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ЗАСНУВАННЯ МІСТА 

Львів - загальний вид 

Заснування міста. 

Львів належить до давніх, але не до найстаріших го
родів Галицької землі. До часу його постання існу
вав уже знаний своїм історичним значенням Га лич, 
Звенигород, а в околицях теперішнього Львов•а мен
ші укріплені городи, як Підгородище, Завадів, Гри
бовичі, Страдч, Щекотин, Домажир, Рокітна і ін . , 
розташовані на горбах Розточчя чи на схилах пів
нічного берега Поділля. Археологічні знахідки 
свідчать, що в найближчій околиці здавна були 
якісь оселі, але на терені давнього міста не знай
дено ніяких пам'яток, які говорили б про існування 
постійної доісторичної оселі. 

Засновником Львова був галицький король Да
нило Романович. Побудування цього города близько 
1250 р. вказує на1 те, що його зродили потреби в пер-
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Корол·ь Данило · '' . Павлос• Антін 
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ЗАСНУВАННЯ МІСТА 

••••• Европеісм<нн во,110111.17 

Природні умовн положення Львова • 

шій мірі вшськово-стратегічні, оборона галицьких 
володшь від татарських набUгів, а також господар
ськ~, посідання захисного торговельного шляху з По
бужжя і Наддніпрянщини на Наддністрянщину 
(Холм та Київ-Львів-Галич), як і нового торго
вельного центру на цьому шляху, що ним після 

занепаду Звенигорода став Львів. 
Слід відзначити велике організаційне чуття основ

ника містtЗ, що так уміло підшукав місце під будову 
нового города, саме на стику Розточчя та Поділля, 
що ділять Схід від Заходу (басейн Дніпра та Дні
стра від басейну Висли), а одночасно у воротах, 
крізь які проходить шлях із східної у західну Европу, 
з Чорномор'я у Прибалтику. 
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ІСТОРІЯ 

Історія. 

Львів пройшов з галицькою землею цілу його ~сто
ричну долю, зазнавши нераз страшних по11рясень. 

його зовнішнє обличчя, житт.євий простір, чисель
ний та національний склад, зайняття та ку ль тура 
його мешканців змінялися не тільки під впливо1'l 
ходу оторіч, але й під впливом тих історичних без
настанних змін, що тут наставали впродовж 700-річ
ного існування міста. 
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Так, від 1250-1340 рр. Льві.в був княжим горо
дом галицького князівсrгва під володінням Романо
вичів. Коли вимер рід Романовичів, ним від 1340-
1349 рр. править воєвода Дмитро Дет.ько, як наміDник. 
литовського князя Любарта, від 1349- 1370 рр. поль
ський король Казимир. У цьому ж році перейшов 
Львів під угорське правління, яке виконував від 
1372-1379 рр. Во.тюдислав Опольський з шлезькоТ 
лінії Пяотів, поті~м угорські урядниІКи, а нід 1385-
1387 рр. ІВІдруге Володислав Опольський. Від 1387-
1 ї72 рр. Львів знаходивоя під володінням Польщі. 
а від 1772 - 1914 рр., як столиця Галичини і Воло
димирії, під владою Австрії. Щд 3 вересня 1914 р. 
до 22 че~рвня 1915 р., в часі російської окупації був 
осідком Галицьког-о губернаторств~а, а потім знов1у 
переходить до Австрії, де залишається до її розпа
ду. Від 1. ХІ. 1918 до 16. VП. 1919 р. велася боротьба 
за Львів і галицьку землю між українсько-галицькою 
і польською армією. Рішенням Ради амбасадорів з 14. 
ІІІ. 1923 р. пере~цано Ль~вЬв і Галичину Польщі, в якій 
він був столицею Львівського воевідства аж до ні
мецько-польської війни 1939 р. Від 23 вересіНЯ 1939 -
30 червня 1941 р., тобто до приходу збройних сил 
німецької армії, був він обласним центром Львів
ської области УРСР, а після проголошення прилу
чення Галичини, як окремого дистрикту, до Гене-
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рального Губернат.орс11ва від дня 1 липня 1941 р. 
став столицею Галичини та• осідком староства на 
Львів-місто і Львів-край. 

Територіяльний розвиток. 

Княжий Львів. ПоложеннІЯ княжого мicrria ті.оно 
в'яжеться з фізіографією. Місто розбуду.важюя на 
границі оухогю незаліаненого пюдільського берега 
й заліоненої баг·нистої заплавини Пол11ви, с.аме там, де 
на стику В'одотриІВкого літотамнієвого вапняка вих.о
дять багат.і горизонти джерельної води. 

Старий Львів, як і інші тогочасні городи укра
їнських князів, складався з трьох частин: дітинця, 
тобто укрі[Іленого города, підгороддя ( окольний го
род) і пригороддя. Дітинець знаходився на горі 
(тій, де нині дімок городника), що звалася у XV ст. 
Горай, у XVII ст. - Лиса Гора (у нов1ішому часі по
чали її звати Княжою горою) і бу ла відділена нід 
Високого Замку глибоким, опісля ( 1830-1840 рр.) 
засипаним, яром. Як видно з rравюр XVII ст. це 
була висока і незаліонена, стрімка і важко доступна 
гора. 

Дітинець був добре укріплений валами, засіками 
і час:юколом т,ак, що витримував численні ворожі 
напади. Тут, правдоподібно, знаходився «стовп» -
оборонна вежа, будинок для князя і дружини, схо
вища на харчі і інші добра, можливо каплиця. Меш
кати тут постійно було доволі важко з причини го
стрих вітрів. 

По північно-західному схилі гори, де нині Зам
кова вулиця, простягалося підгороддя. Воно сягало 

· до нинішньої Жовківської вулиці. Було також укріп
лене валами і частоколами. Тут були княжj тереми 
(вище церкви св. Миколая, на горбку, що звався 
Вудильниця), від яких вела круто вниз дорога, тепе-
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рішня вулиця Під брамкою, до торговиці - Старий 
Ринок, 1на якій відбу~в~ала~ся жвава торгівля. 

Пригороддя займало правий берег заплавини ріки 
ПолТ~ви і схили гори т.а тяг лос.я півколом по захід
н1й, північІНій rn південній ст.ороні Княжої гори, 
від Жовківської вулиці, попри Руську до Личаків
ської. 

Пригороддя не було укріплене, імовірно, за
хищалося тільки валами або й частоколом, а на ви
падок збройного ворожого нападу мешканці разом 
із своїм майном тікали і шукали захисту в окольнім 
городі та дітинці. Окремо, на стрімкій горі, стояв 
укріплений манас.тир ов. Юра. 

Княже місто розбудувалося на торговельному 
шляху, що йшов від Чорного моря через Галич
Львів-Холм до Балтійського. Цей шлях проходив 
через Старий Ринок та повз численні церкви й ма
настирі при Жовківській вулиці, з яких залишилися 
донині (побудовані наново на старих місцях чи фун
дамен'!'ах) - церкви: св. Параскеви, св. Онуфрія 
і св. Миколая, костели: Івана Хрестителя і Марії 
Сніжної та неіонуючі вже, знищені чи усу~нені цер
кви: св. Теодора (площа св. Теодора), Воскресення 
при Замковій вул., Спаса або Преображення при 
Жовківській, вірменські: св. Анни при Жовківській 
42, св. Якова і св. Хреста, та татарський мечет на 
Підзамчі. 

Будівництво було, як стверджують фундаменти, 
. візан11ійсько-романське, в більшості мабуть дерев'я
не, тому то з давніх пам'яток в цілості нічого не 
залишилось. 

Церква св. Миколая була, мабуть, 1шяжою, двірською 
церквою, походить з XIII- XIV ст. Нинішній вигляд по 
ходить з 1800 р. Поземий плян церкви залишився давній; 
це є центральна бази:ліка з трьома павами у вигляді 
хреста, з трьома абсидами і двома копулами. Спереду 
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Церква св.:;Миколая 
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добудовано передсінок, а над ним дзвіницю. Цілість свя
тині з П оточенням робить вражіння вікової будівлі 
з грубими мурами. Внутрі, у головнім .вівтарі, знахо
диться візантійська ікона св. Миколая. Іконостас новий, 
рококовий. Фасада відновлена 1924 р. і прикрашена фрес
ками Петра Холодного на місці давніх затертих. 

Цернва св. Онуфрія з манастирем Василіян походить 
та1юж з княжих часів. Мури походять з пол. XVI ст., 
фондовані кн. Костянтином Острозьким, київським воє
водою. Постала з двох пав, званих більшою і меншою 
церквою. В тім часі постав також певелшшй манастир 
з кількох Іtелій, до юшх в 1592-1600 р. добудовано ліч
ницю. В історії Львова :манастир відіграв волику ролю. 
В його околиці в 1573 р. Іван Федорів заснував першу 
львівську друкарню, а на манастирському цвинтарі його 
й похоронено. Тут хоронили також визначних львівських 
міщан, молдавських господарів і їх родини, шляхту. 
В 1693-1698 рр. обведено манастир мурами зі стрільни
цями, яких сліди знаходяться від сторони Замкової вулиці. 
Дзвіниця з грубими мурами походить з XVII ст. 

Цернва св. Параскеви (П 'ятниць) мурована (пол. XVII) 
в характері твердині. Внутрі знаходиться дуже цінний 
іконостас, архитвір різьби і малярства з 70 великими 
і малими іконами в українсько-візантійському стилі; 
іконостас старший, .як теперішня церква. 

Ностел Івана Хрестителя на Старім Ринку збудова
ний для жінки кн. Льва Констанції, доньки Белі IV. Ба
гато разів перебудований. Оетання перебудова в неоро
ма.пськім стилі походить з 1887 р. 

Но.стел Марії Сн іжної збудований німецькими колоні
стами; до закінчення будівництва латинського собору 
був парохі.яльною церквою. Перебудований останній раз 
в ХІХ ст. в неороманськім стилі. Впутрі цехові образи. 

Княже місто було людне (ту11 були теж колонії: 
німецька , вірменська, татарська) й просторе, з чи
сленними домами й крамами, городами та садами. 
Поля й сіножаті знаходилися і на другому березі 
Пол'Гви. його прос'Гір становив приблизно 50 га 
і сполуч~ався на сході з громадою Знесіння. 
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Бнд на середмtстя 
Зі збірка Історичного Музею 

( отичний Львів. Після прилучення галицького юня
зіІВства до Польщі у 50 рр. XIV ст., 1на пі1в1день 
від княжого городу в широкій частині заплавини, 
постало нове місто за німецькими зразками. 

Воно мало форму неправильного чотирикутника 
з квадратовим ринком посередині. На чотирьох його 
рогах сходилися вулиці під прямим кутом. Сітка 
вулиць була розміщена правильно і густо забудо
вана. Місто обведене мурами з оборонними вежами, 
ровом та валами. Будували його німці-колоністи, за
кликані Казимиром, на основі німецького маrдебур
зького права. Місто носило німецько-rотичний ха
рактер. 

На північному сході мури міста заходили на те
риторію давнього княжого Львова, куда нині про
ходить Скарбківська вулиця. 
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З ринку цього ж міст.а до княжого Львова вела 
Краківська вулиця, що закінчувалася краківською 
(татарською) брамою. У про'ІlИлежний бік йшла 
з ринку Галицька вулиця, що її замикали галицькі 
ворота в мурі, який тягся вздовж теперішньої ву
лиці Кеніrштрассе (Собєського). Вулиці - Галицька 
та Краківська лежали на шляху Галич-Хо.лм, що 
теж йшов через новий ринок. Два інші боки місь
ких мурів спиралися один на Підвалля (Ам Грабен) 
з Босацькою, другий на Музеумштрассе - Адольф 
Гітлер Рінr (Гетьманську вул.) з Єзуїтською хвірт
кою. Продовж XV ст. середмістя обведено подвій
ними мурами. Рови наповняла вода Полтви, через 
рови вели чотири звідні мости. Площа міста в сере
дині мурів мала 50 га. 

Готичний характер тогочасного міста виявлявся 
у численних високострілчастих будівлях: костелах, 
як св. Станислава, Домініканів, Францішканів, св. Ка
терини, св. Духа, збудованих в околиці Низького 
Замку при нин1шній Лянrеrассе (Рутовського), та 
житлових будинках, мурованих і дерев'яних. По
жежа 1527 р. знищила ці пам'ятки зовсім. З rотичної 
архітектури залишилися тільки рим.-кат. катедра 
і деякі деталі в кам'яницях на Ринку. 

Рим.-кат. катедра пprr площі Капітульпій походить 
а кінц.н XIV ст. Будова трпвала до 1-180 р. під керівниц
тrюм німецьюrх архітектів. Це одшюкпй пам'ятншс rотпч
ного Львова, що залншпвс.п після пожежі 1527 р. Jї ни
нішній вигляд походить з 1761-1776 рр., добудовані :ка
шшці - різнпх часів. Найціннішою добудовою є рене
сансова каплиця Камп'янів. 

Залишилися ще: кам'яниця при розі Руської 
і Сербської (Кроатенштрассе) - rотичний лук, 
останки давні1х оборонних веж високого муру 
з XIV ст., а саме при міськім арсеналі вежа цеху то
карів і поворозників, С'Гіна вежі римарського цеху 
на розі Підвалля (Ам Грабен) і Скарбківської (Альт-
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Нутро латинської катедри 
Зі збірки Історичноzо Музею 
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штадтштрассе), стіна вежі шевського цеху на мурі 
при місьюім арсеналі на розі Кеніrштрассе і стіна та 
лук брами вежі1 крамарів в будинку був. цивільного 
суду (спаленого в 1941 р.) при Лянrеrассе. Зберег
лася також честина мурів уздовж Підвалля (114 м.) 
та Лянrеrассе (182 м.). В останніх роках знай
дено при земних роботах теж багато слідів давніх 
фортифікацій, які закрито потім знову землею. 

Нове місто боронив Високий Замок - побудова
ний з кінцем XIV ст. на другій, вищій як Княжа, 
горі, до якого вела з княжого городу крута дорога. 

Давній княжий город став тепер передмістям се
редньовічного Львова. Ще у XVII ст. звали його 
пригороддям, старостинським або краків~ським перед
містям, а опісля жовківським. 

Від півдня, головно здовж Гончарської (Бато
рія - Вермахтштрассе) вул. розрослося друге 
Міське або Галицьке передмістя. Воно простягалося 
від Високого Замку до теперішнього Міського парку, 
де сполучалося з Краківським. На південь доходило 
до вул. Га,уптштрассе (Пі.1су дського), Брайтеrассе 
(Кохановського), Гіршпляц (пл. Фредри). 

Площу передмість заповнювали поля, городи, 
сади, ремісничі дімки - дерев'яні чи ліп'янки. До 
мурів міста тулилися заїзні доми. Тут й там, ви
рост.али при головних вулицях і площах: церкви, 

костели, манастирі, здебільша дерев'яні. Передміст.я, 
не боронені мурами, сrгавали жертвою частих набігів 
і пож~ж. Вони в часі спокою відбудовувалися на
ново та розросталися вздовж головних комунікацій
них артерій, що йшли з міста. Найслабше розви
валися передмістя в напрямі джерел Пасіки, За
лізної Води та лі'вого берега Полтви. 

Кругом Львова, на дарованих міс'Dу rрунтах, по
ставали фільварки львівських міщан, що перетвори
лися відтак в хліборобські поселення, як Замарсти-

17 
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нів (Зоммерштайнгоф) - 1349, Голосько Велике -
1401, К:лепарін (К:льоппергоф) - 1419, К:ульпарків 
(rольдберrгоф)- 1426, Білогорща - 1463, Голоськ() 
Мале - 1470, Брюховичі - 1503. Деякі поселення 
існували біля Львова за княжих часів і бу ли знищені 
набігами. Близько самого міста були міщанські двір
ки, звані вульками, як К:амп'янська Булька, Сик
стівка, Юстrлянц~івка, Личаків, Песій Ринок і ін. 

Замарстинів - назва по.тодІІ'І'Ь від Івана 3оммер
штайпа, львівського .міщанина, яко.му місто відступило 
12 ланів па заснування фільварку. Звався він Зоммер
штайнгоф - :звідки пішла назва ни:нішш,ої оселі. 

Г олосько Мале, опісля зване Великим, постало одно-
11аспо з 3амарстшюво.м. 3аспував його Мп.кола Ціммер
ман, львівський міщашш, в 14.01 р. коло урочпща Оловсько. 

Г олосько Мале постало па урочпщі Оловсько з філь
варку, заснованого Іваном Гапелем в XV ст. 

Нnепарів - назва походпть від міщанина Андрія Ста
но Rльоппера, львівського купця і фіпанrпста, .який на 
міськпх ланах 1419 р. заснував філ!.>варок Rльоппергоф. 

Нуnьпарків - виріс у 1425 р. на шшорчованих лісах 
через міщанина ,Павла rольдберrа, як оселя під назвою 
rольдборf'ГОф - З:МіНОНОІО ЗГОДОМ на rольдпарків-Куль
парків. 

Як видно з вищенаведеного, життя rотичного 
Львова не задовольнялося площею, замкненою му
рами, і ВИІривалося з тих тіаних границь на перед
міські терени. 

З кінцем XVI ст. Львів прибрав~я у нові ризи -:. 
ренесансові. Постали тоді в середмkті нові стильов1 
будинки, прикрашені ренесансовими орнаментами, 
галерійками, аттиками. 

Перші з них будув1алис1я в дусі італійського, піз
ніші - в дусі німецьJСоrо ренесансу. Пам'ятки, що 
залишилися з цих часів, прибрали на львівському 
rрунті льокальні риси, дуже цікаві і характеристичні_ 
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' Вулиця Руська 

Зі збір1ш Історичн.ого Музею 

До перших належить Успенська церква при вул. Ру
ській, дзвіниця та каплиця Трьох Святителів при тій 
же церкві, а також дзвіниця вірменського собору 
при Вірменській вул. З житлових будинків найзаміт
ніші три: на Ринку під ч. 4 і 6 (будинки міщан 
Анчевських і Корняктів) та венецька кам'яниця під 
числом 14. Не менше цікаві своїми ренесансовими 
фраrментами кам'яниці на Ринку ч. 2, 21, 23, 28; 
при вул. Боїмів ч. 34 і при вул. Вірменоькій ч. 20. 
З того часу походить теж міський арсенал і поро
хівня. До ренесансових пам'яток, збудованих в стилі 
німецького ренесансу, належить каплиця Боїмів при 
Галицькій вул., костел Бернардинів (фас.ада), побу
дований як укріплення при Галицьких мурах міс.та 
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Вулиця Вірменська 
Зі збірки /сторичноzо Муз~ю 
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v XVII с,т., та костеJ1 uірменських Бенедиктинок на 
краківському передмісті, теж укріплений. 

Дещо відмінний своєрідІjИЙ характер має ка
плиця Камп'я11ів, добудована до рим. - кат. катедри. 

Ренесансовий характер мають теж п рибу дівки 
вірменського собору, костел св . Лазаря при кінці 
Коперника вул. та св . Магдалини (східна частина) 
при кінці СикстуськоІ, що походять з XVII ст. Ці 
два ост.анні костели постали далеко поза мурами 
міста, як окремі оборонні твердині, на лівому березі 
Полтви, побіч :\Н1ш1стиря св. Юра, що іс11-1ував ще 
з княжих часів. 

Далеко поза містом на сході іі півдні поста ли · 
теж тоді: костел св. Войтіха під Пісковою горою 

св. Софії на Софіі'вці . 

