретності, строк дії, місце розташування в 

системі розселення, види Збройних Сил України та  демографічні показники. 

До різних типів військових містечок висуваються індивідуальні вимоги. Типи 
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військових містечок відрізняються один від одного за площею території, 

плануванням, функціональним зонуванням, розмірами функціональних зон, 

видами задіяної техніки. Дані особливості впливають на містобудівні 

характеристики об’єкту.  

Всі військові містечка України поділяються на відкриті та закриті. Вони 

принципово відрізняються один від одного: плануванням, розмірами та 

територіальним розміщенням. Відкриті військові містечка, переважно, 

розташовуються в населених пунктах. Однак, існують відкриті військові 

містечка розташовані поза містами – це пов’язано з тим, що в минулому вони 

були закритими, оскільки займалися обслуговуванням ядерної зброї.  Згідно з 

рішенням уряду про без’ядерний статус України та вилучення стратегічних 

озброєнь секретний статус цих містечок був знятий і наданий статус селищ 

міського типу. Закриті військові містечка мають обмежений доступ для 

іногородніх осіб та транспорту. Специфіка закритих містечок потребує 

окремого розміщення в системі розселення, в цілях безпеки та секретності [4].  

Поділяють військові територіальні об’єкти за строком дії і виділяють 

постійні та тимчасові військові містечка. Тимчасові створюють на певний 

термін та переважно у військовий час. Такі військові об’єкти розміщуються в 

безпосередній близькості до лінії ведення бойових дій та передбачаються лише 

для військовослужбовців. До розміщення та планування тимчасових військових 

містечок є особливі критерії та вимоги [1, с. 2]. Тимчасові військові містечка 

забезпечують процеси життєдіяльності військовослужбовців: відновлення сил, 

харчування, медичного обслуговування у військовий час. Вони можуть 

відрізнятися за призначенням та по типу основних будівель. За призначенням 

тимчасові військові містечка поділяються на польові та тилові. Польові 

військові містечка створюються для розміщення військових частин біля лінії 

ведення бойових дій. Тилові містечка призначені для розміщення запасних та 

стаціонарних військових та медичних закладів [1, с. 3]. По типу основних 

споруд сучасні тимчасові військові містечка формуються з мобільних будівель, 

що забезпечують можливість трансформації, адаптації та швидкого 

переміщення. Площа тимчасових військових містечок визначається з 

урахуванням кількості військовослужбовців, розміщення техніки та 

матеріальної частини. Тимчасові військові містечка мають обмежений доступ 

цивільних осіб.  

Постійні військові містечка забезпечують функціонування Збройних Сил 

України та розквартирування військовослужбовців та членів їх сімей в мирний 

час. Вони представляють собою комплекс будівель розташованих на одній 

земельній ділянці, що забезпечують військову діяльність та розквартирування. 

Основна специфіка  містечка як містобудівного об’єкта – це розділення 

території на цивільну та військову частини, що в свою чергу мають більш 

розвинене зонування. Цивільна частина представлена у вигляді житлового 

масиву, мікрорайону. Військова частина включає в себе ті функції, що 

забезпечують військову професійну діяльність Постійні військові містечка 

можуть бути відкритими та закритими і поділяються за кількістю населення, що 

проживають в ньому. За демографічними показники виділяють чотири групи 
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містечок: крупні – до 10000 осіб, великі від 3000 до 10000 осіб, середні – від 

1000 до 3000 осіб, малі – до 1000 осіб [9]. На території України, переважно, 

зосереджені середні та малі і лише невелика кількість великих.  

 
Рис. 1. Система типології військових містечок України 

 

Військові містечка розташовуються в населених пунктах та поза ними, 

дана особливість визначає типологічну групу за місцем розташування в системі 

розселення. В містах розташовуються постійні відкриті військові містечка, які 

призначені для різного роду військ. Залежно від особливостей військової 

специфіки обумовлюється їх розміщення в структурі міста. В населених 

пунктах розміщуються малі та середні військові містечка, а поза містами – 

великі та крупні. Поза містами розташовуються постійні закриті військові 

містечка та постійні відкриті, що в минулому були секретними. 

Постійні та тимчасові військові містечка поділяються за родами Збройних 

Сил України. Існує чотири основні типи військових територіальних об’єктів: 

повітряні, сухопутні, морські та комбіновані. В залежності від військової 
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специфіки містечка мають особливості розміщення в системі розселення.  

Містечка повітряних Сил України розміщуються в приміській зоні або на 

окраїні міста – це пов’язано з існуючою системою аеродромів та авіабаз 

України. Військові об’єкти, де розміщуються військові частини сухопутних 

військ, розташовуються в структурі міста, а містечка морських Сил України 

зосереджуються вздовж морських узбереж та, як правило, розміщуються за 

межами населених пунктів. Комбіновані військові містечка поєднують в своїй 

структурі декілька військових частин, що належать різним родам Збройних Сил 

і можуть розміщуватися в системі розселення залежно від домінуючої функції. 

Процесу створення системної класифікації передував аналіз існуючих 

військових містечок. Дане дослідження дозволило визначити основні 

характеристики, за якими формують типологічні групи, та виявити 

взаємозв’язки між ними. Залежно від типу військові містечка мають свої 

особливості та недоліки. Систематизація наукової інформації сприяє 

подальшому накопиченню наукових знань для розробки принципів 

модернізації, які матимуть практичне значення для удосконалення та 

осучаснення військових містечок.  
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