Успенсьна цернва щш вул. Руській. Іlсрша церква 
:згоріла 1527 р.; післн відбудови через 20 років вона за
наJІалася. Відбудована вдруге - згоріла. Ншrішню цер1сву 
:Jбудував італієщ, Павло Рпмлянпн (1591 - 1629). Ії бу
дова. щшстосована до давніх фундаментів. :змінена дещо 
після пожежі 1779 р. ІЗопа має добрнй розклад, зграбні 
.копули, гарно різьблений фрпз та належить до найгарні 
ш1rх львівс·ькнх евят1шь. Вітражі проектував 11. Холодний . 
ІІрегарну вежу :збудував заходами купцн І{онстантшrа 
Корш1кта італієць Ile'l'PO :з Борбонп і Павло Доміпічі 
на н:зір РЕ\НЄ<:ансових І~ампапіль (1572 1580). При Успен
<·1.1\ій церкві існувало братство, :зване тавропігією, яко 
в XVI - XVII ст. розвrrнуло шнроку куJІьтурну діяльність, 
вело середню школу, друкарню і к.нпгарню та було націо
нальним осередком українського :міщанства. До 1939 р. 
нри Ставропігії іенунав окремий щ·зей з багатими па
м'ятками минулого . 

Напnиця Трьох Святител ів - на подвір ' ї Успенської 
ц~ркви, походить з XVI ст. Будував її Петро Італієць, 
:шаний Rрасовськи.м. Вражає гарно з каменю викутий 
портаJІь і три копули. 

Вірменський собор при Вірменській вул. - побудова
ний в XIV ст. в романо-візантійському стилі будівничим 
Дорінrом; пізніше був оточений добудівками. 
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Успенська церква 
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Успенська церква - св. Арх. 
Гавриїл - вітраж П. Хо

лодного 

Зі збірки о. Василева 

У сп енська церква - св. Ан
тоній, св. Теодозій, св. Не
стор та князі Роман і Лев 

- вітраж П. Холодного 
Зі збірки о. Василева 

23 
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У сп енська церква - святі 
Володимир, Ольга, Борис 
І Гліб - вітраж П. Холо-

дного 

Зі збірки о. Баси.сева 

Успенська церква - Геть
~tанн - вітраж П. Холо

дного 

3і збірки о. Василева 
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Каплиця Трьох Святителів при У сп енській церкві 
8і збіркtL Історичного Музею 

Найстарша східна частина походить :з XIV ст., се 
редня - ренесапсова з XVII ст., а найновіша західна -
модерністична з ХХ rт. 

Вежу, збудовану Петром 1{расоне1,кпм (1571 р . ), 1;.ілька 
µазів рес·гаврували. Собор, що творить прегарну закути
ну, належить до цін11их і цікавих пам'ято1с середньо 
вічного Львова. 

Нам'яниця Анчевських під ч. 4 Р:инку - звана "ч:ор-
11016" - належить до найкращих <·вітrьких будівель ре
н«:сансового Львова. Побудував її Петро Італієц~., у 1577 р. 
Пред ·тавляє добре заховане патриціївське приміщення. 
Міститься ·rут археолоrі•ший .1узей. 

Палата Норняктів під ч . 6 - найзамітніший будинок 
:1ьвівського ринку - побудована Петром з Борбони 
у 1580 р . , на старих rотичпих основах, для купця з Rpe
·rи Rорнякта . Тут прпміщується т пер державний істо
ри•ший музей . 

Нам' яниця під ч. 14, у ренесансовому стил і. була 
ьласністю венецького консула Джоні Marca pi, тому то над 
входом є герб Венеції - кри.ТІатий лев. 
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Подвір'я Вірменського собору 
Зі збірки Історичного Музею 

Кам'яниця Шольц-Вольфовичів під ч. 23 - пізній ре
несанс з флямандсь1шми впливами, з характеристичним 
вертикальним поділом, 1630 р. 

Міський арсенал - ріг Підвалля і Кепіrштрассе -
походить з 1555 р. Він припирав колись до самих обо
ронних мурів міста. При реставруванні відщшто старі 
мур п. 

Порохівня - одинокий останок з даnпіх укріплень, 
побудована на оборонних валах в пол. XVI ст. Була знп
щсна в часі нападу шведів 170-1· р. Служила в мирний час 
:за шппхлір для ~~іських 1~упців. 

Каплиця Боїмів прп Галицькій вул. - збудована до 
1617 р . заходами 1\упцл Юрія Джурджі І3оїма, який прп
бун з Мадярщини. Каплиця багато докороnана різьбами 
в камені, головно фа ·ада. Припускають, що різьбили її 
Гануш Шольц і Іван Псрістер. 

Костел Бернард·инів при Бернардинській пл. - побу
довашrй у XVII ст. на місці давнього з XV ст., на ста
рих фундаментах, Павлом Римлянином. Має ознаки іта-

( 
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) 

Копула каплиці Боїмів 
Зі збір1'и /cmopu1tнozo Музею 
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.~11ш:~,кого ренесансу, :-~мішані з фоµft1амн пізнього німець-
1 ого відродження. Орнrінальною є задня фаrада, декоро
вана тait, як і псрРдш1. 3борегJІІ1ся жпвописпі рештки 
давніх оборонних .чурів зі стрільн1щшш. Внутрішня д<'-
1:орація бароююва. Дещо знищений війною 1939 р. 

Ностел Бенедин'Т'инон з манастирем на Бепеднк-
п вн~ь~tій п.1.ощі - збудований з кі1щсм XVI ст., Павло~~ 
Р11м . .ншш10~1. у рев сащ;овом:у с·гш1і. Вув багато разів 
:шнщсппй і спалений. І-tілька разіп перебудовуваний. 
Ліпше :ш;хоnався ма 1iarт11 р. 

Наптщя Намп'янів ІІJ;ІІ рпм.-кат. 1штсдрі -- походитJ. 
з кіпця XVII ст. Вудову розпочав Павло l{сt.~ш·.нп, а за
кі1Ршв його спн Мартнн. В нпнішні .м ш1,т(і нона різниться 
від 1111рвісного. Нра1\ує їй ~шм'яної аттшш, нку усунено 
щт перебудові. Деякі ріаьбн вшюнані f вано~r Псрістером. 

Костел св. Лазаря нрн 1-\:uпсрннн:а вул. -- абудований 
в роках 1635- 1610 (однопаnоnнй .бароко1шіі з ремінісцен
цію.ш lJOHecaнcy) іта.rійс1,1Ш\!Іf 6удіІ3ШfЧН\111 Л~tброзіє:м 
ІІ1шх1шь1шм і Я1юво:\t Вові. йоrо будова була призначена 
;(ля оборонних цілей: дужо грубі мурІІ, високо уміщені 
ніrша, дві вежі, по боках абr11ди. Вудншш 11pll цоркві rлу
жн:111 аа шrшташ, а 110ті.'\\ за дім f'1'<1}Щін. 

Ностел і манастир Марії Магдалини щш Сшtстуськііі 
ну:r. - (·першу ;J.(1 р~н'нш1й, потім мурований, походить 
:1 І tHiO р. Найстарша •~а.стшш творатt. прссвітерію, до 
нкnї в Х\"ІІІ ст. добудовано від фронту середню частину. 
Стиль баро1шовий. Манастпр служпв по касаті за в'язницю 
:tля жі1101\, а потім nспедшшй n 1юрнстувашш політехніки. 

Костел св. Войтіха (Адальберта) прп вул. св. Войтіха. 
1·1ю•1атку ;~срен'ннпіr, від 16()2 р. ~1уровашrй, в XVIII ст. 
11оребудоваппй в барон:кові~1 етuлі. лужнn якийсь час за 
мага:нш пороху, а піеля пuрсбудувапня в l!I06 р. його ПА· 
!J~дано для церковного .користування. 

Костел св. Софії пµи вул. св. Софії збудований 
11 1571 р. багатою міщанкою Г1офією Ганлrювuю, перебуду
вашrй н 1765 р. у барокковім стилі. 

У XVI п1 до половини XVII ст.. в часі нов~го 
буйного матеріяльного та культурного розквіту 
Львова, напливають до Львова чужоземні купці та 
ченці. Вони нарівні з місцевим міщанством зазна
чують свій побут численними фондаціями: будовою 
манастирів, церков" костелів, величавих сFїтських 
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будинків у середмісп i поза його мурами. Заселена 
площа передмkть, бо само місто не може вже змі
сmти багато нових будинків, розростається на пів
день, схід і захід від середмістя в формі укріпле
них нідокремлених одиниць та житлових будинків. 
Проєкт окруження передмість зовнішнім охоронним 
муром, який мав іти від Вовчої гори (Стрільниця 
при щл. Курковій) до каст.ела св. Лазаря при JІича
ківській вулиці (військовий шпиталь), через вул. На 
рурах (Брайтеrассе), Калічу гору до манастиря св. 
Юра, ГицліІВську гору до Високого Замку, зазначає 
rустіш~ заселену площу передмість, яка разом з се
редмістям станонила близько 200 га. на яких ЗО тис. 
мешканців. 

Від другої- половини XVII ст. починається пові.ль
ний упадок Львова, спричинений війнами, як ·nакож 
внутрішніми причинами політично-суспільно-еконо
мічного характеру. 

Барокко, що є панівним стилем цього часу, роз
rючався у Львові будовою костела і манастиря Єзуї
тів при пл. св. Духа 1610 р. і перетривав до 1740 р. 

На жаль, ані одна пам'ятка бароккового будів
ництва~, церковного чи світського, не збереглася 
у тій формі, яку мала в XVII ст. Властивий барокко 
представляють будівлі, що постали в більшості поза 
мурами укріпленого міста: каст.ел Кармелітів при 
Дістриктштрассе (вул. Чарнецького), Марії Гром
ничної при Театинській, Кармелітанок (бібліотека 
Оссолінських) при Постrассе (вул. Оссолінських), 
св. Анни при Вінерштрассе (Городецька), Тринітарів 
(церква Преображенська) при Краківській, костел 
Євангелицький при Зеленій, церква Петра і Павла 
при Остштрассе (Личаківській), церква св. Парас
кеви при Жовківській, костел Францішканів при 

29 



ТЕРИТОРІЯЛЬНИй РОЗВИТОК 

Костел Єзуїтів 
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Францішканській, св. Антона при Ос'Гштрассе (Ли
чаківській), Клярисок при Цольштрассе (пл. Бан
дурського ), Сакраменток при ву л. тієї ж назви, та 
розбита бомбами церква св. Духа при вул. Копер
ника. 

До найзамітніших нині світських будівель у ба
роккові:м: стилі треба віднести загальний шпиталь, ,.,, 
колишню колегію Піярів при вул. Піярів. · 

Ностел Єзуїті в , збудованпй італійським: єзуїтом Джія
І\uмо І3ряно, в роках ННО 1():30. па взір ~tостола "ll Ge u" 
в Рш~і. Це найбільша у .lьвові святппя, що вміщає 5000 
шодей . Відновлена в XVIII ст. і прикрашена фресками 
rюботп Івана Екштаіfна, тепер військовпіі кост л. Колеrія 
Єауїтів, замінена па бюра, згоріла у 1941 µ. 

Ностел Нарм елітів, збудованпй висо1ю на горбку 
в 1631 р., творив твердиню поаа . ~урамн міста. Пого бу

. дова започатковує цілпй ряд львівських будівель у ба-
1ю1сковому стилі. 

Ностел Марії Громничної належить до рпм.-кат. ду
ховної СС:\tінарії, збудованпй в 16±4 р" юt костел Кармелі
танок боспх, на взір рпмського костела св. Сузаnни. По 
касаті 1786 р. був замін ний на магазин. По ревіндикації 
відновлений у ХІХ ст. Манастир замінено па духовну 
семінарію. 

Преображенська цернва. На місці її і Народного Дому 
(Дім Жовніра) стояв колись костел і манастир Тринітарів, 
збудований у 1729 р. у барокковім стилі. ПісJrя бомбар
дування Львова 1848 р. їх руїпп передано на український 
.Народний Дім. У 1906 р. реставрував церкву арх. Гаврищ
кевпч. При вході є дві ренесансові копули. В церкві зна
ходяться образи укр. маляра У стіяновнча. 

Євангелицьний ностел заснований у 16 5 р. Доміні
канами Обсервантами. Реставрований при кінці ХІХ ст., 
зберіг до наших днів свій 6арокковий характер. 

Церква св. Петра і Павла, давніше костел Павлінів, 
збудований в XVII ст., перебудований n XVIII ст. у ба
рокковім стилі. Зовнішні фрески роботи арт. Долинського. 

Ностел Франціwнанів, збудований для Капуцинів 
у 1708 р. У 1830 р. згор ів, після чого був цілковито пе
ребудований. 
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i_.и1c1>lf1fK мур 
W::<зstfyдoв.11181r.Jrqщ11 

(f,:·.!~ХР"ст1нськ11Іі l/BKlfTilp 
irГ.(11.Jl<ндiвc•lftfli 11м'>'r3р 
iP~:~°JJlk :--:.:: Мочарі 

CrallIOf 
гsо 500.ч. 

Львів перед усуненням мурів і валів у XVIII ст. 

Ностел св . Антона, збудований у 1718 р. для Фран
uішканів. 

Ностел Нлярисок, збудований на початку XVIII ст. 
По касаті замкнений. Відданий для користування в 1900 р., 
пізніше відновлений і перебудований. Манастир зайнятий 
б юрами. 

Ностел Сакраменток, збудований u рр. 1718-1881. 
Впутрі - змодернізований барокко. 

Церква св. Духа з духовною семінарією, збудована 
1722-1729 рр. разом з мапастирем для Домініканок. Ма
настир по касаті був переданий на гр.-кат. духовну семі
нарію. Церкву розбила бомба у 1939 р. В будинку семі~ 
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· Собор св. Юра 
Зі збірки Історичного Музею 

·нарії знаходиться прегарна каплиця роботи укр. артиста
.маляра П. Холодного і цінний музей. 

Загальний шпиталь - колеrія Піярів, збудована 
у 1748 р. Бароккова будова з nорталем на коринтських 
колюмнах. 

Напад шведського коро~я Карла ХІІ на Львів 
1704 р. причинився до ц~лковитого занепаду зна
чення міста. Міщанство зубожіло, усунене від тор
говлі політикою шляхти, воно відійшло в тінь і було 
позбавлене впливу на міські справи. 

Само місто обезлюднилося, кам'яниці стояли по
рожні, башти й мури валилися, тільки на rрунтах, 
викуплених від міста, шляхта й манастирі закладали 
свої двори і реальности-юридики, звільнені від місь-
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Собор св. Юра 
3 і 16iph·11 Історu•tнаго .VІу.11'ю 

кої влади, плачення містові подагків і повинностей, 
з правом судівництва над своїми чиншівниками. Най
важливіші з них це ко~юрівщи11а (ву.1. Дістрікт
штрассе - Чарнецького і Зборівська), Сінявщина, 
Собіщина, Яблонlвщищ1, Хорущина, Зборівщина 
і багато інших. Ух назви стали опісля назвою вулиць 
чи частин міста. 

В цьому час.і - загального занепаду і зубожіння 
\fіщанства - постають у Львові дві прегарні пам'ят
ки мистецтва XVIII ст. в стилі рококо: церква 
св. Юра з митрополичою палатою, що панує своїм 
положенням над цілим містом. і костел Домініканів, 
замітний своєю банею. 

Майже всі фасади і аттики церков та приватних 

будинків, що походять з XVIII ст., прикрашені ва-



тЕ~>итоР1яльнИИ' Розвиток 

Вх!д л.о собору св. Юра 
3і .збірки /сторu•1но10 Муз~>ю 
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Сходи до собору св. Юра 
Зі збірки Історичного Музею 

зами у цьому ж стилі. Зустрічаємо їх на Ринку та 
на інших вулицях. До світських будинків цієї епохи 
треба зарахува-ги кам'яниці: на Ринку під ч. З, при 
Бірrерштрассе (вул. Вірменській) ч. 13, при Краків
ській ч. 24, Бляхарській ч. 12 і 14. Гарні рококові 
декорації бачимо в Ринку на будинках ч. 10, 17, 18, 
20, 25, 30, 40. 

Собор св. Юра існував за княжих часів, як дерев'я
ний будинок; відбудований в XIV-XV ст. за пл.яном 
арх. Дорінrа, що будував вірменський собор. У 1744 р. 
будівничий Іван до Вітте розпочав нинішню будову, фон
довану епископам:и Шептицькими. Це найкраща ро
кокова будова в цілій східній Европі; була натхненням 
багатьох мистців, а зо~рема укр. маляря О. Поваківсько 
го. Внутрі відновлюється. 

r 
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Митрополича палата вlд городу 
Зі збірки Історичного Музею 

Ностеn Домінінанів збудований у 1749 р. незнаним 
французьким архітектом, або італійцем Іваном де Вітте. 
Реставрований після пожежі 1778 р. Дзвіницю перебудо
вано у 1865 р. В бічній каплиці знаходи·rься пам'ятник 
І. Борковської роботи Б. Торвальдзена, одинокий твір 
цього мистця у Львові. 

Продовж · XVIII ст. доходить Львів до такого 
упадку, що в часі переходу його під владу Австрії 
( 1772) має лише до 20.000 населення. його тери'І'о
рія обмежується до середмістя і двірків окремих 
господарів, церков і костелі~в поза його мурами на 
передмістях. 

Щойно після усунення мурів і валів, яке почалося 
від 1777 р., розростаються передмістя і зливаються 
з містом. Розбудова йде спершу на захід, на лівий 
берег Полтви, а потім на південь і схід. Те, що 

37 



38 

ТЕРИТОРІЯЛЬНИй РОЗВИТОК 

Львів перестав бути твердинею, а став столицею про 
вінції, мусіло вплинути на поширення його життєво
го простору та його зоВІнішнє оформлення під но
вими захtі~ними (німецькими) впливами . 

Так починає своє іанування новий Львів. 
Тогочасне будівництво, що поставало під зна

ком нових тодішніх стилів, вказує напрями поши 
рення міської території. Не будовано тоді нових цер · 
ковних будинків, тільки перебудовувано старі, або 
будовано нові для житлових потреб. Багато знесе
них за цісаря йосифа ІІ манастирів і костелів пе
р~йшло до публічного користування. Ух пе.ребу.д·ову 
вано згідно з новими вимогами. 

Львівське будівництво далі розвивалося під зна
ком клясицизму, стилю ампір, поважного, який кон 

трастував з розбавленим стилем рококо. Постали 
тоді деякі характерис11ичні будівлі: наріжна кам'я 
ниця при вул. Коперника і Адольф Гітлер Рінr (Ле 
rіонів) - спалена 1941 р. в часі німецько - больше 
вицькоі війни, при вул. 19 червня ч. 2, Бірrерштрассе 
(вул. Вірменській) ч. 21 і 23, Краківській ч. 4, l J, 
24, 34, Дістріктштрассе (Чарнецького) ч. 81 Музеум 
штрассе (Гетьманській) ч. 22, Трибунальській ч. 10 
і 12, Лянrеrассе (Рутовського) ч. 24, Пекарській 
ч. 13, Остштрассе (Личаківській) ч. 13 (офіцини) 
і багато rінших. 

Замітніші будинки: бібліотека ім. Оссолінських 
(тепер державна бібліотека), музей ім. Дідушиць
ких (держ. музей), бібліотека ім. Баворовських 
(держ. бЮліотека), Народний Дім (Дім Жовніра) 
при Лянrеrассе (вул. Рутовського), вартівня на пло-

. щі св. Духа, двірок Кортума на військовій стріль
ниці1 ; та в стилJ1 пізнішого ампіру: палата лат. ар
хієпископства (перебудована за польських часів), 
ратуш, кам'яниця при Бернардинській площі ч. 8, 
при вул . Рутовського ч. 10. 
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Горорізьба на кам'яниці при Руській вулиці 
Зі збір111 Істор1lчн.ого МузІ'ю 

Простір Львова поширився на дно долини Пол
тви та на схили берегів і висунувся вперед головни
ми артеріями руху. 

В друrіЬй 111ол. ХІХ ст. Львів, пі.д впливом причин 
економічно-культурних, почав дуже скоро розроста
тися. Тими причинами були: розбудова залізничних 
шляхіщ тtрамвайних ліній, 1розрісtГ промислового, а зо
крема торговельного життя, шкільництва, культури, 

спорту. Виникають діль»иці з окремим призначен
ням: промислово-торговельно-складові, банкові, уні
верситетські, житлові (робітничі, інтеліrентські), 
шпитальні, спортові, забавові тощо. Помітно те, що 
будинки з цього часу не мали свого власного стилю, 
а задовольнялися наслідуванням стилів з минущ1х 
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часів. Тоді постали цілі вулиці: Гофмана - бічна Ли
чакова, св. Миколая, Камп'яна, Поля, Вагилевичаr 
КльОІНовича і інші. Багато дільниць забудавано із 
спекулятивних цілей. Це простори між Зеленою 
і Остштрассе (Личаківською), вул. Фірстенштрассе 
(Сапіги) і голоВІним залізничним двірцем. Ці нові ву
лиці позбавлені зовсім краси - артистичного сма
ку. Церковне будівництво проявлялося наслідуван
ням романського чи rоТ~Ичного стилів. Каплиці, що 
родилися на периферіях міста з кінцем ХІХ ст.r 
мають стиль неороманський чи неоrотичний, як ко
стели: Франціщканок при Унrарнштрассе (Курко
вій), Воскресенців при вул. Пекарській, костел Кар
иелітанок при горішній Зіrфрідштрассе (Потоцько
го), Реформатів при Вестштрассе (Янівській). 

Постали тоді т·акож більші публічні будівлі : 
політехніка, сейм (за польських часів університет) -
тепер староство, Гал. каса ощадности (Інспектура 
фінансів), Оперний театр (Адольф Гітлер Рінr), Дім 
інвалідів при Клепарівській, нинішнє rубернаторство 
при Дістріктштрассе, палата мистецтв на повиставо
вій площі - усі в стилі віденського неоренесансу. 

Для початку ХХ ст. характеристичний сецесійний 
стиль. У цьому ж стилі збудовано пасаж Міколяша 
(знищений бомбою 1941 р.), головний двірець (зруй
нований 1939 р., який тепер відбудовується), Проми
словий музей при Адольф Гітлер Рінr, Народну Го
отинницю при Вінтерrассе (Костюшка). В тому ж 
часі появилися спроби будування кам'яниць в народ
них стилях (українськім чи закоп'янськім): Дністер 
(Тов1ариство загальних забезпечень) на Підвалі, Бур
са дяків (теперішня частина шпиталю) при вул. Шпі
тальштрассе (Скарги), кам'яниця при вул. Пекар-
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Снt'півка - робітнича осе;1я 

сьюи ч . 38 'М був ший жидівський шпиталь при ву л. 
Рапапорта в мавританськім стилі. 

Нові дільниці, що повстали в цьому ж часі на 
Новому Світі чи на південних околицях галицької 
дільниці, мають віллевий характер. 

Одначе, оецесійний стиль не тривав довго. По 
1908 р. приходить модернізм, що спершу наслідує 
віденські та берлінські взори, а поті'М старається 
нав'язувати до народних мотивів (кам'яниця при 
Сонячній вул. і в Ринку ч. 32). Міський буді
вельний уряд починає дбати про плянову розбудо
ву вулиць і їх естетичне забудування, як це видно 
на новопосталих улицях, дільницях, будинках (нпр.: 
вул. Конопніцької, продовження вул. Дверніцького, 
кам'яниця Балабанів на розі Галицької і Валової 
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Вулиця Кадетська (БескІденштрассе) 

вул., Торговельна і промислова палата при Академіч
ній, будинок дИрекції залізниць, бурса тов. "Рідна 
Школа", опісля манастир і школа Василіянок -
тепер шпиталь для полонених при вул. Зіrфрід
штрассе, Укр. музичне т-во при Шашкевича і інші). 

В церковнім будівництві вибивається: костел 
Єлисавети (романо-rотичний стиль) при Фірстен
штрассе (вул. Сапіги), костел Єзуїтів при Дунін
Борковських. 

В приватнім будівництві помітно до першої сві
тової війни велике оживлення. Будуються 3-4 пов. 
кам'яниці, навіть 5 поверхова при Галицькій площі, 
що вказує на великий зріст населення. Творяться но
ві вулиці: Романовича, Сенаторська, Тульпенштрас
се (Лозінського), частина площі між Остштрассе 
(Личаківською) й Пекарською, Гермапенштрассе 
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(Листопада). Виростають робітничі .поселення: Ле
ванд1вка, Сиrнівка, Бог данівка. 

Територія Львова зростає в адміністративних гра
ницях до 3240 га, але його життєвий простір вихо
дить далі поза межі визначених границь, розбудо
вується при підміських рогачках та на вільних про
сторах між головними вулицями. 

По в~ию будівельниіі рух, опричинений чисель
ністю · населення, головно напливового характеру, 
передовсім урядництва, nоворотців, замісцевих куп
ців, бо Львів по прилученню до Польщі став столи
цею Львівського воєвідства, при одночасно зростаю
чій потребі житлових будинків, охопив незабудовані 
окраїни: околиці Вулецької дороги, Гербстштрассе 
(Пелчинської), Кадетську гору, Стрийську і Бескі
денштрассе (Кадетську), біля Персенківки, Козіль
ник, Софіївки, околицю Личаківського двірця в на
прямі Кривчиць, простір між Личаковом і Кайзер
вальдом, простір між Личаковом і Пасіками, Ялі
вець, терен між Снопківською й Зеленою, околиці 
Погулянки, Филипівки, Красучина, Снопкова, лівого 
берега Полтви в напрямі на Збоїська, Замарстинів, 
Зне'Сіння, Клепарів, при залізничних шляхах Львhв
Золочів, Львів-Ходорів, Львів-Самбір. Цей вели
кий будівельний розмах позначився двома наворо
тами на початку 20 і при К~інці 30 рр. ХХ ст. в формі 
передовсім нового житлового будівництва і в формі 
над бу дівок. 

Стиль будівель новочасний. Будівництвом зай
малися житлові кооперативи, інституції суспільного 
характеру, як Суспільне забезпечення, а 1'акож мі
·сто або приватні підприємства чи будівельні спілки. 
Цей будівельний період позначився постанням Ж1И
тлових бльоків при вул.: На Байках, Малаховського, 
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Новий Львів - дільниця віллів 
Фот. Савка 

Стрийській, на Замарстинові, або дільниць віллів: 
Власна Стріха, вул. Вроновських, Генінrа, Новий 
Львів, колонії на Кривчицях. Бльоки призначені для 
приватних чи міських урядовців, учителів вищих 
шкіл, робітників; дільлиці віллів, дімки чи невеличкі 
кам'яниці для приватного одно- чи двосімейного 
вжитку; але одночасно будовано й більші чиншові 
будинки з великим комфортом, характеристичні ве
ликим числом широких вікон, просторих терас чи не
величких бальконів, rалерій, за те однакових або 
дуже под·ібних, будованих шабльоново за одним пля
ном, дуже скоро й несолідно. 

З публічних будівель цього часу вибивається: са
наторія Суспільного забезпечення (військовий шпи
таль) при Унrарнштрассе (Курковій), П дім техні
"Юів при вул. Абрагамовичів, Суспільне забезпечен-
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Рясна 
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Скннл./в 
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" хи • 
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- Граннц/Л1;вова в 
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" прн.луvени rро.міlд ,ro fJ.З 
пtДм1с1;кн.к rро.11ц 
НМ 

Територіяльний розвиток Львова XV- XX ст. 

ня при Зеленій, Управління електрівні при Гербст
штрассе (Пелчинській) та костел Марії Остробрам
ської при гор. Личакові в формі базиліки . 
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СокіАьнккн 

•••••••••Гµн11ціЛь11ои до /g.JOp. -Греющі./1ь11ов11 11 19ЗО-19+2 рр 

Львів перед 1942 р. 

З росто.м забудованої територ11 наступали також 
доконечні зміни в адміністративному розподілі міста. 
До п'ятої дільниці, на які розпадався Львів за Ав
стрії, прибула з кінцем ХІХ ст. шоста: Новий світ. 
По створенню Великого Львова, що наступило 
у 1930 р. через прилучення підміських громад: Кле
парова, Голоська Малого, Замарстинова, Старого 
і Нового Знесіння, Кульпаркова ІІ, Сиrнівки, части
ни Білоrорщі (Левандівки), Кривчиц_ь, Козільник, 
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~ Княжий Львів 
8 Львів з XIV ст. 

....•.•.•..... Львів до 1gзор. 
_____ львів у 19J0-1!МZpp. 

-Сучасний Львів 

9 І І І І ~ 1Р 

ТернторіА сучасного Львова 

15 км 
І 

Кульпаркова простір :~ьвівської громади подво-
1вся (6664 га). Це викликало поділ міста на 9 діль
ниць: І. Середмістя, ІІ. Янівське, ІІІ. Жовківське, 
IV. Личаківське, V. Снопків, Красучин, Софіївка, 
Козільники, Персенківка, VI. Новий світ, Кульпар
ків, VII. Левандівка, VIII. Замарстинів, ІХ. Зне
сіння. 

Для упрощення адміністрації за часу большевиків 
розділено місто на 4 дільниці (І. Личаків, ІІ. Горо· 
децьке, Ш. Новий світ, IV. Жовківське). Цей роз~ 
поділ затрима~вся аж до 1 ли.л ня 1942 року. 
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В наслщок вюеНJНИХ дій в 1939-41 р. знищено 
окремі важливіші жи'І'лові й промиславі будИtНКи. 
Більшого удару заз.нало місто за ос'І'аІНІНьої війни 1941 
року, в якій знищено 610 будинкіщ ВІ тому 14 проми
слових, 586 житлових. 

Зусилля будівельних дільннцевих урядів міста 
спрямовані на розбір та відбудову зруйнованих бу
дівель. До кінця 1941 р. відремонтовано 335 пошко
джених будинків, в тому числі 4 промислові підпри
ємства. 
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В зв'язку з новим поширенням львівської грома
ди від 1 квіrnя 1942 р. 1 через прилучення т.аких 
иіст і сіл, як: Винники (1410) 2

, Білогорща (1423), 
Брюховичі (1452), Велике Голосько (1403), Каме
нопіль (1447), Кривчиці (1447), Ляшки Муровані 
(145'4), Лисиничі (1411), Малехів (1377), Підбірці 
(1454), Рудно (1480), Рясна Польська (1430) і Русь
ка, Сихів ( 1409), Ко зільники ( 1400), Скнилів 
(1396), Малий Скнилів, Львівські Сороки (1433), 
Збоїська ( 1359), Зимна Вода ( 1440), Зимновідка -
разом: 1 місто і 20 сіл, збільшився простір Львова 
на близько 20 тис. га, що з давньою площею 6,6 тис. 
га дає 26.030 га. Одночасно проведено новий адмі
ністративний розподіл міста на одинадцять дільниць: 
І. Штадтмі'І'Те, 11. Кайзервальд, ІІІ. Квеллєнберr, 
IV. Стрийпарк, V. Гохшулє, VI. Гауптбангоф, VII. 
Зоммерштайн, VIII. Вайнберrен, ІХ. Кальтвассер, 
Х. Штадтвальд, ХІ. Ам Пельтев. 

1 Остаточне прилучення нових громад настуnиJІо 1 
липня 1942. 

2 Цифри вказують па найдавнішу дату, під .я:кою 
згадується існування цієї місцевости за історичними дже 
релами. 
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fірюховнчі - загальний вид 

Виннини - , 1і т чко, 8 км. від Львова. Це стара осе
ля, що згадується під назвою "Малий Винник". Вона 
була розбудована: 1) на землях, які князь Лев дарував 
був за вірну службу 1солишньому львівському війтові 
німцеві Бертольдові, та 2) на даровизнах по другім б'оці 
річки Маруньки які надав був Володпслав Опольський 
львівському міщанинові Григорієві. Вже в ХVП ст. було 
це містечко. 

3 пам'яток культури є тут барокковий костел з 1737 р. 
і один з перших у Галичині пам'ятників Шевченкові, .про
€Кту укр. арт. Лушnпнського, роботи укр. мистця Rоверка. 
На цвинтарі пам'ятник поляглим стрільцям УГА. В лісах. 
від сторони Маріївки, в тінистих ярках заховалось багато 
рослин питомих тільки Карпатам. У містечку знаходиться 
велика фабрика тютюпевих виробів. Мешканці - пере
важно столярі і робітники на фабриці. Число населення 
досягає близько 5000 - 2/3 українців. Біля Винник зна
ходиться б. німецька колоні.я Вайнберrен. 

. І:»іnогорща - селQ засноване у 1423 р . . на урочищі 
Білогощ, загосnода,ровц.не Івано~ 3омl.1ерштайном . На 
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Адміністративний розподіл сучасного Львова 

північ від села тягнуться торфовища низовинного типу 
"Шенберка". Росте тут північна береза Betula humilis на 
своїй південній межі посеред мохів - останків льодови
кової доби: Saxifraga hircu]us. Коло неї, ближче міста, на 
пісках, розбудувалась в ХХ ст. оселя залізничників -
Левандівка, позбавлена зелені і садів. Білогорща без Ле
вандівки має близько 700 осіб. 

Брюховичі - найближче й найкраще львівське місце 
відпочинку (9 км), що має зі Львовом добре сполучення 
залізницею і битим шляхом через Замарстинів, Велике 
Голосько, Гамулець. 

Сама оселя постала в 1444 р. на міських ланах над 
річкою Брюховицею. В XVII ст. була тут перша у Львові 
фабрика паперу. 

Літнище почало творитися в 80 роках минулого сто
річчя на четвертинних мандрівних піщаних надмах, .які 
в тому часі почали заліснювати, щоб стримати похід піс
ків. В брюховицьких лісах росте ориrіяальна С1'ельиа 
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Кривчицt - церква оо. Студитtв 

рослинність Lycopodium Selago і Cypripedium calceolus. 
В присілку Гамулець збереглася цікава дерев'яна церква, 
збудована в 1756 р. Брюховичі мають близько 2000 меш
канців, з них 1/3 українців. 

Г олосько Велике - на Розточчі, засноване 1401 р. 
Іваном Ціммерманом на львівських ланах, спершу - як 
фільварок. В 1910 р. збудовано тут в лісах санаторію для 
хворих на легені. Має характер підміської оселі. Живе 
близько 1200 населення, n тім 1 /3 українців. Сама назва 
дуже давня, вказує на існування тут старо-слов'янської 
оселі з VII-VIll ст. 

Наменопіль - село, як.е jснувало вже в XV ст., роз
будУвалось над Полтвою 9 км. від Львова серед під
моклих низовин. На пд. від снла горбок Каменопіль -
292 м. В ліску .,Дубина" знаходилися могилки, розкопані 
ІІІнайдером, де найдено похоронених у сидячій позі. Село 
має коло 600 душ (на половину -українців і поляків). 

Нривчиці - розбудовані на підмоклих луках Полтви 
та на схилах Поділля. Оселя існувала вже в ХУ ст. На 
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Л11си11ич1 - ставок за дрtжджарнею 
Зі збір1.:и проф. С. Гайдучка 

початку ХІХ ст. була тут цукроварня. Коло села розбу
дувалась у ХХ ст. робітнича колонія, а вище :манастир 
Студитів з цікавою дерев'яною церквою, перевезеною 
з Турчанщипи. Село має близько 2000 мешканців (1/3 укра
їнців). , 3а селом горбок Хомець-заповідпик з лісо-степо
вою рослинністю. 

Ляшки Мурован і - згадують вже н 14.54 р:, розбуцо
вані в підмоклій долині Полтви. Коло села двірська ро
бітнича оселя Френелівка. Населення близько 1400 чол., 
виключно українське. 

Лисиничі - розбудовані під Чортківською скелею (най 
вища точка в околицях Львова - 4.14 м). На полях цього 
села в 1648 був табір Богдана Хмельницького, а в 1918 до 
1919 рр. відбувались тут польсько-українські бої. Оселя 
існувала вже в XV ст. На скелі, за переказом, був замок 
боярина Ігоря. 

Село є головним доставцем молока для мешканців мі
ста - нараховує близь~о 2000 мешканців: 2/3 українців - · 
1•/3 ПОЛЯRіВ. 
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. : Мал~хів -: село згадується в XIV ст. Rоло села дуже 
гарний лісовий краєвид, особливо коло гори Хованець 
:350 м. Населення близько 1400 душ - переважно укра
їнців. 

Підбірці - село з XV ст. розташоване нри залізнич
ному шляху Львів-Тернопіль; має примісь1шй характер, 
багато городів. Населення близько 1500 (2/3 українців -
1/3 поляків). · 

Рудно - село в XV ст. У ХVШ С'І' . тут був мапастир 
Василіяпок, а в ХІХ фабрика кумису. Розташоване на 
шляху Львів-Краків; нараховує близько 2000 мешканців 
І /2 українців, 1/2 поляків) . 

Рясна Польська - велике село з XV ст., в якому живе 
близько 2000 мешканців, переважно поляків. Село і сусідні 
узгІр'я були тереном боротьби у 1915 році між австрій
ськими і російськимп військами (21 червня). Тут побито 
російські війська тюt, що вони були: змушені на другий 
день залишити Львів, зайнятий ними 1914. року. 

Рясна Русьна - новіша оселя, де живе близько 900 
мешканців - переважно українців. 

Сихів - село, другий полустанок па лінії Львів-Ста 
ниславів розташований пад Сихівським потоком, існувало 
вже 1409 р. Мешканців близько 1300, 1/3 українців, 2/3 по
ляків. Ліси були давніше власністю міста. 

Иозільнини - село, яке існувало вже в XIV ст. Ча
стина лісу була власністю міста Львова. В лісі багато 
карпатських рослин. Мешканців близько 800 - переважно 
поляків. 

Сннилів - село, засноване 1437 р., лежить у басейні 
Дністра над по·гоком 3имповоди. В сільській церкві зна
ходиться дерев'яний барокковпй іконостас і гарно різь
блений вівтар з 1678 р. з шюскорізьбою Різдва Христо
ного. Мешканців близько 1300 - переважно українці. 

Сннилівон - село над 3имноводами, що належало ко
лись до міста і перейшло в 1607 р. на власність .міського 
шпиталя. Мешканців коло 900, половипа українців. 

Львівські Сорони над Полтвою - оселя, яка існувала 
вже в 14 78 р. розташована в долині Полтви. Тут розви
нене високо городництво. Мепшанців бли:зько 1200, ви
ключно українці. 

Збоїсьна - село, яке існувало вже в 1359 р.; розбу 
доване на гряді Розточчя і долинп Полтви. Має близько 
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3300 мешканців (1/2 українців, 1/2 поляків). В селі гарні 
городи і школа та манастир оо. Редемптористів. 

Зимна Вода - село, що згадується вже 1462 р . , роз
будоване на підмоклій низовині, має понад 2000 мешкан
ців - переважно поляків. Літнисько зі ставом Стрихо
вальцем. 

Зимновідна - польська колонія, яка має до 1000 меш
канців. 

Най ближчі роки розвитку міста, у нових обста
винах, міста, яке матиме велику транспортно-торго
вельну ролю між Заходом і. Сходом, проявлять до
цільність цих нових територіяльних змін. 
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РЕЛІЄФ 
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Річна '~ережа 

Релієф. 

О колиці Львова характеризуються великою різнома 
нітністю краєвиду, що виник як наслідок діяння гео
логічної структури та взаємодіяння релієфотворчих 
сил. НайважлИJВішою з ТИІХ сил, що дає поміТІні наслід
ки, це розмивання текучої води - ерозія, та змив 
при більшій чи меншій допомозі опадів - денудація. 

Діяльність текучої води в околиці Львова відбу
вається в особливих умовах, бо через околиці Льво
ва, а одночасно через міську територію проходить 
головний европейський вододіл, що ділить басейн 
Балтики від басейну Чорного Моря. 
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Різьба львівських околиць виникає з різниці еро
зійної сили в басейні Висли і Дністра. 

Через велику асиметрію падіння обабіч вододілу, 
води басейну Висли атакують сильніше і розмива
ють сильніше. Вплив на різьбу околиць Львова ви
явили теж четвертинні води, що діяли тут в часі та
нення пізнішого льодовика, ще перед устійненням 
сучасної річкової мережі. 

Різні види релієфу земної поверхні в околиці Львова 
викликали велиІКу різнородні~с.ть краєвиду, що до
зволяє виділити краевид1ні оди.ниці, які належать до 
трьох географічних країн: Розточчя, Побужжя 
і Львівської височини. На стику цих країн лежить 
Львів. 

Розточчя - це височинний вал, що з'єднує По
ділля з Люблянською височиною. В околиці Львова 
Розточчя має вигляд узгір'їв, порослих лісом, порі
заних сильно глибокими долинами і ярами, що підні
маються до 400 м. і тягнуться в напрямі пд.-зх. на 
пд.-сх. від горбків Брюховичі-Голосько (382 м) че
рез Кортумівку (374 м), Високий Замок, Піскову 
гору {389 м), Личаківські узгір'я, Міські. Пасіки до 
Чортівської скали (414 м) і горбів Пирогівки 
{388 м). 

Побужжя - тягнеться на схід від РозТ~оччя і має 
в околиці Львова назву Грядового Побужжя. Ха
рактеризується воно рівнобіжними грядами, що 
пальцеподібна виступають з Розточчя на схід. Гря
ди порозділювані одна від одної широкими підмо
клими долинами. 

На терен Львова Побужжя входить одною з до
лин - а саме: широкою долиною ріки Полтви, яка 
під узгір'ями Замарстинова {вони розпочинають 
Малехівську гряду) скеровується на південь і вхо-



Гіпсометрична мапа Львова 

дить г ли.бо кою за такою в Розточчя, де створює 
львівську улоговину. 

Львівська височина творить вище розташовану 
плоску рівнину, що простягається між південною 
частиною Побужжя (басейн Водники), Опіллям, де
пресією Львівсько-Люблинською і південним кін
цем Розточчя. Львівську височину вважають з огля
ду на її характер - плоскої вищепіднятої рівнини -
за відногу Поділля, що виходить найбільше на 
пн.-зах. На терен Львова - Львівська височина 
входить своєю північною частиною, що має висоту 
330-350 м, і обіймає Снопків, Персенківку, площу 
Східних Ярмарків, Кадетську гору, Богданівку та 
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Кульпарків. На терені Львова творить ця частина 
височини - европейський вододіл. 

Львівська височина переходить в межах Львова 
на пн.-зах. в Білогорське зниження. Воно є вже ча
стиною поріччя Щирця і Верешиці, що входять. 
у склад Львівсько-Люблинськоі депресії, яка відді
ляє Львівську височину від Розточчя. 

Чинником, що оформлює морфологічне обличчя Льво
ва і його довкілля, є передовсім текучі води Балтій
ського басейну. 

Через те, що ерозійна сила балтійських рік осо
бливо міцна, то терен цей найсильніше розрізаний. 
Діє тут, перш за все, Полтва, яка за допомогою 
реrресивної ерозії прорвалась крізь головний вал 
Розточчя на лінії Кортумівка-Високий Замок, та 
своїми доджерельними потічками атакує Львівську 
височину. 

Внаслідок д1і.яння джерельних потоків Полтви на 
крихкі і м'які породи опоки, пісків і пісковиків по
ставала львівська улоговина та о·тсчуючий її від ахо
ду і півдня вінок яруг і балок, що глибоко врізу
ються у височину. 

Найстаршою формою краєвиду околиць Львова є пло
ска Львівська височина. Пізніше, в часі останнього 
підняття Карпат від кінця міоцену аж до наймолод
шого третьоряду-пліоцену, піднявся вал Розточt~я. 
правдоподібно з цією ж асиметрією падіння, що ви
ступає й тепер. 

В пліоцені починається передостання ерозійна 
фаза львівського краєвиду в умовах, що подібні до 
сучасних. 



РЕЛJЄФ 
~-----~·- --- -----~ ----

Північний беріг Поділю~ 
3 і збір1щ проф. С. Гаuдучкп 

Цю фазу .перериває льодовикова епоха. Хоч терен 
Львова на справді не був критий льодами, що зупи 
нилися в околиці Янова, то зате був під безпосе
реднім діянням талих льодовикових вод. Маси води, 
що спливали з кінця льодовика, шукали собі відпли
ву. Знайшли його на терені Львова на білогорському 
зниженні, поміж Розточчям і Львівською височиною. 

Це зниження терену продовжується на вул. На 
байки, Новий Світ, Пелчинську. Льодовикові води , 
що спливали широкими воротами цього зниження, 

потрапили на існуючу вже тоді q.симетрію спаду 
з другого боку - Розточчя, і через те діяли більш 
рішуче та оформили ос.нову львівської улоговини 
і долини Полтви. Останній ерозійний акт наступив 
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після станення льодовика. Земна кора, що звільни
лась від натиску, піднялась вгору. Це підняття було 
початком нової ерозійної фази у львівському крає
виді, що тривала до нещодавна. 

Після цієї короткотривалої ерозійної фази насту
пило заторфлення і забагнення долини Полтви, що 
триває до сьогоднішнього дня. 

Геологія. 

В геологічній будові Львова і його околиці бере участь 
сенонська крейда, третинні шари (верхній :uіоцен) . 
та четвертинні відклади. 
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Найстарший з покладів - крейда, що :uає вели
ку товщину (понад 50 м). Загально відома львівська 
опока (сірі мергелі) виступає не тільки на дні доли
ни Полтви, але творить підложжя всього простору 
львівських околиць. 

Сірі крейдяні мергелі відіграють визначну ролю 
в гідрогеології Львова. На їхній поверхні утворю
ється основний водоносний горизонт. Він має нерівну 
поверхню, що виникнула як наслідок тектонічних 
рухі·в та через діяння передтреmн1ної ерозії. Безпо
середньо на шарах крейди лежать міоценські шари~ 
що особливо повно розвинені на головному вододілі 

Третинні шари виступають як вапнякові піски, пі
сковики, вапняки і гіпси. Товщина третинних відкла
дів дуже мінлива, як також і петрографічний склад. 
та положення над рівнем моря. 
· В багатьох місцях потретинна ерозія знищила 
зовсім третинні відклади. 

З четвертинних відкладів в околиці Львова най
більш поширені: жовта навіяна глина або лес, а да
лі пісІ<и, рінища і врешті травертинни на Бульці. 

Лес устелив суцільним покривом львівську висо
чину і гряду Побужжя та місцями сХІИЛи долин. 



ГЕОЛОГІЯ 

Торфовища мJж Бtлогорщею 1 Баторtвкою 
Зі збір1'и проф. С. Гайдучка 

В лесі в околиці Львова знайдено чимало кісток тва
рин льодовикової доби. Біля цегелень Сихова знайде
но кістки мамут.а з останка1ми четвертинної фльори. 
У Львові викопано у глині кістки носорога. 

Найновіші шари це сучасні болота та торфови
ща на Білогорщі та в долині Полтви. Вони творилися 
після станення льодовиків, є отже польодовикового 
віку. 

Грунти Львова зараховуються до трьох основних 
'Гипів: чорноземних, елювіяльних і rорфово-болот·
них. 

Грунти чорноземного типу виступають на лесо
вому підложжі, але вони не такі багат.і на гумусові 
речовини як на степах. Довгі часи на тих rрунтах 
росли ліvи, що здеrрадували іх. Через те львівські 
чорноземи пригадують бідні здеrрадовані, лісові 
чорноземи. 
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В місцях, що споконвіку не були вкриті лесовим 
покривом або на схилах узnір'їв, що втратили лес 
внасліщак змиву, виникнули на ві11риЛЬІному, крей
дяному і третинному грузі - елювіяльні rрунти або 
румоші. Оільсько-господарська вартість цих Ірунтів 
менша ВЇ\11. чорноземних. 

Піщані rрунти з ознаками підзолистих rруюгів 
виступають плямами на Янівському передмісті. 

Болотяні і торф'яні Ірунти займають д1но доли 
ни Полтви та великий комплекс на Білогорщі . 

Геологічна будова Львова і його околиць узалежнює 
його гідрогеологію. 

Ділювіяльні лес і піски та третинні відклади лег
ко просочують воду. 

Тому то головним водоносним горизонтом є кон - . 
такт крейди з третинними шарами. 

Джерела, що беруть свій початок на тому рівні, 
були знані вже в XVI ст. Води тих джерел викори
стовувалися для споруди першого львівського водо
проводу. То був Гравітаційний водопровід, тобто спо
руда, що спускає воду на нижчіІ міісця тільки під 

впливом безпосереднього діяння сили тяжіння. Гори 
зонт Грунтових вод в границях забудованої частини 
міста, що лежить в улоговині. Полтrви, змінюєтье~я 
в залежності від умовин, викликаних діянням люди
ни в долині Полтви. Цей позем залежить знову від 
ступеня просочування алювіяльних відкладів на про
сторі басейну Полтви. 

В міру розбудови, збільшення міста і з поліпшен
ням гігієнічних вимог потреба на воду дуже зросла, 
в зв'язку з чим розпочато будову міського врдопро
воду, який мав постачати потрібну кількість води. 
Постав він в 1899 р. 



КЛІМАТ 

Клімат. 

Клімат Львова залежить не тільки від загально-геогра
фічних умовин, але теж і від положення міста на 
головному европейському вододілі та від блиsького 
сусідства Карпат. 

Загально характеризує клімат Львова: лагідність, 
помірність, пологість, брак більших коливань тем

ператури. 

Якщо візьмемо па увагу мікроклімат Львова, то 
вражають помітні різниці між окремими частинами 
міста. Вист) пають вони головно між середмістям, 
положеним в улоговині, і периферіями, що лежать 
на височині. 

Підставою для характеристики температури, за

хм арення, опадів і вітрів служать спостереження 
львівської політехнічної обсерваторії за 20-літній 
пері'Од часу тобто за роки 1919-1938. 

Крива львівської температури перебігає хвилясто. Най
нижчі вартости спостерігаємо в січні, потім середня 
температура поступово зростає з наступом весни, 

а в липні дохоцить до максимуму. З цього часу по
вільно спадає, в міру того, як наближується зима. 
Очевидячки, що в часі двадцятиріччя зауважено 
температури нижчі за середню. 

Так в лютому 1929 р. міні.мум дійшов до -32,2° Ц 
1'оді, як в лютому 1933 р. теплота виносила аж +7,7° Ц. 
Абсолютний максимум + 37° Ц занотовано у Львові 
у вересні 1921 р. 

Дані, які ілюструють кількість опадів у Львові, ствер
джують, що їх перебіг не є рівномірно розміщений 
на всі місяці. 

• 
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Грудень, січень, лютий і березень характеризу
ються малими опадами, що стоять на одній висоті 
і не показують тенденцій до зростання, а скоріше 
до знижування. В місяuі травні і червні апостері
гається дальше зниження кількості опадів, а в липні 
і серпні зростання. Сума річних опадів в 20-річному 
періоді зменшилася. В 1919 р. було 835,7 мм опадів" 
в 1938 р. тільки 704,6 мм. Відносна вологість пові
тря за останні 20 років хитається між 88,1°/о та 
58,8°/0 • Треба зазначити, що відносна вологість по
вітря в останніх роках зменшилася. Те можна б по
яснити тим, що континентальність львівського клі-
1\іату збільшилася. 

Сніжний покрив триває у Львові середньо від ли
стопада до лютого. В жовтні, березні і квітні сніго
вих опадів мало і вони не довготривалі. Найбільшу 
Т~овщину сніжного покрову ствер~джено в лютому 

1940 р. - 64 цм. 

Вітри відіграють у кліматі Львова майже вирішальну 
ролю. Посилення вітрів, як також процентова участь 

окремих напрямів, впливають рішуче на інші кліма
тичні елементи, як температуру, вологість, хмар
ність і опади. Вітри не віють однаково часто в усіх 
місяцях, як видно з таблиці: 

Взаємовідносини середньої обсервованих вітрів і безвітря 
у Львові в 0 / 0° 0 (1918-1938). 

~fя- -=-12. І З. 4: 5. 6. 7. 18· _!· 10. ~ -1.::_ річно 
Вітри 76,5 84,1180,2 77,3 75,5 77,2 75,2 71,9 75,7 81,183,7 78,5 78,О 
Б:і~-ря 23,515,9?9,8 22,7 24,5 22,8 24,8 28,124,318,916,3 21,5 22.() 



РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ 

Найбільш вітряними у Львові є місяці: грудень, 
лютий, червень і листопад, найменше - серпень, тра
вень і січень. 

Найчастіші вітри, які найбільше впливають на 
хвилевий стан атмосфери Львова, це західні, півден
но-західні та північно-захі;Цні. Вони разом становлять 
52,3°/0 , тобто більш як половину вітрів, які має Львів. 
Вітри з інших сторін світу відіграють вже меншу 
ролю. 

Захмарення у Львові наступає більш-менш правиль
но. Середня річна за минулі 20 років становить 66. 
Місячні середні вартости за 20 років вказують, шо 
хмарність зменшується від св.ого максимуму в грудні, 
з малим відхиленням в 111ервні, до мі1німуму в серпні, 
а потім під1носиться до найбільш хмар.ної зими, бо 
тоді західні, теплі і вологі вітри змагаються з холод
ними вітрами. 

Рослинність і тваринний світ. 

Рослинність Львова незвичайно різнородна і багата. 
Це багатст.во виникло з геоrрафічІНого положення, 
історії творення релієфу та кліматичних змін в мину
лих геолоГ'і1ч~них періодах. Так, останки давньої до
.1ьодовикової рослинности майже зникли під впли
вом похолодіння клімату в часі зледенінь, а прибули 
в льодовикову добу пів1нічні і північно-східні рослини. 
В часі навіювання лесу прибули зі сходу степові, 
з Карпат гірські, а з заходу низові - атлантійського 
типу, які доходять навіть до Розточчя, що є східною 
межею бука, ялини, смереки та править за межу 
прибалтійської рослинности, що під Львовом пере
ходить в чорноморську. 
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Львів - Лиса Гора 
ЗІ збірки проф. С. Гайду•tка 

Сучасна рослинність Львова це вже тільки остан
ки давньої первісної, дуже різнорідної і багатої ро
слиности. 

Поширення площі землеробської культури, основ
ні зміни в лісових масивах, дедалі деревонасаджен
ня на так званих невжитках, які були захистом для 
первісної рослинности, зреrульований відплив Пол
тви, осушування лук і торфовищ, спущення ставів, 
природний розріст міста, що висунулося з дна доли
ни на найблищі узгір'я, а нарешті воєнні дії з остан
ніх років з усіма своїми наслідками - все це на
лежить до тих чинників, які змінюють первісне об
личчя давньої рослинности Львова. 

Рослинні формації Львова і околиці можна пред
ставити в таких краєвидних групах: 

1. Скельна рослинність (на пісковиках і вапня
ках). В цю групу входять залишки рослинности Чор-
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тівської Скали і її оточення, рослинність на скелях 
серед лісів, розташованих між Брюховичами та на 
вапнякових скелях довкруги Янівського ставу. 

2. Лісова рослинність. Сюди зараховуємо пере
довсім буковий ліс під Чортівською Скалою з вида
ми рослин, що типічні для букових підгірських лі
сів. Багато фльористичних особливостей давали ліси 
в Зубрі, Басівці, Сихові, Голоську і Янові, що тепер 
міцно перерубані. 

3. Рослинність узгір'їв і теплих схилів. На окре
му увагу заслуговують південні схили Хомця 
в Кривчицях, що мають найбільш характеристичну 
для цієї групи рослинність. Тут розташувалася група 
східних, ліса-степових рослин. Рослинність Хомця 
найбільш цікаве і гідне уваги скупчення львівської 
фльори. 

4. Рослинність лукава і торфова. Сюди можна 
зарахувати великиіі комплекс торфовищ в Білогор
щі. Це найцікавіше низьке торфовище в околицях 
Львова. Полярний вид берези (Bettйa hшnilis) разом 
з іншими тундровими останками творять тут найдалі 
на південь висунену стоянку в області евр. низовин. 
Формація лукаво-торфова виступає теж на Ярині 
під Яновом, на торфовищі біля Янова над ставом 
і в гіпсових вертепах пjд Любінем. 

5. Водяна рослинність скупчується над ставом 
в Янові 1і Городку, на ставку в Великім Голоську~ 
За~марстинов.і, Снопкові та в цегельних полях підо 
Львовом. 

Культурнu рослинні формації виступають як сади, 
шкілки лісних і овочевих дерев, або як землеробські 
ділянки і штучні сіножаті. Овочеві дерева ростут.ь 
передове.ім на всіх охилах горбів і долин, що звер
нені до сонця (Клепарів, Голосько, Збоїська, Мале-
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хів, Винники і ін.). Тут плекають багато родів шля
ХЄ'Г1НИХ ооочевих дерев, з перевагою черешень (слав
ні клооарівські черехи), слив і яблунь. До держав
ної городничої школи на Замарстинові належать дві 
шкілки овочевих дерев. Тут, так само, як у великих 
городничих заведеннях Замарстинова, Голоська, ви
рощуються всі новалії, що відсилають на продаж до 
міста. 

До інших культ.урних формацій треба зарахувати 
ботанічний город т.а парки, розт~ашовані в різних 
частинах Львова. 

В середньовічному місті. що займало малу площу, не 
було місця на городи і плянтації. Брак зелені в му
рах оборонного і торговельного міста заступало 
густе насадження дерев і кв~іт.ів при літніх двірках 
на передмістях, головно на Галицькому. Публичною 
власністю стали городи і плянтації, аж після збу
рення оборонних мурів і зрівняння валів. Започатку
вав це австрійський майор артилерії Ляrонда 
в 1820 р" засновуючи город на малій площі біля ка
сарень артилерії. За його прикладом губерніяльний 
радник Райценгайм закладає плянт~ації на нинішних 
губернат.орських валах. В тому часі постає ще кілька 
городів, доступних загалові. Вони започаткували 
сучасну зелень міста - красу Львова. Треба заува
жити, ЩО розведенню парків, скверів і ЇНШИХ зелеr 
них насаджень сприяли спеціяльні теренові умовини. 
Горбастий терен і к•руті схили, непридатні для забу
дування, можна було використати легко під живо
писні парки. 

До найбільших і краєвидно найкращих львівських 
парків належить: 

Стрийський (площа - 40,9 га) розташований при 
вул. Стрийській. Заложено його в 1887 р. у сх•ідній 
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частині міста, де давніше були яри і· облоги, які про
стягалися на стрийських узгір'ях, як також на давнім 
СІГрийськім цвинтарі, що його зак.рито 1893 р. Цвин
тарище лежить міІж вулицями Стрийською, Домбров
ського і Пулавського. Уміло використав релієф слав
ний городник Арнольд Рерінr, інспектор міських 
плянтацій, створивши живописний парк, який кра
сою релієфу та добору рослин зараховується до най
кращих европейських парків. !рунти в парку глиня
.сті, місцями з примішкою піску, подекуди іласті, 
переважно сухі, але придатні під паркову культуру. 
Ty-v бачимо червоні клени, явори, каштани, вільхи, 
плакучі берези, буки, дуби, акації, липи, сосни, сме-

реки, тиси і ін. 
В безпос~редньому сусідстві, з протилеж1ної сто-

рони при ву л. Стрийській і Кадетській, знаходиться 
незабудована територія, частково озеленена. Вулець
кі узгір'я зі старим стрийським цвин11арем творять 
природне продовження С'ІІрийського парку в напрямі 
міста. До Стрийського парку веде кілька входів: го
ловні входи маємо від вул. Пулавського і вул. Стрий-
ської. 

Друге місце щодо величини і значення має Висо-
кий Замок (площа - 30,8 га). Дарував його цісар 
йосиф 11 містові в 1786 р. 

Спочатку було це незалісене, голе пісков;е узгір'я, 
з якого в чаоі бурі несли вихри тумани пороху на 
місто. В 1835 р. на схилах гори посаджено перші 
дерева, а через кілька літ пізніІШе засновано парк. 

В 1892 р. розпочалася будова пам'яткової могили 
Люблянської Унії, що надала узгір'ям так характе
ристичну сильветку. Парк складається з двох ча
стин: нижньої тераси з променадами, обсадженими 
сmрими деревами, і верхньої тзв. поляни (галяви). 

rрунти парку: зв1ітрілий груз, пісковий, мkцями 
з примішкою вапнякового грузу. Тонкий родючий 
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Вид з Впсокоrо Замку на Підзамчя 
Зі збір1щ Історичного М}1зею 

верхюи шар створився внаслідок гниття рослиІН, що 
відбувалося довгими роками. 

В парку переважають такі дерева: каштани, кле
ни, явори, яс.ені, липи, берези, кілька родів тополь, 
акації, сосни і ін. По південній стороні рослинніс.ть 
буйніша, як по північній. 

Головний вхід до парку з пд.-сх. сторони, з вул. 
Театинської (трамвай ч. 4). Вхід від півдня, з Кляш
торної вул., менше відомий. Від Підзамчя веде на 
узгір'я багато сrгежок. 

Парк ,,Залізна Вода" (площа - 18,2 га) знахо
диться при кінці вул. Дверніцького на схилах яру 
Полтви, який іде в напрямі Снопкова. 

В долішній час'J)ині парку знаходиться водний 
басен з залізистими джерелами. 
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Парк нагадує ліс з перевагою бука. Позатим 
ростуть Т'Ут: модрина, дуби і каштани. 

Доступ до парку можливий від вул. Карловичів
ної та Дверніцького (трамвай ч. 2) і з півдня, від 
сторони оселі Залізна Вода. 

Міський парк (Поєзуїтський город, Костюшка, 
площа - 12,2 га) лежить в середині міста. Це най
старший львівський парк. Заложено його на під
міських rрунт,ах, які то в1 XVI сторіччі стали вла
сністю міщанської родини Вольф - Шольцовичів. 
Мельхіор Вольф-Шольцович розвів ту-г гарний го
род, який, як спадщина, перейшов у власність Єзуїтів. 
Цісар йосиф ІІ віддав його містові. В 1799 р. пе
рейшов знов у приватне посідання. Тоді парк при
брав французьку форму. В 1855 р. вернувся город 
назад до громади міста Львова і тоді міський город
ник Бауер надав йому сучасний вигляд. У 1921 р. 
поширено голов1ну алею і зу~іне.110 напрям стежок 

(рунт парку глиняста - пісково - гумусовий. До
лішня частина городу, колись забагнена, була під
сипана і осушена. Тут ростуть дуби, клени, тополі, 
граби, липи, в'язи, смереки, модрина та кілька при
вислянських топо.'ІЬ. Рослинність парку дуже потер
піла внаслідок воєнних дій ( 1939-1941 ). 

Личаківський парк (площа - 8,4 га), що знахо
ди'Гься при Остштрассе (Личаківській вул.) нале
жить до наймолодших парків Львова. Заложено його 
в 1892 р. на узгір'ї, яке панує над східною частиною 
міста. 

Звідси гарний вид на місто. 

Колись були тут мандрівні летючі піски (дюни), 
що засипували навколишні rрунти. Рослинність пар
ку дуже проріджена', бо rрунт ТІ)'ТІ пісковий, перемі
шаний з вапняковим грузом. Росте тут. сосна, ялиця, 
береза та чорна сосна. 
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Вхід до парку з вул. Личаківської (трамвай ч. І) 
Пас1ічної. 

Ларк Вішнєвського (площа - 1,8 га) займає ча
стину Катівської гори при вул. Клепарівській. Це 
невеликий шмат зелені на хвилястому терені. Ро
стуть тут клени, каштани, ясені, модрина та інші. 

При будинку давнього університету (вул. св. Ми
колая) знаходит.ься ботанічнИ'й город, заснований 
1823 р. проф. Ернестом Ві'J)тманом для наукових ці
лей (площа ·- 2,59 га). Ростуть тут різноманіmrі де
рева, та краєві і чужоземні рослини. Тепер город для 
публіки недоступний. (Новий ботанічний город уні
верситету лежить у східній частині міста на тзв. Цет
нарівці). 

Сіт.ь парків доповняють, розташовані в центрі мі
ста сквери і бульвари (вали). 

Найбільше значення мають: Гетьманські вали 
(Адольф ГLтлер Рінr - вул. Леrіоні\в) та Губерна
торські вали (заг. площа - 4,8 га). 

Вулиця Леrіонів - Адольф Гітлер Рінr, заснова
на ~коло 1776 р. на місці давніх у.кріплень. Спочажу 
насаджено лише алею на валі, вище вулиці. Вздовж 
алеї текла Полтва. В трьох місцях було т.од'і місто 
злу.чене з передмістями. В 1888- 1890 1рр. засипано 
Полтву. Тоді насаджено зелень. Оучас1ною серединою 
вулиці тяг.неться тіниста алея (завдовжки 500 м), за
саджена кленами, каштанами, липами, акаціями і ясе
нами. 

Скверами Марійського і Галицького майдану, зе
лень Адольф Гітлер Рінr лучиться з Губернаторськи
ми валами, що повстали в 1818- 1821 рр. на місці 
давніх міських укріплень. Іх заснував Губерніяльний 
радник Райценгайм. На терені, що поступово підно
ситься на пд . -схід, росrгуть тепер старі дерева, як 
липи, каштани, ясені, клени, акаці'ї. Губернаторські 
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ва1ли простягаються вlд манаС'nИІря БернардиН'Lв в на
прямі до Високого Замку. 

Південне продовження бульварів, що оточують 
середньовічний Львів, творить вул. Академічна, яка 
тягнет~Ься вздовж закритої ріки Полтви. Після усу
нення старих дерев, алею засаджено італійськими 
тополями. 

Із скверів більш великі такі: майдан св. Юра, 
ІJвардії, Бернардинський, Бема, Пруса, Домбровсько
го тощо. 

Позатим маємо у Львові багато вулиць, обса
джених гарними, старими деревами. До цих нале
жить вул. Личаківська (каштани, клени, ясені), По
нятовського (берези), Пулавського (ясені і клени), 
Льва Сапіги (каштани, клени, акації) , Листопада 
(каштани), Янівська (каштани ~і ясені), Кадецька 
(тополі). 

Зелень Львова доповняють приватні парки та 
городи, недоступні для загалу. 

В довоєнному часі проєктовано збільшити міську 
зелень створенням міського парку на Погулянці. За 
ліонив цей простір ще в ХІХ ст. влааник адвокат 
Франц Венглінський. Вступні роботи пороблено в ча
сі большевицькоrо побуту. Викопано тоді три бас·ейни 
для плавання. 

До гарних городів треба зачислити городи при 
заведеннях: глухонімих, сиріт, Оссолінських, Полі
техніці, при площі Гвардії, Кортумівці, б. міській 
с11рільниці при вул. Курковій, Цитаделі тощо. 

Дня 1 липня 1942 міська зелень збільшилася 
внаслідок прилучення підміських громад до так зва

ного Великого Львова. 
Більші ділянки лісу виступают·ь на вищих горбах 

Розrоччя. Не є воні так буйні, як давніше. Ті, що 
залишилися, є досить характеристичні. На пісках, пі-
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Погулянка 
Зі збір1-.·u /стоои•того Мvзею 
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Брюховичі - вид з Лисої Гори на захід 
Зі збірки проф. С. Гайдучка 

сковиках, глинах росте найчастіше сосна (Голосько, 
Брюхович~і, Зимна Вода). На важtКих глинах і в.іт.риль
ному грузі з опоки - подільський дуб і граб (Зуб
ря). На вододілі t підвищеннях - явори і буки. 

фавна Львова і околиці має дуже характ~ристичне 
обличчя. Тут сходяться передовсім елементи північ
ної низовини зі степовими елементами сходу, а та
кож і з гірськими. 

Частина львівських околиць належить до низови
ни Побужжя. Тут фавна має характер мішаний, на 
пісках і торфовищах низовинний, на лесових грядах 
степовий. 
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Частина подільської околиці має також мішаний 
характер: на безлісних місцях степовий, на лісистих 
гірський. 

Частина, що належить до Розточчя, має найбільш 
:"11іша•ну фавну. На підмоклих і заторфлених рівнинах 
і пісках виступають низові тварини: на залісених гор
бах - гірські, на безлісних і глинистих - степові. 

З північних елементів можна б навести такі хре
бетні, як багонна жаба (Rana al'valis Nilss.),щo живе 
в Білогорщі і Зубрі, хрущі: Carabпs Menetriesi 
Hym.111. на торфовищах Білогорщі, слимаки: Нуаlіпа 
t:oпtracta \Vesterlund. 

До східних елементів львівської фавни належить 
із хребетних ящірка Lacerta agilis L. v. colchica 
Eichwald з Голосж.а і жаба Rana escпlenta L. v. 
ridibunda Pall., яка живе в усіх ставах, цегел1::~1няних 
ямах, багнах ітп. околиць Львона. Із хрущі.в 
])01·cadion striatum Dalm., на місцях простірних і су
хих, а зі слимаків: Helicogena lпtescens Ziegler, який 
осягає тут свою крайню західну межу. 

Гірські фавністичні форми мають своїх представ
ників на окраїнах міста (Брюховичі) і подальше 
(Янів). 

Використання поверхні. 

З усіх родів сучасного використання міської площі 
перше місце, беручи загально, займає житлова пло
ща, що має абсолютну перевагу (площа під будин
ками, подві'р'ями тощо). Вона виступає на запла
вині річок, вздовж головних напрямів поширення 
міста, зокрема в сторону Городецького і Жовків
ського. Решту львівської території можна вважати 
окраїнними просторами. Сюди відносяться передов
сім терени громад, прилучених до Львова в 1931 р. 
Саме у цій смузі, на окраїнах, помітна велика рі1ни-
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Краєвид і використання поверхні 

ця щодо форм використання поверхні, залежна го
ловно від фізіографії терену. 

На забудованій площі великого Львова виступає 
в першу чергу площа житлових дільниць. Вона зай
має 1271,40 га, що становить 19,1°/0 всієї площі мі
ста в його адміністративних границях до 1. VII. 1942 
року, і поділяється на кілька основних частин. 

Центр міста розташований вздовж Адольф Гітлер 
Рінr (вул. Леrіонів) і Академічної, які є віссю центру 
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і далі в напрямі вул. Снопківської, Софії, Зеленої 
і Кохановського виступає кількаповерхова, найбільш 
інтенсивна, суцільна забудова. 

Другу помітну частину міста, безпосередньо зв'я
зану з попередньою, що виказує на тенденцію роз
витку нового центру міста в напрямі головного двір
ця, представляють теж суцільні і високі будови 
(3-5 поверхові). В продовженні тягнуться менш 
високі будови (2- 4 пов.), більш суцільні при вул. 
Замарстинівській, на З.несінні і Личакові. 

Далі треба вирізнити частину окраїнних малопо
верхових і рідких будов, з більшою кількістю саді·в, 
городів при домах, а саме: на Клепарові, вздовж 
вул. Варшавської, на горішнім Замарстинові, на Зне
сінні вздовж Новознесінської вул., на Старім Зне
сінні вздовж Старознесінської, та житлові споруди 
сільська-господарського типу на Кривчицях, Пасі
ках, Снопкові, Залізній Воді, Кульпаркові, Персен
ківці та Левандівці і рідкий тип будов вздовж Янів
·ської дороги. 

Площа, вкрита промисловими будовами, займає 
в місті 210,57 га, що становить 3,2°/0 цілої площі мі
ської громади. Як величина промислової площі, так 
'і її процентне відношення до цілого простору 
Львова не характеризує належно промислового зна
чення міста, бо більша частина малих і середніх під
приємств не використовують площі спеціяльно для 
промислових цілей. 

Площа, зайнята будовами соціяльно-культурними 
та суспільними, займає 236,78 га (3,6°/ 0 всієї площі 
міста). Вони виступають переважно в центрі міста, 
за винятком площі, зайнятої лікарнями, як налр. для 
божевільних на Кульпаркові та університетськими 
клініками при вул. Піярів, Пекарській, св. Петра 
і Павла; територія спец1іяльних шкіл: напр. сільська-
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господарської на Снопкові, городничої на Замарсти
нові Е нарешті частина площі, зайнята Під касарні. 

Останню частину забудовань mюрять території 
комунальних підприємств. Вони займають 22,96 га 
(0,3°/ 0 загальної площі міста). В розташуванні кому
нальних підприємств бракує виразної концентрації. 
Комунальні підприємства порозкидані по різних ча
стинах міста. Це електрівня, частина трамваєвих та
борів на Городецькій та Вулецькій, водотягові уста
нови в південних частинах міста, газівня і частина 
трамваєвих парків на Гаврилівці в пн1 частині міста. 

Площа :міста, яка припадає на вулиці, майдани та 
всякі дороги, займає 547,16 га, що у відношенні до 
цілої площі міста в його адміністративних границях 
до 1. VII. 1942 р. становить 8,2° / 0 • Загальна поверхня
одних тільки вулиць дорівнює 507,65 га. 

Площа залізничних споруд займає 192,47 га, 'Гобто 
2,9% площі цілого мkта. Більша частина залізничної 
площі лежить в західній частині міста, де знаходить
ся головний двірець, особовий і товаровий, великі 
залізниЧіНі варстати, тощо. Решту площі займають за
лізничні спору ди на двфцях в Клепарові, ПіІДзамчі, 
Лича~юві, Персенківці та залізничне полотно. 

Зелені насадження, доступні для загалу населен

ня, займають 138,4 га (2,.1°/0 площі). Ця зелень ви
ступає великими плямами в південній частині міста. 
В північній маємо тільки зелень Високого Замку. 

Під приватні городи та парки припадає загальна 

площа 69,55 га, тобто близько 1° / 0 всієї міської пло
щі; сюди зараховується зелень Цитаделі, городів 
Сакраменток, св. Юра, Сакракерок і 1н., город 
Стрільниці при Курковій вул., парк військової стріль
ниці при Клепарівській та й інші приватні городи. 

Ліси виступают·ь на узгір'ях Розточчя. Вони тяг
нуться від Малого Голоська через Клепарів до По
гулянки. На полудні знаходиться тільки лісок Осві-
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ча. В кількох місцях від пд.-сходу джерельними яра- · 
ми Полтви (Снопків), від пд.-зх. схилів Кортумівки 
( с:грільниця), виходить назуст·річ на садже.ній зе
лені природна висока зелень. Вона разом з города
ми творить зелені клини, що сягають глибоко в за
будовану площу міста. Територія лісу становить 
314,89 га - це 4,7°/0 площі міста. Треба зауважити, 
що зелень щорічно зменшується, так як і в часі пер
шої світової війни 1914 р. Через брак палива зник
нув безповоротно гарний лісок на узгір'ях Кайзер
вальду, а в зимі 1939/40 та 1941/42 вирубано частко
во Венглінський лісок на Погулянці та вповні ВИІ:lИ
щено лісок на Клепарові. 

Поля займають суцільні площі на сухих місцях 
дна долини Полтви на Знесінні та ~а лагідних схи
лах Замарстинова, Малого Голоська, Клепарова, 
далі на рівниннім просторі Сиrнівки, Кульпаркова та 
прилученої до Львова (1931) частини Козільник. 
Дрібніші, розкинені шматки орних rрунтів, знахо
дяться на Левандівці, Богданівці, Персенківці та 
Міських Пасіках. До цієї категорії піль зараховуємо 
також городи і сади, що належать до давніх місь
ких поселень: Знесіння, Замарстинова, Малого Го
лоська, Клепарова, Сиrнівки, Кульпаркова, Міських 
Пасік та Кривчиць. Найкраще виступають вони в до
лині Полmви, зайнятій під городину. Загально 
орні поля у Львові займають 1859,74 га площі, тобто 
27 ,5° / 0 цілої площі міста. 

Непридатні землі для сільська - господарських 
культур займають 1622,14 га, тобто 24,5°/0 площі мі
ста в давніх адміністративних границях. До цього 
включено також цілу незабудовану площу без зеле
ні, що простягається па терені релієфно дуже зрі
з.ничкова~нім. Нарешт.і переходимо до простору незай
нятого під користуваня міського типу. З цими про
сторами межують луки, що виступають на підмоклій 
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Пtщанl надми на Михайлtвщинl 

частин~ долини Полтви, на Знесінні та Замарстинові 
і на низько розташованій частині Білогорщі, на Ле
вандівці - більшими площами. Сюди зараховуємо 
також пасовиська, що виступають дрібними плямами 
на периферіях Львова, та справжні невжитки. 

Невжитки займають передовсім круті схили яро
вого Розточчя, від Замарстинова почавши через 
узгір'я Клепарова до личаківських узгір і ярів Ма
руньки коло Пас'ік. Виступають теж на Львівському 
плоскогір'ї, порізані ярами Полтви. Невжитки зай
мають також великий простір на пісках Левандівки. 
Штучні невжитки, як розкопи, глинні доли при це
гельнях, маемо в різ1них пунктах пд.-сх. ча~сти(Ни міста 
на плоскогіІр'ї. Більшість тих сучасно невикористову-
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ваних теренів могли б бути просторами високої зеле
ні, деякі з них, менше порізані, на рівнинах, могли б 
стати полями чи городами. Невжитки в повнім зна
чінню цього слова або невгіддя, якто: круті скельні 
чи піскові схили (Піскова гора від півночі), піскові 
доли (на Личакові ч1и Пилипівці) виступають на те
рені Львова відносно мало. 

Цвинтарі займають 80,78 га (1,3°/ 0 всеї поверхні 
Львова). Найбільшу площу займає Личаківський 
цвинтар, що має характер парку, потім Янівський. 
а в кінці новий цвинтар на Замарстинові і кілька 
менших, що розташовані у різних частинах міста. 

Спортові майдани займали в 1939 р. 81,06 га, що 
становить 1,2°/0 всієї площі міста. 

Води займають у Львові невеликий простір -
всього 16,10 га (0,20°/0 ) а це з тієї причини, що 
у місті немає ні більшої ріки, ні ставів, ні озер. 

Стан використання землі в границях адм1юстратив
них Львова iЦQ 1. VII. 1942 р. тепер дуже зм1нивоя. Пе
редовсім зменшився процент невжитків, який зай
мав ра.ніш велику цифру в загальному 6iJLЯJRci площі 
Львова. Зате зросла площа орного поля. Прибули 
приміські городні наділи, які на периферіях Львова 
дуже поширені. 

... . 

Ще більше змінилася площа використання землі 
з прилученням нових підміських грома1д. Треба в,іщ
мітити, що впродовж минулого сторіччя змінилися 
такі позицИ: зросла су1ма орної площі за раху.нок 
невжитків і пасовиськ, зменшилася сума площі лісів 
на користь невжитків. В деяких громадах збільши
лася значно поверхня під будинками (Зимна Вода, 
Брюховичі). Знову в інших громадах, що знахо
дя-ться в сфері впливів міста (Голосько, Збоїська, 
.Ма..пехів, Лисиничі) збільшилася площа зе~ші, зайня-
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-гої під сади і городи. Можна припускати, що піСЛІЯ 
прилучення нових громад до Львова - процес зміL 
ни структури використання землі Великого Львова 
буде унормований. 

Львівський краєвид1 • 

Розподіл міста на природні складові частини прове
дено, взявши за основу критерій краєвиду та фізіо
номії, як також функціональности площd. та будин
кіВ'. Зроблено це тому, що типи будинкіІВІ назагал 
пристосовані до форм господарського життя Львова. 

Відрізняємо такі частини міста: 
1. фізіономічна властиве, суцільне місто, 
2. передмістя, зрослі з містом, або близько ньо

го, і обмежовані зовнішньо за господарсько-посе

ленськими критеріями, 
3. острови міського поселення, що виступають 

далі від міста, 1На просторі сільсько-гоаподарському. 
Природну межу міста творить, на нашу думку, 

пояс, що відділює простори сільська-господарського 

типу від міського. 
Властиве місто розпадається фізіономічна на 

кілька ~ідокремлених частин. його ядро творить 
старе місто, довкруги якого розкинулись простори 
різного будівельного і господарського характеру. 

Старе середмістя окружене зеленню, що насаджена 
на місці давніх уюріплень, має ~вигляд міст.а, що не 
виросло самовільно, а лише пляново. Доказує це 
чотирокутній ринок, прямокутна сіжа вулиць і су
цільна та висока забудова. 

На площі crraporo мі ота можна, зогляду на фізіо
номію і призначення, виділити ринок з частиною, 
розташованою на схід до Валової вул. 

1 3а W. Kaczorowski, Geograficzne oblicze Lwowa. 



ЛЬВІВСЬКИЙ КРАЄВИД 

Це простір донедавна жидівської мkької діль
ниці, що постала в часі середньовічного Львова. Жи
дівський елемент надав був йому типово торговель
ний характер. Тут приміщувалися крамниці з ману
фактурою, кравецькими та шевськими додатками та 

rалянтерією. По виселенню жидів, вона стала тор
говельною арійською дільницею. 

Решту старого середмістя займають чиншові ка
м'яниці, урядові та торговельні бюра. 

Характеристичне для Львова явище - значне 
загущення промислових підприємств в центрі міста. 
Розміщуються вони в житлових будинках, тому то 
не надають промислового характеру фізіономії цієї 
частини міста. Скупчується тут дрібна промисловість 
різних галузей, а передовсім одягово-взуттєва та по
части поліграфічна. 

Навколо центру міста розташувалося декілька 
міських, дуже різнорідних скупчень. Це колишні пе
редмістя, що лежать при головних шляхах та підмі
ські юридики. Місто забудоване на заплавині суціль
но і високо, а парково-городова смуга відділює цю 
частину міста від інших. 

Найстаршу групу творить тут давнє краківське 
передмістя, до якого належав стародавній княжий 
Львів. Пізніше воно звалося жовківським. Обіймало 
велику площу, замкнену з однієї с'Горони вулицями 
Шпитальною, Джерельною, а з другої - Замковою 
горою, від півдня доходило до середмістя. Жовків
ське передмістя творило здавна жидівську дільни
цю, що одночасно була й дільницею торговельно
промис.frовою. Ближче до старого міста мала вона 
торговельний характер. Торгівля зосереджувалась 
на площах: Краківській, Теодора і Збіжжевій. Друга 
частина цієї ж дільниці, замкнена з пі1в~ня в~ул. Ка
зимирівською від, заходу, Клепарівською до залі-
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зничного шляху Львів-Підзамче, має ха1ракте.р житло
во-промисловий. 

В половині ХІХ ст., коли ця дільниця вважалася 
околицею міста, постали два важливі великі промисло
ві підприємства: газівня (вул. Газова) і броварня 
(вул. Клепарівська). Поступово оточували їх суціль
но забудовані житлові кам'яниці. Тут, як і в серед
місті, розмістились численні менші й більші проми
слові rrі1дприємс.тва, переважно з ха1рчової промисло
вости: млини, пекарні, а дедалі підприємства хеміч
ної й металевої промисловости. Крім того цілу діль
ницю вкривала мережа жидівських ремісничих вар
статів, що розташовувались в житлових будинках. 
Тепер простір давньої жовківської дільниці при
значено для арійців. Жи~дівське rетто знаходилося на 
північ від описаної дільниці на терені нового Замар
стинова і частини Клепарова, між вулицями: Замар
стинівською від сходу, На Торфи, Полтвою, Лисенка 
і йорданською - від півночі, залізничним шляхом 
-- Головним двірцем і Підзамчем від заходу і півдня. 

Частину міста, розташовану на захід від старого 
середмістя, що створилася на терені давніх юридик 
і фільварків, треба вважати за властивий осередок 
сучасного Львова. Замикають її вул. Казимирівська, 
Браєрівська, зеленець міського парку, Цитаделі, Ака
демічна вул. та вул. Леrіонів. Від інших частин міста 
вона відрізнюється великою густотою будинків і від
носно малою кількістю мешканців. Це в першу чер
гу торговельно-банкова дільниця та ос1ідок багатьох 
урядових установ. Крім того тут розмістилось багато 
малих і середніх промислових підприємств (полігра
фічні, паперові, одягові й хемічні). Деякі з них, як 
напр. велика фабрика одягів при вул. Леrіонів, була 
цілковито знищена підчас війни 1941 р. До 1939 р. 
ця частина міста, на якій позначився тривалий по
бут жидівського населення, мала свою спеціяльну 
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фізіономію. Сикстуську і бічні вул. замешкували ад
вокати й лікарі. На Казимирівській, Фурманській, св. 
Станиславській, Рейтана, як торговельних, розміщу
валися численні склади канцприладдя купців-гуртів
ників. Тут була "чорна біржа". Банки, контори вимі
ни, банкові будівлі групувались при вул. 29 червня 
(Третього травня), Коперника і Адольф Гітлер Рінr 
(Леrіоні•в). Тепер розташувались тут державні уряди 
та банки. 

Зовсім інший вигляд має та частина міста, що 
прилягає зі сходу до вищезгаданої дільниці. Вона 
розташувалася на галицькому передмісті - на тере
ні колишніх юридик: Хорущини, Яблонівщини, Ко
марівщини. Це терен відносно молодого поселення, 

який через живий будівельний рух, що розпочався 
з пол. ХІХ ст., заповнився чиншовими кам'яницями, 
а в останніх часах групою віллів, в околиці гори св. 
Яцка. Сучасно творить житлову дільницю, де най
більше мешкає інтеліrенції. 

Розвиток фабричної промисловости, будова за
лізничного вузла та установ публічного користування 
в останніх десятках років минулого сторіччя, спри
чинили поширення будівельного руху на окраїнах 
міста (адміністративні границі перед 1931 р.), ство
рюючи ІНа їх місці новочасні частини міста. В тому 
часі утворилися півострови бльоків суцільного і мі
шаного способу забудовання середньо в три повер
хи. Вони виникнули переважно на лініях важливих ко
мунікаційних шляхів Львова. Розпарцелювання при
ватних rрунтів (Левицький, Франц) переносить бу
д'і1вельний рух на південь. Площу між Фірстенштрас
се (Сапіги) і залізничним шляхом Львів-Станисла
вів зайняла тепер житлова дільниця Новий Світ. 
Ця ч:з.стина, що лежить ближче до Фірстенштрассе 
(вул. Сапіги), забудувалась високо і щільно; по
дальша частина має віллевий характер (горішня r ер-
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маненштрассе (Листопада з бічнИми вулицями). 
Загальна краєва вистава у 1894 р. дала поча
ток до розвитку елеrантної дільниці віллів в околи
ці Стрийського парку. 

БудівницТІво численних споруд публічного кори
стування (ліІКарні, клініки) зайняло терени, розташо
вані між Остштрассе (Личаківською) і Брайтеrассе 
(Кохановского). В тій частині міс.та можна~ виділити 
дві краєвидні одиниці: жимову дільницю ближче се
редміс.тя і шпитально - цвинтарну дальше від нього. 

Подібно розподіляється ця частина міста, що при
лягає до залізничних споруд і лежить ~іж вулицями 
Вінерштрассе (Городецькою) і Вестштрассе (Янів
ською). Тут знаходяться магазини, склади, малий 
острів віллів та група чиншових домів. 

Завдяки притягаючій силі головного двірця, цен
тральний промисловий район міста випустив в за
хідному напрямі відногу по Вестштрассе (Янівській) 
і Вінерштрассе (Городецькій). Безпосереднє сусід
ство залізничного вузла мус.іло викликати тут другий 
центр проl\.шсловости, головно металевої, харчової 

("Маслосоюз~') і хемічноі. 

Щільні забудови міського типу не всюди межують 
в оточенні Львова з сільсько-господарськими. В біль
шості поміж містом і' сільсько-господарськими тере
нами лежать острови і півострови поселень, суто мі
ського типу, що зрослі з мkтом, або зовсім відокрем
лені. 
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Це сучасні передмістя. 
До їх розросту немало спричинилися житлові 

труднощі в місті, дорожнеча та брак приміщень, 
а також переобтяження податками та данинами, 
яких вимагано від тих, що бажали будуватися в мі
сті. Ці явища спричинили і те, що будівельний рух 
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з початком ХХ ст. перенісся на другу сторону місь
ких рогачюк (Зама ре.тинів, Знесін:ня), стІВорюючи 
переважно дімки односімейного типу, хоч не бракує 
тут і чиншових малих кам'яниць. 

Новорозбудовані передмістя краєвидно різні, 
творять в зв'язку зі старими поселенчими ядрами 
скупчення рідко забудованих домів, низьких, нерів
номірно розкинутих на окраї·нах мietra. Деякі з тих 
околичних селищ відділені більшими просторами 
аrрарних культур від самого міста (Козільники, 
Кульпарків, Голосько, Пасіки), 1інші знов1у, як За
марстинів, ЗнесіІНня, зливаються пост1у~Пово з містом 
в одне ціле. 

В північній частині Львова виступає чітко, як фі
зіономічна так і господарсько, окрема промислово

мешкальна дільниця Новий Замарстинів і Нове Зне
сіння. Свій початок і розвиток завдячують вони 
близькості середмістя та великої товарної с'Га1нції П~,д-

• замче, а ТІакож рівнишюсті терену та близькому ~су
сідству Полтви. Тому не дивно, що тут зосередились 
великі промислові підприємства Львова, зокрема 
хемічні, а саме: фабрика суперфосфатів, ультрамари
ни, нафтюперегінні піІДприємства (рафінерії}, гураль
ні, гарбарні, фабрики скла і багато інших. 

3нес1н:ня - район Львова, що має вираз.но про
мислову фізіономію, хоч поруч розташовані також 
житлові будинки та великі городничі заведення. Тут 
живуть переважно ремісники і трамваєві робітники. 

Старші селища творять: Голосько Мале, Старий 
Замарстинів і Старе Знесіння. Старий Замарстинів 
розрісся на урожайних мулах Полтви; він має ха
рактер оселі типу рільничо-городничого, подібно, як 
частина Клепарова, Замарстинова (над Полтвою) 
та Знесіння, що сполучується зі Старим Замарсти
новом. Мале Голосько, відділене від міста луками, 
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Нове Знесtння - вид на Збоїська 
Фот. Савка 

городами та полями, є типово землеробським се
лищем. 

Дещо відмінну фізіономію має Клепарів. В ча
сти.ні, ближчій до міста, має вигляд перед,місrгя, 
а ближче до Голоська переважає сільсько-господар
ське населення. 

Під с.пору ди головного з~алізничн.ого ~вузла підхо
дить острів міського поселення - Левандівка, що 
розташоване біля білогорських торфовищ як житло 
залізничників. Подібний характер робітничої оселі 
мають Богданівка і Сиrнівка. Тут виріс малий про
мислово-складовий осередок (фабрики хліба, тартак 
і т. п.). Кульпаркі1в, за залізничним шляхом Львів -
Станиславів, це сільсько-господарського типу оселя, 
за винятком приміщення для божеnільних. Кульпар
ків, так як і1 Козільники, розташований відносно по-
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Вид з Погулянки на мtсто 
ЗІ збірки /сторичноzо Музею 

дальше від головного шляху, зберігає в порJннянні 
з іншими підмі'ськими оселями характер села. Обидва 
поселення постачають містові молочні продукти та 
'Городину. Залізничний шлях Львів-Станиславів бо
ронить обидва поселення перед будівельною експан
-сією міста. 

Тут поширилося рідке віллеве поселення Бульки, 
Залізної Води і Власної Стріхи та ново-прилученої 
частини Козільник. Пісок і глину цих околиць вико
ристовують для виробництва будівельних матерія
.лів, як дренів, дахівок, цегол. Тут виростає третій 
'Центр- промисловосm мkт.а Львова. Численні цегель
ні та промислові підприємства для виробництва буд
.матеріялів дають працю населенню Снопкова, Ко
зільник, Пасік. 
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Повоєнний мешканевий голод та великий приріс1 
людности спричинив новий будівельний рух . Спо
чатку був він невеликий. 

Від 1924 р. будівництво зростає і помітно впли
ває на фізіономію Львова, чи то через побудовання 
кількох монументальних будинків в середмісті (Упра
вління електрівні при вул. Пелчинській, Суспільне 
Забезпечення при вул. Зеленій та інші), чи через 
забудовування пустих будівельних площ, надбудо
вуванням старих будинків в середмісті, чи врешті че
рез творення нових дільниць-колоній. Завдяки пар
целяциї великих прива'Гних маєтків, що межували 
з полями Кульпаркова, забудовано частину між го
рішнім Личаковом і Вулецькою, обабіч залізничного 
шляху. 

В східній частині міста зустрічаємо також явище 
сучасної колонізації. Воно виступає .на викорчува
ній частині Кривчиць. Тут виросли два посе.ттища: 
колонія професорська та робітнича. Перша склада
ється з громади віллів, друга з односімейних дімків 
з городами. При цьому слід підкреслити той факт, 
що поза адміністративною межею міста, постала ще 
дальша частина Кривчиць так, як це діялось з Но
вим: Замарстиновом і Новим Знесінням перед прилу
ченням їх до Львова. 

Хоча будівельний рух з перед 1939 р. дорівню
вав інтенсивністю рухові з часу першої світової вій
ни, але подача на мешканевому ринку не покривала 

потреб великого Львова. 

Тому то частина міського населення мешкала 
в підльвівських селищах і щоденно їздила на працю 
до міста. Зимна Вода та Брюховичі давали контин
rент людности, що мешкала за містом (Зимна Вода 
близько 1500 осіб, Брюховичі 900). Сильну розбудо 
ву цих, 'Га багато інших, підльвівських осель викли-
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Дуби Хмедьшщького мtж Пtдберtзцями і М1шлашевом 
Зі збіркll проф. С. Гаuдучка 

кали ці самі причини, що й вплинули на розвиток 

ближчих до міста передмість. 
Від 1942 р. в межах міста найшлися нові підмі

ські громади. Місцевості старі, розташовані при го
ловних шляхах, що сходяться у Львові, або захова
ли свою давню фізіономію (Малехів, Каменопіль, 
Ск.нилів), або під впливом міс.та затрачують · свій 
сільський характер. Клясичним прикладом є Лиси
ничі, Скнилівок, Рясна. Характеристичну фізіономію 
виявляють: Зимна Вода і Брюховичі. Тут, поруч 
давнього сільського поселення виступає сучасне: 

віллі і однос1мейні дімки з городцями серед хвой
них лісів. Обидві місцевості - це підміські літниська. 

Окрему групу творять старі сільські оселі у під
ніжжі гряд. Вони характеристичні тим, що рілля зай
має схили і гряди, а сіножаті долини. 
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З усіх мLоцевостей, прилучених до Львова, окрему 
антропогеографічну одиницю становлять Винники, 
розташовані при північнім березі Поділля. Поселен
ня має фізіономію малого містечка (донедавна осі
док урядів - суд), свій розвиток завдячує головно 
великій фабриці тютюну і цигарок. 

Інші громади, як Збоїська, Голосько, Кривчиці, 
.це оселі підміського типу. 
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ОКОЛИЦЯ .JtbfIOBA1 

Околиця Львова. 

Як кожне місто, так і Львів має свою приміську сму
гу. В ній живе більша частина населення, що працює 
в місті; ту11 же .знаходяться найнажливіші дороги, в{іщ
починкові центри, туди йде продовження •Найвг1жливі
щих прогульних теренів і міської зелені, розташова
ної серед узгіrр'їв. 

Велика кількість господарських, організаційних, 
культурних і адМІіністративних справ в'яже околицj 
Львова з містом. Впливи Львова обіймають смугу 
навколо Львова до 30 км. Це простір, що має багато 
спільних географічних, кліматичних, геологічних, мор
фографічних і економічних ознак. Ця смуга виріз
нюється великими різницями краєвиду і релієфу, зо
кре.\.1а в поясі, що йде з пі ,в~нічного заходу на пів
денний схід, в формі ланки горбів Розточчя, (Корту
мівка, Високий Замок, Лоншанівка, Пирогівка, Крив
чиці з цікавими реліктами фльори на Хомцеві, Чор
тівська Скала) та горбків, що тягнуться уздовж по
токів Зубри, Вибранівки, Боберки, тиnічпих для По
дільської височини. 

Північно-сХtідна час.тина того простору, тобто 
околиці :{(улИкова, Нового Яричова і Задвір'я лежать 
в долині Буга. . 

Через терен Львова, як т.акож його давнього ото
чення, проходить з піsиічного заходу ,на пі1вщенний 
схід головний европейський· вододіл. Долина Буга 
і півцічно-східНІі схили Розточчя належать до басей
ну БалпJки, решта до Чорноморського. З причини 
саме такого географічного rrоложення на вододілі 
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ЛЬВ1В 
на тлі оточення 

100кt.t о 
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бракує тут більших рі·к і водоймищ, за виняТКІОм за
хідної частини, де в широкій заплавині р. Верешиці 
постало кілька більших ставів, що служать меш
канцям Львова як терен водІНоrо спо~рту. 

Сюди належать передусім Янівський ств, а пі
зніше група ставів мі1ж Городком і Комарном. 

В нижче розт.ашованих частинах Львова, а го
лоВІно на nів.нічІНаму сході, в долині ПоЛ'J)ВІИ і дер
жавного каналу, як також на заході в долині Стри-



СФЕРА ВПЛИВІВ МІСТА 

.Сагара" - піски за Голоськом 
Зl збірки проф. С. Гайдучка 

хоо.альця, прос.тягаються більші болотяні і торф'яні 
комплекси. 

На узгір'ях, що проходять в околиці Львова, ро
сте Л!іс, що тягнеться з nівнічнGrо заходу .на пі1вдоо
ний ехід. Тому ці саме околиці Львов0 .вважаються 
за найкращі ЩQДо краєвиду і служать львівським 
мешканцям, як відпочинкові і прогулянкові місця. 

Сфера впливів міста. 

У відношені до залізнпчного сполучення, львівський 
район лежить в смузі 9-ти ліній, що ~ви.ходять dв 
львівського залізниЧJного ·вузла. 

В північній частині міста проходять: 1) льокальна 
одноколійна залізниця через Яюів до Яворова; 
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2) одноколшна на Люблин і Варшаву, а також на 
Сокаль через Жо1вкву і Раву Руську; З) двокоUІійна 
залізнич.на лінія на Кам'янку Ст;ру~мілову ~ Луцьк; 
4) двоколійна головна маrіс.траля в східному напрям:ку 
для швидких поїздів на Красне, Тернопіль і Київ. 

В східній і південній частині міс.та переходять: 
1) через Винники-Перемишляни - льокальна одно
колійна залів.нич~на лі.ні.я на Підгайці; 2) двюкол~йна, 
далекобіжна для швидких поїздів через Ходорів 
і Станиславів; З) одноколійна для швидких поїздів 
через Миколаїв н/Дністром, Стрий і далі на Ма
дярщину; 4) дво.колійна головна маrістраля н.а Пере
мишль, Краків; 5) льокальна одноколійна через Сам
бір до Турки. 

Аналогічно до укладу залізничної сітки розбу
дована й сітка твердих шляхів. Через підміську 
територію Львова проходить 9 маrістраль, а саме: 

1) льокальна маrіс-граля до Брюхович в продов
женн.і Замарстинівської вулиці. 

2) далекобіжна маrістраля через Куликів, Жов
І<іВ)' .на Раву Руську, ЗамоС1'Я, з відгалуженням 
в 1Жовкві на Сокаль і Володимир. Маrістраля ця ви
ходить зі Львова Жовківською вулицею. 

З) далекобіжна асфальтова маrістраля на , Ма
лехів, Жовтанці, Кам'янку Струмілову, Луцьк, та
кож у продовження ЖQвківської вулиці. 

4) далекобіжна маrістраля через Винники, Золо
чів на Тернопіль з відгалуженням через Рогатин на 
Ст.а.нисла1вuв, яка виходить 1із міст(;l вул. Остштрассе 
(Личаківською ); 1 

5) далекобіжна маrі.страля через Бібрку, Рогатин 
на Станиславів, в продовження Зеленої вулиці; ~ · 

6) далекобіжна маrіс1'раля через Миколаїв 
н/Стриєм, Стрий в Карпаrги і на Мадярщину, в про
довження Стрийської вулиці; 
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7) маrіс:r~раля на Самбір-Турку і далі як під
карпатська дорога в напрямі на Ліска-Новий Санч. 
Ця дорога виходить з міста вул. Вінерштрассе (Горо
децька); 

8) далекобіжна маrістраля через Городок-Пере
мишль в напрямі на Краків, виходить з міста теж 
вул. Вінерштрассе (Го.ро~ецька); 

9) далекобіжна маrістраля через Янів, Яворів, 
Ярослав, тако.ж до Краков~а - В'Иходить із міста 
вул. Вес.тштрассе (Янівська). 

Як бачимо, найближчі околиці Львова є рівно
мірно вихідними дорогами в усіх напрямах. 

З часу закінчення будівництва великої автостра
ди, що йтиме через Львів з Заходу на Схід, Львів 
буде wгягнений в мережу великих міжнародних шля
хів. 

Великою хибою комунікаційної мережі Львова 
і околиці є брак замкнених довк1і..rІЬJних ш.лях1ів, які 
сполуwли б між собою важливіші центри, що лежать 
у сфері впливу Львова. 

Будова сполучення Бібрка-Миколаїв замикала б 
переферійну довкільну дорогу - Кам'янка Стру
\ШЛов.а-Ж овква-Я ні·в-Г о~рад ок-Миколаї~в. 

Вже давно встановлено, що Львів можна влу
чити в мережу водних шляхів. Проєктовано сполу
чити Львів з такими каналами: 

1) з проєктованим головним водяним шляхом, 
що сполучиТІь Дністер з Вислою, а, влас.тивю, Чорне 
море з Балтикою; 

2) через Буг зі Ст.яром, а далі з Прип'ятю і Дні
пром. 

Існував проєкт збудувати канал з транспортною 
місткістю в 600 т. його траса мала б йти в західному 
напрямі долиною Сгриховальця, Верешиці, менш
більш рівнобіжно до залізничної лінії Львів-Горо
док, а у східному напрямі долиною Полтви через 

103 



104 

СФЕРА ВПЛИВІВ МІСТА 

,k<.p;/(// 
~ 1*1itl AD екІІІUізоІwт 
-п/1ИК7'fІ8Nі~и• 

f І І І І Sf 'ff(OІUІ 

Львів на водяному шляху 

Брюховичі, близько залізничної лінії Львів-Кра
сне-Тернопіль. 

На периферіях Львова проєктовано збудувати 
два річні порти: верхній - на Білоrорських торфах~ 
нижній - в долині Полтви, в північно-східний ча
стині міста. Велику технічну трудність представляло б 
проведення верхнього і нижнього порту через велику 
різницю рівня (60 м) і конечність проведення каналу 
через забудовану площу міста. 

Отже Львів мав би лежати на важливому тран
зитно-водяному шляху, що перетинав би із сходу 
на захід описану сферу впливів Львова. 
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В щи же сфері .лежить багато більших міських 
центрів, як Бібрка з 5.500 мешк., МИІКолаїв з 3.800 
мешк., на сході Городок з 1 О.ООО мешк., а на піооочі 
Жовква з 10.300 мешк. (дані з 1931 р. ). 

Головн:йм зайняттям населення того простору 

є землеробство. 
На основі даних з 1931 р. більше як 80°/0 насе

лення цього простору займалося рільництвом, а ле
две 5°/0 працювало у промисловості. 

Через сприятливі природні умови (переважно 
чорнозем) цей простір був головно зайнятий під 
культуру пшениці. 

На загальну площу описаної смуги орна земля 
займає середньо 50-75%. На півночі Львова в Збої
ськах, Малехові і Дублянах переважають город.и й са
ди, які в великій мі.рі покривают.ь попит міського иа
селе~юня на городиІІІу й овочі. В ЯноВІі ров,вивалося 
бджільництвю. 

Львівський район не багатий на сировину, яка 
дала б підставу до розвитку місцевої промислово
сті. В околицях Жовкви, Рави Руської знаходяться 
родовища бурого вугілля, торф в околиці Дублян 
і Жидатич, а rіпс в районі Глинної Наварії. 

В загальному балянсі львівсько~ промисловос.ти 
приміська смуга не відіграє більшої ролі. Загально 
беручи, можна ствердити, що тут скупчується тільки 
промисловість предметів широкого вжитку, міне
ральна, виробниц'Dво буді1вельних матеріялів (в зв'яз
ку з місцевою сировиною) та деревно-обробна про
мисловість. 

Крім промислових підприємств, які знаходяться 
в місті і на його периферіях, треба згадати підпри
є.мства, що зІНаходяться в сфері впливів Львова, аса
ме: в Винниках фабрика тютюневих виробів, великі 
гуральні в Жовкві, Куликові, Янові, Городку, Вели
кому Любіні, Бібрці, Давидові, МИІКолаєві, Ку~р-ови-
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чах, Задвір'ї і Красному; млини в Жовкві, Куликові, 
Янові, Бібрці, Черкасах, Миколаєві, Куровичах, Вин
никах, Борщовицях, Задвір'ї і Красному; фабрика 
дріжджів в Лисиничах. Із підприємств мінеральної 
промисловости треба згадати про керамічні підпри
ємства в Жо1вкві, Городку, Глин1ніИ Наварії, Щирці, 
Старому Селі, Миколаєві і Сихові; напнярки в Горо~
ку, Щwрці, Бібрці, Лопушній; а з деревної промисло
васти: та1ртаки в Жовкві, Старім Селі, Красному, де
рено-обробні підприємства в Рясній Польській і Янові. 

В сфері впливів міста Львова розташовані всі 
більші прогулянкові і відпочинкові селища міської 
людности: Брюховичі - 12 км від центра міста, на 
північному заході, серед здорової піщаної і лісистої 
околиці, де було багато пенсіонатів і віллів (частин
но знишені останньою війною). В подібному при.ро;д
нь.ому се1редовищі лежить Голосько Вели~ке з сана
торією для хворих на легені. З інших місцевостей 
треба згадати про знане Львов'янам літнисько: Зим
на Вода і Рудно - близько залізничної лінії Львів -
Городок. Прогулянковими місцевостями, поруч вже 
вичисленних (Городок, Янів з тереном водногr0 спор
ту), є на сході - околиці Чортівської Скали, на 
пі.вночі - Брюховичі, на заході - Зимна Вода, Ба
сівка, Ставчани, Миколаїв. До найбільш відвідуваних 
лікувальних місцевостей належить Любінь Великий, 
Немирів і Шкло з сірчаними водами. 
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НАСЕЛЕННЯ 

Населення~ 

За княжих часів у Львові жило приблизно 2-3 ти
сячі людности. Бу JIO це передовсім тубільне укра
їнське населення. Інша людніоть напливала тут або 
на запрошення князів, або притягало її торговельне 
ЖИ'І'ТЯ міст.а; до цієї .т~юдности .належали: німці, вір· 
мени, татари, мадяри, караїти, жиди. За соціяльно· 
професійним розподілом населення творили: бояри -
княжі урядовці й дружинники, духовенство, купці, 
реміоники, селяни (вільні і напів1вільні). 

Багаті люди мали тут свої двори з челяддю, го· 
родами, садами, а про велике заі~нтересування куль
турними справами овідчать численні церкви, над яки
ми, напевно, опіку мали не лише князі, але й бояри, 
купці, реміоники. Правдоподібно, не мали львівські 
українські міщани (граждани, містичі) своєї само
управи, але підлягали загальній адміністрації землі, 
мали 11і самі прав1а і обов'язки, як усі вільні люди, 
мог ли посідаm свої села і маєтки поза містом, так 
як це бу ло у всіх інших городах на українських 
земл1ях за княжої держави. Крім місцеоого ІНаселення 
у Львов1і жило й зайшле, закликуване князями, як 
німці, що перебували тут від самих початків існу
вання міста. Вони творили осібну громаду і су дили ся 
своїми правами (їх храмом був костел Марії Сніжної, 
до якого належав млин на Полтві). Вірмени, що по
селилися тут в ХІІІ ст., мали також свою самоупра
ву; татари мали свій мечет і цвинтар під Високим 
Замком; мадяри прийшли сюди з жінкою князя Льва 
Констанцією, донькою Белі IV, жили також караїти 
і жиди. 

109 



110 

HACE.fJ.E.HHЯ 

Про перебування поляків у княжому городі не 
згадує ніяке джерело. На княжому дворі вис-гупають 
вони разом з чехами аж за Юрія П в пол. XIV ст .. , 
як дружинники. Німці займалися ремеслом, тор.гу
вали з німецькими і прибалтійськими городами, у вір
менських руках була торгівля 3і сходом. 

До міста, заснованQго Казимиром Великим на · 
маrде.бурському праві, наплило передовсім німецьке 
населення і надало містові . в . його мурах німецький 
характ·ер; передмістя залишили свій укра1їнський ха
рактер. Крім німців прийшли тоді також польські 
купці і жиди. Актами льокаційними '1356 і 1368 .рр. на
дано містові самоуправу. Судейську владу викону
вав війт з лав1никами, а адмініс11ративну (управа ІМаєт
ками 'міст,а, додержання порядку, безпеки, оборони, 
стягаооя податків) - бургоміст~р з q-тьма :ВИІбор.ними 
на рік радними. В 1577 р. прибун контрольний орган 
"Рада 40", бо управа міста стада олігархічною і опи
нилася в руках кількох визначних родів. За населен
ням міста збереглося право зверrгатися до короля. 
Українці, вірмени, жиди судилися своїм давнім пра
вом, бо німецьке право признавало тільки католиків. 
Люк (Deutsche Aufbaпkr·ii.fte іш Ostcп ) думає, що 
в раках 1405--1426 на 5000 чол .. 1.ьвівськ•оrо насе
.1е.ння було 4000 німців. 

З кінцем XV ст. у Львові жило 8000 мешканців 
~ 6 тис" місто - 2 тис. передмістя). Перевагу у rо
тичному місті мали ні·мці; українці, в1ірмени, жиди 
і інші жили на передмістях, а в самому місті замеш
кували тільки визначені вулиці чи квартали. Протя
гом XVI до XVII ст. давні німецькі роди спольщи
.1ися. Через те місто втратило свій німецький харак
тер. Водночас українське львівське міщанство в мі
сті і на передмістях досягло великого добробуту 
з торгівлі і ремесла т.а культурного значення з роз
витком братств, друкарні, школи, видавництв. Воно 
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боролося за~ своє повне право в цехах, торгівлі, цер· 
кві, управі міст,ом. Польський елемент у Львові до 
половини XVI ст. був дуже слабий, що лише пізніше 
скріпився сполонізованими німецькими родами і їх 
капіталами, а пот.ім з другої половини XVII до 
кінця XVIII віку вірменами, які під впливом унії з ка
толицькою церквою зденаціоналізувалися. Позатим 
Львів, як визначне т1орговельне місто, притягав до 
себе ще таких tІужинців: італійців, французів, гре
к·ів, волохів, шот,ляндців, мадярів, яюі приїздили .сюди 
тимчасово або поселювалися постійно. 

Мешканці за віровизнанням поділялися на три 
групи, латинську: німці, поляки, італійці, французи, 
шотляндці, мадяри; грецьку: українці, вірмени, во
лохи, і жидівську. Латинська група, почавши від 
XVI ст., підпадає під польські впливи, українці аси
VІілюють греків, волохів, болгар і частково вірмен. 
Одинокі ЖИІДИ творять окремий, замкнений t.для себе, 
світ і послуговуються жарrоном німецької мови, як 
рідною. 

Кількість львівськогс населення з тих часів мо*
ш1 подати тільки приблизно: з кінцем XVI ст. - 16 
до 18 тис., 1648 р. мало бути у Львові разом з ne 
редміщанами 30 тис . .людности, а в часі переходу під 
Австрію тільки 20 тис. 

За авс-грійських часів Львів, як столиця краю, 
невпинно зростав: в 1795 р. мав ·39 тис" а 1820 р. -
46 тис" в 1840 р. - 68 тио., в1 1857 - 70 тис., 
а в 1869 р. 1 

- 87 тис. З розбудовою залізничної ме
режі Львів росте ще скоріше: з 1841 р. до 1869 р. 
приріст людности становить середньо 900 осіб в рік, 
п в 1869- 1900 рр. вже 2400. В 1880 р. Львів став 
стотисячним містом. Поширення заселеної площі 
в зв'язку з покладенням трамвайних ліній (від 1894 р. 
почавши) викликало найбільший середньорічний при -

1 Це був перший загальний п е репне насепення:. · · 

1.11 
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ріст львівського населення в 1901-1910 рр., а саме: 
майже 5000 осіб, що становить 30,92°/0 загального 
прирос-гу. У 1910 р. Львів осягнув цифру 206 mc. 
мешканців (разом з військом). 

Світов~а війна стримала, хоч не перервала зрост~у 
населення (1910 р. - 206 тио., 1921 р. - 219 тис.). 
Після створення великого Львова (1930 р.) шляхом 
прилучення підльвівських громад, число мешканців 
доходить приблизно д'° 300 тис. СередІНій приріст 
в роках 1921 до 1931 ІВ давніх границях становиІВ 
26,23°/0 • В загальній кількості населення Львова пе
рев•агу мало напливне населення (у 1921 р. - 56,06і)/0 , 
у 1931 р. - 56,33і)/0). 

Внаслідок великого напливу біженців з західних 
земель давньої Польщі в часі польсько-німець.кої .вій
ни Львів став понад 1 /2 міл. міотом . За большевиць
ких часів, в травні 1940 р. Львів мав 430 тис., 
а в 1941 р. , після відпливу пришельців, приблизно 
299 тис., з прилученими у 1942 р. громадами близько 
345 тис. 

Населення Львова в роках 1776 - 1942 

Рtк !Кtлькtсть\ Рік 1 Кtльк1стьj Рtк \ Кількість І Рtк І Кtлькtсть 

1776 29.f OO 1905 16-J.141 1918 197.431 19З1 312.231 
1795 38.749 1906 167.670 1919 198.006 1932 314.804 
18НО 55.62~ 1907 1";0.700 1920 208.701 1933 315.890 
18:)0 68.321 HIOS 173.710 1921 219.388 1914 316.706 
1857 70.384 1909 176.730 1922 2l1.270 1935 316.461 
1869 87.109 1910 206.113 1923 223.152 1936 317.008 
1880 109.746 1911 200.928 1924 2~5.034 1937 317.050 
1890 127.943 1912 205.0!5 1925 226.916 1938 317-7-lO 
1900 159.870 1913 209.670 1926 228.801 1939 318.099 1 

1901 150.789 1914. 212.( 30 1927 237.921 1940 438.868 2 

1902 153.783 1915 212.030 1928 233.69l 19!1 2 ~9 000 3 

1903 156.777 1916 195.000 1929 240.725 1942 345.ооо• 

1904 160.121 1917 190.861 1930 241.813 

1 січень, 2 травень, -з грудень, • квітень - (прибли
зно з прилученими громадами). 
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Одночасно зі зростом населення зросrгала густота 
населення з 22 мешк. на 1 га у 1857 р. до 38 мешк. 
у 1921 р., до 47 мешк. у 1931 р" що вказувало на 
щораз більше скупчення населення на терені Львова. 
Років 1939-1941, за яких відносини не були уста
білізова.ні, не можна брати під увагу. 

Приріст населеннн в •/, в 1869 - 1941 рр. 

Роки 

1869 - 1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 

О/о 

18,87 
15,40 
24,96 
30,92 

Роки 

1911-1920 
1921-1930 
1931-1941 . 

12,04 
26,231 

-4,26 

В розвитку національних стсеунків Львова дається 
легко вирізнити три фази: довоєнну до 1914 р., во
єнну і повоєнну. У довоєнній фазі відсот1ок українців 
постійно зростав, завдяки постійній іміrрації укр. 
сільської людности до Львова (у 1869 р. творили 
українці 14,2°/0 , 1880 - 15,9°/0 , 1890 - 17,2°/0 , 

1900 - 18,3%, 1910 - 19,2%) і ~лабо вменшався 
відс. 2 інших етнічних груп (поляки творять 1869 -
53,2°/0 , 1880 - 53,3°/0 , 1890 - 52,6°/0 , 1900 - 51,6°/0 , 

1910 - 51,2%; жиди: 1869 - 30,2%, 1880 - 28,2{)/0 , 

1890 - 28,1()/0 , 1900 - 27,8°/0 , 1910 - 27,8°/0 ). За 
першої світової війни, особливо зріо відсотюк жидів 
(1921 - 35,1°/0), що напливали сюди з малих місте
чок; відсоток поляків залишився без змін (1921 -
51,0° / 0), зате дуже сильних утрат зазнали українці 
(1921 - 12,4°/о). Це останнє явище спричинила сві
това і галицька війна, політична еміrрація та пере
хід українців у польський табір через несприятливі 

1 В 1930 р. побільшено львівську громаду. 

8 
113 
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для українців полішчні умови жипя після програної 
галицької війни. 

По 1921 р. знову позначується зріст українців 
завдяки іміrрації, а легке зменшання польського та 
жидівського населення. 

За переписом 1931 р. на 312 тис. населення при
пало 50.900 (16°/0} українців, 155.986 (50,0°/0) поля
кіщ 99.595 (32° І 0) жидів, тоді, як у 1921 р . .на 219 тис. 
населення було українців 12°/ 0 , поляків 51°/0 , жидів 
35°/о . у 1941 р. українців 22°/о , поляків 50°/о, жи
дів 25°/0 • 

Населення за національностями 

Рік Укра- І в І І в їнцl оІо° /о Поляки о/оо/о Жид11 І •/,; Інші І •/:О/, 
1869 12.406 14,2 46.252 53,2 .29.291 30,2 2.157 2,4 
1880 17.469 15,9 58.602 53,3 30.961 2 ,2 2.714 2,6 
189() 21.876 17,2 67.286 52,6 36.130 28,1 2.651 2,1 
1900 29.327 18,3 82.590 516 4!.258 27,8 3.695 2.3 
1910 39.314 19,2 105.469 51,2 57.387 27,8 3.943 1,8 
1921 27.269 12,4 111.R60 51,0 76. 54 351 3.405 1,5 
1931 50.900 16,3 155.986 50,0 99.595 31,9 5.7:50 1,8 
1941 65 800 22,О 150.400 503 76.000 25,4 6.ЄОJ 2,3 
1942 80.000 23,1 168.000 48,6 89.000 25,6 8.000 2,7 

Якщо в1ізьме~мо пtд увагу професійний оклад, то 
з загалу населення у 1931 р. припадало на людей 
зайнятих у рільництві і городництві 1 ,4°/0 (з заг. чи
сла українців 1,6°/0 , з поляків 1,8°/ 0 , з жидів 0,8°/0 ), 

В промисловості і гірництві 30,0°/0 (31,0°/0 З укр., 
27,6°/0 з поляків, 33,8°/ 0 з жидів}, в торгівлі 20,6°/ 0 

(з українців 14,1<>/0 , з поляків 10,3°/0 , з жидів 40,0<>/0}, 

в транспорті 10,0°/0 (7,6°/0 з українців, 14,5°/0 з по
ляків, 3,8° І 0 з жидів), .в nубличній службі, mІОJllіІНИЦ 
тві і лічницт:ві 14,4<>/0 (10,9°/0 з українців, 17,3°/0 з по-
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ляків, 11,5°/0 з жидів), домашньої служби було 6,9°/о 
(з українців 19,7°/(), з поляків 6,8°/0 , з жидів 0,7°/о) 
на інші зайня'Г'Гя припадало 16,7°/0 (з українців 15,1°/о, 
з поляків 21,7°/0 , з жидів 9,5°/0). 

(:оціяльний розподіл населення за національними 
групами у 1931 р. був такий: на 268 тис. населення, 
яких суспільне становище бу ло визначене, припадало 
на самодійних з найманими силами 6,8°/0 (з усіх укра
їнців 2,6°/ 0 , з усіх поляків 4,5°/ 0 , з усіх жидів 12,3°/0), 

на самодійних з ненайманИІми силами 21,2°/0 (з украrн
ців 9,8°/0 , з поляків 16,1°/0 , з жидів 38,8°/0), на інте
лектуальних працівників 20,0° І 0 (з українців 11,0° І о, 
з поляків 24,3°/0 , з жидів 17,9°/0), на фізичних ро
біrnиків 51,8°/0 (з українців 76,6°/0 , з поляків 58,8°/о, 
з жидів 31,0° /о). 

П1рофесійна с.трук-гура львівського населення вка
зувала на те, що господарський характер міста був 
ремісничо-торговельний зі слабим відхилом до про
мисловости, бо 50,6° / 0 населення працювало власне 
в тих ділянках праці. 

Населення Львова складалося переважно з актив
но працюючих, що т.ворили 86,0°/0 усього населення. 
Серед працюючих більша половина (51 ,8°/о) припа
дала на фізичних робітників. Були це переважно 
украї·нці. Поляки да:нали найбільше інтелектуаль
них працkвників, а жиди дрібних підприємців, здебіль
ша купців, що прова.дили підприємст1Ва без допоміж
них сил. У q•асть у промисловоеті вс.іх 11рЬОХ національ
ностей була майже однакова, зате торгівля була пе
реважно в жидівських руках, у публичній олужбі 
мали перевагу поляки, у домашні,й прислузі - укра
їнці. Дуже великий відсоток серед українців творили 
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сторожі. У промисловості українці представляли не
фахових робітників, безробіття серед українців було 
більше, як серед поляків і жидів. З різних родів про
мисловости жиди опановували текстильну, паперову, 

шкіряну, одягову (50- 68°/0 ); поляки будівельну про
мисловість і такі ремесла, як ковальство, слюсарство, 
різництво, переплетництво, друкарні і літографію . 
Українці мали наіібільшу участь у ковальстві (29°/0 ), 

слюсарстві ( 18°/ 0 ), в деревній промисловості (17°/0 ), 

у хемічній і мінеральніfі по 16°/0 • 

Соціяльна і професійна структура українців вка
зувала, що то ще молодий елемент, який працював 
головно в менше поплатних зайняттях. На 31.000 
українців, що працювали у Львові, було аж 9.700 
слуг, 2.000 сторожів, 1.400 некваліфікованих робіт 
ників. У промисловості і ремеслі працювало 8.600 
українців. Були це переважно термінатори (учні, що 
вчилися ремесла у ремісників), серед них лише не
значна кількість самодіяльних. У кооперативній тор - . 
гівлі працювало 63°/0 українців (з усіх кооперативни · 

1 працівників). У часть в інтелігентських зайняттях 
українців була мала . Переважна частина львівських 
українців - це міський бідний пролета1ріят, який на
пливав до Львова з підміеьких районів, передусім 
львівського (в1ін прислав до Львова 16.645' мешк., 
тобто 5,32°Іо усього населення) і сусідніх. 
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Побут большевиків мав великий вплив на зміну 
соціяльно-професійної структури населення. Злікві 
довано більших підприємців, купців, самостійно пра
цюючих ремісників, а за те дуже збільшено число 
працюючих, головно робітників у промисловості 
(у 1939 р. - 11.706 робітників; у липні 1940 р. -
30.354 роб.) торгівлі, транспор'Гі. Перевагу серед ро
бітницт1ва, головно у торгівлі, але не меншу як 
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у промисловості, мали жиди. Так само дуже зро
сло число учительства (народних і середніх шкіл) 
у зв'язку з утворенням великого числа державних 
шкіл у Львові. В ск.пад учительства входили інте
.'тектуальні працівники вільних фахів, що через зміну 
vбставин не мог ли працювати у своєму заводі, як 
адвокати, судді, аптекарі, правники 1 а абсольвенти 
різних середніх шкі.1 тощо. 

Тепер відносини у цій ділянці змінюються пост,у
пово. З перебудовою всього господарського життя 
на західно-европейськиН лад, яким повернено знов 
приватну торrів.1ю, ре\1ес10, частково nро~1исловість, 
вільні фахи - ожи.1а верства купців , 11ідлриємців, 
ремісникі1в, працівників різних ві.1ьних звань тощо. 
Ці.1а суспільна перебудова веде до створення си ,1ь
ної '1іщанської верстви, опертої на розбудованім ре
меслі, торгівлі і промисловості. Новолрилучені гро
мади збільшують число працюючих у сільському гос
подарстві, ремеслі та домашній промисловості. 

Рух населеннR м. Львова в ранах 1828 - 1939 
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Львів на торговельних шляхах за княжнх часів 

Господарство. 

За княжих ЧІ(lСіВІ Львів мав ремісничо - торговельно
хліборобський характер. ТоргіІВля велась головно 
внутрішня, зовнішня обмежувалася до зносин із 
найближчими краями: німецькими, прибалтійськими 
і східними. Торгував Львів місцевими . виробами, 
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земними плодами й воском, привозив сукна, дорого
цінні тканини, металі, сіль. 

Ремеслом займалися, крім українців, н1імці, вір
мени, татари. Знані були тоді старі ремесла: кожев
ників (кушнірів), угнарів (гарбарів), сідельників, 
тульників, лучників, ткачів, клобучпиків, що плели 
шапки і панчохи (клобуки і копитця), кравців (зва
них ще тоді шевцями), шевців, гончарів, ковалів 
(ковач, кузник, кузнець), золотарів, що кували зо
ло-гі, срібні вироби й прикраси, відливарів дзвонів, 
що били також золоту монету, древоділів й плотни
ків, цебто теслів, колісників, кошикарів та ін. 

Від половини XIV ст. Львів прибирає характер 
передусім торговельний. Через так зване "право 
окладу" ІВін ст.ан великиrм осередком і станцією пе
рехідної вимінної торгісвлі між Сходом і Заходом. 
В цій торгівлі грав найважнішу ролю чорноморський 
шлях, що через Волощину вів до Білгороду й Кафи. 
Репрезентантами цієї торгівлі були українці, вірме
ни, німці, які мали в Сучаві й Галаці свої купецькі 
склади. йшла торгівля заграничним крамом: корін
ням, овочами, кадилом, винами, шовковими ткани

нами, фляндрійскими сукнами, килимами, чорномор
сько'ю рибою, яку маринували у Львові, молдавським 
воском, семигородським сріблом і балт~іііським янта
рем, а також краєвими продуктами: збіжжям, дере
вом, медом, попелом, воском, хутрами, шкірами, во
лами, невільниками і львівськими ремісничими ви
робами: золотникарськими, шапками, голками, ме
чами. Львівське ремесло задовольняло головно мі
~цеві ринки. 

Німці ввели нові галузі ремесла, які перейняло 
від них інше львівське населення. Появилися римарі, 
уздарі, рукавичники, поясники, юхтінники і сап'ян-
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Львів на тор1·овельннх 111J1яхах XV - XVII ст. 

ники, полотінники і суконники, мечники, шабельники, 
ножівники, іrлярі, котельники, циновники, слюсарі, 
рушникарі, годинникарі, цегельники, вапнярі, мулярі, 
каменярі, ткачі, столярі, бондарі, токарі, стельмахи. 
Німці впровадили теж поділ праці і спеціялізацію 
в поодиноких галузях ремесел. Ремісники, згруповані 
в цехах, були примушені до солідного пізнання свого 
ремесла і тому їх вироби були просто зразкові. Пер
ші цехи зустрічаємо у Львові вже в XV ст. (1425). 
Було їх тоді 1 О, а в XVII с.т. близько 30. Давнє 
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українське ремесло, що розвивалося далі на приго
родді, хоч стояло висОІко, не було таке різноро1дне 

. як німецьке. 
Пригородяви, будучи під управою старости, а не 

міста, старалися задержати свої окремі ремісничі 
організації. Проти того боролися міські цехи і нама
галися припинити їх розріст. Примушені обставина
ми вступили украJ"нці до міських цехів. А"1е тому, 
що ті мали католицький характер, доступ для людей 
іншого віровизнання був утруднений і українські ре
місники мусіли вести довгу боротьбу за свою рівно
пrавність, що тятну.1ася аж до 171 З, ll навіть 17 45 р. 
Тоді вперше допущено українців до всіх ремесел, це
хів, міської ради, лавничого суду, копеrії сорок му
жів нарівні з поляками. В часі між XV-XVII ст. заіі
~rалися українці у Львові 48 ремеслами. 

Жваве господарське життя панувало у Львові до 
половини XV ст., тобто до упадку Царгороду й rе
нуезьких коловііі: Кафи, Юлtї, Білгороду. Пізніше 
приходить деякий застій. Новий торговельний роз
виток Львова починає~ ься через зносини зі сходом 
з пол. XVI ст. і тягнеться до кінця XVI, а то маНже 
ДО ПО.10ВИНИ XVII ст. 

Приві.1ейоване становище шляхти спричини.по 
новий упадок Львова. Упало ремесло і торгівля, які 
з XVI ст. стають поступово виключним зайняттям 
жидів. В часі розборІів Польщі, Львів був тільки не
величким містом: багато домів спустошіла, міщан
ство збідніло, торгівля й ремес.110 підупало і переіі
шло в жидівські руки. Жиди зосереджували тоді 
в своїх руках 3/4 всієї промисловости іі торгів.тті, 
чиншових домів і всіх заробітків. 

Новий розвиток Львова почався з переходом Льво
ва під владу Авотрії, коли він. с.тав стюлицею 
велико]" австрійської провінції - Галичини і Воло-
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Вхід до ратуша 

димирії. Цехова організація ще існувала, але не ма
ла вже давнього виховного значення. В 1814 р. було 
21 цехів. Появилися нові роди ремесел, а навіть де
які більші підприємства. Продуковано на експорт 
медичні інструменти, карети, шовк, лікери, горілки, 
пиво. Торгівля міста, хоч заспокоювала виключно 
місцеві потреби, все таки надавала йому торговель
ний, а не промисловий характер. Овочами краєвими 
і спроваджуваними з Мадярщини торгували бойки, 
що мали свої крами на Галицькій та Краківській пло
щах. Проведення заліз.ниць: 1861 р. до Кракова, 
1866 р. до Чернівець, 1869 р. до Бродів1 мало вели
кий вплив на господарський розвиток Львова, бо він, 
як залізничний вузол, став~ т.орговельною станці€ю, та 
посередником в торговельних знюсинах Авс.трії з Ро-
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сією і Румунією. Розвивається промисловість спо
живча, ~дягова, мет.алева і будівельна. Львів екс
портує власні вироби: меблі, музичні інструменти, 
шмуклерські та римарські вироби, карети до Росії, 
імпортує хутра, а в транзитній торгівлі відіграють го
ловну ролю тварини і збіжжя, яке тут приходило 
з Росії і Румунії. 

Повоенні віднооини, що панували на сході Евро
пи (господарська відокремлені1с.ть) спричинилася 
до занепаду Львова, як торговельного посередника 
зі Сходом, а спроби встановити давній торговельний 
конт.акт та зробити СРСР с.поживачем польсько·ї 
промисловости не дали бажаних наслідків (органі
зація у Львові східних ярмарків на повиставовій 
площі). Роля Львова мусіла обмежитися до посе
редництва в постачанні передусім сільська -господар
ських продуктів Покуття, Поділля, Волині й Розточ
чя в сирій та перетвореній формі на внутрішні та за
хідні заграничні ринки. Велику торговельну ралю 
в цій ділянці відіграли українські торговельні краєві 
кооперативні централі: "Центросоюз" (збіжжя, яй
ця, тварини й домашня птиця), "Маслосоюз" (моло
ко й молочні перетвори), як доставці на внутрішні 
та закордонні ринки, а "Народна Торгівля" - як 
краєва централя для міських споживчих кооператив, 
задовольняла частково теж потреби львівського на
селення. Появилися тоді побіч польських і жидів
ських теж українські приватні торговельні підприєм
ства. Останніми роками, перед німецько-польською 
війною, число великих торговельних підприємств 
зменшилося, зате збільшилося число малих. Крамни
ц1і вели rорг опожив1чим і колоніяльним крамом, ма
нуфа·ктурою, конфекцією, rалантерією -na іншими 
родами товарів, а також скупом збіжжя, рогатої ху-
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П;10ща Теодора 1939 р. 
Фпт. Car11;a 

доби, свиней, яєць тощо. Гуртові ск~1ади іі магазини 
скупчува.1ися близько залізничних станцііі. Відношен
ня то~ргів".~і до пр \1ис,1овостн у Львові бу.10 як 4: І 
в користь торгівлі. 

У J 935 р. у Львові бу.10 7.446 горrовельних під
приємств, з них 763 підприємств великих (І і ІІ ка
теr'орії). Підприємства займалися скупом збіжжя, 
живих тварин, сирих шкір, шмат, всякої сировини 
га деревних матеріялів (усіх 167), а продавали: 
рільну сировину і рільничі продукти, смако-харчоrві 
вироби, одяг, меб.1і, господарські знаряддя, машини, 
хемічне виробництво, папір і вироби з паперу, книж
ки, газети, твори мистецтва, за~11ізні і металеві речі 
(усіх підприємств було 6.242, в цьому числі 3.022 
харчових, а J .340 конфекційних). 
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З вJкна крамниці . " Народного Мистецтва" 11ри ВІнтерштрассе 
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З приходом большевиків до Львюв·а, йоrо rорго
вельне житrя було завмерло. Знесено приватну тор
гівлю, залишилося тільки невелике чиело малих спо
живчих крамниць, головно жидівських. Реорганізо
вано відтак кооперативну торгівлю, а всю іншу 
У'державлено. Торгівля окупчувалася в окремих га
лузевих централях, а саме: торгівля споживчими ар
тикулами групувалася в централях як Міськхарчторг, 
Трансторгхарч, Рибозбут, Гастроном, Ресторантрест 
і ін., а промисловими: у Промторзі, Універмазі, 
І(ультторзі, Ювелір1юрзі, Головхемі, Голов-збу11і, 
Те.кс.тильзбуті і ін. На ринку з'явилися були: 1) хwр
чові продукти, торг якими відбувався не так у крам 
ницях, як на столах та прилавках базарів, де прода
вано без ніяких санітарних вимог; 2) промислові ви
роби з СРСР, передовсім московських фабрик (ко
сметика, мануфактура, залізні вироби) і З) місцеві 
промислові. Rведено стандартизовані віт~рини, в яких 
природні харчові продукти замінено дерев'яними мо
делями. Крамниці не могли похвалитися ані1 своєю 
чистотою, ані красотою та мистецькою вартістю ви
робів. Галянтерійні вироби грішили примітивним ви
конанням, а мануфактура різкими, негармонійними 
тонами. Готовим одягам бракувало індивідуального 
виконання, а тим самим привабливості і краси. Ду
же часто були виготовлені нога.оо, що не могли 
навіть у найменшій мірі задовольнити практичних 
потреб, для яких були призначені. 

Німецька влада перебрала майно торговельних та 
промислових п:Щприемств, залишаючи спершу дав
ню організацію та урухомлюючи існуючі, але ~нечинні 
підприємства, аж до повtНої перебудови то~рrі.влі за 
західними зразками, яка почалася від часу прилучен
ня Гали~чини д•О Генерально~о Губерна11орства і три-
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ває в дальшій організаційній стадії понині. В першій 
мірі відновлено діяльність приватних і кооперативних 
торговельних підприємс'Гв за станом з 1939 р. Орга
нізовано велику кількість нових приватних крамниць 
для торгівлі споживчими артикулами, промисловими 
виробами (rалянтерія, одяг, взуття, годинники, по
суда, металеві вироби), насінням тощо. 

Реорганізовано вповні давні кооперативні чи 
державні торговельні централі - словом, перебу
довано від основ все 'Горговельне житт.я міста, 
яке гарними ·Вітринами своїх :к~рамниць, не зважаю
чи на воєнну обстанову, починає знову манити очі 
покупця ~а впливати на поглиблення його миотець
ких вимог. 

Промисловість ЛьВІова почалась розбудов1ув~атиоя 
з поч. ХІХ сrг. Малі виробничі підприємства про
дукували: карети, музичні інструменти, шовкові ви
роби, лікери, горілку, пиво. Разом із цим почався по
волі вже сильні'ший розвиток харчової, одягової, ме
талевої й будівельної промисловости. 

В повоєнних часах появлялися нові галузі проми
слу: металева, м ашинова, електротехнічна, хемічна, 
гарбарська, rумова, текстильна, конфекційна, буді
вельна, поліrрафічна, хліборобська і споживча. По
воєнні роки принесли зі собою також живий розви
ток українських промислових підприємств - коопе
ративних і приватних. 

Положення Львова на східних окраїнах давньої 
Польщі, у східнfй рільничій частині краю, у частині, 
що була призначена на виключну господарську екс
плуатацію - не мало додатнього впливу на розви
ток промислового життя Львова. Спричинилося до 
того й те, що Львів не мав і не має іншої власної 
сировини крім сільсько-господарської та деякої мі
неральної, немав теж високовартісних джерел енер-

127 



128 

ГОСПОДАРСТВО 

rії і може розвиватися тільки на довізюи сировині, 
фабричних відходах чи півфабрикатах та на довіз
ному паливі. Промисловість Львова мала обслу
жити тільки власний ринок і найближчу околицю, 
бо східні рільничі терени давньої Польщі були 
ринком збуту промислової західної час.тини Польщі 
"А" і виконували ралю колонії . Здержували роз
витюк промисловости чимало й господарські по
вюенні .кризи. 

У Львові до німецько-лольGької війни розвивала 
ся промисловість металева, машинова, електротех
нічна, хемічна, мінеральна, будівельна , поліграфічна, 
харчова, деревна, текстильна, галянтерійна, взуттєва 

і одягова . Усіх промислово-ремісничих підприємств 
було у 1937 р. - 3.988, з того на підприємства вели 
кої промисловости припадало 7, а у 1939 р. 10; під 
приємств середньої промисловости було у 1937 р. -
125, а у 1939 р. - 137, підприємств дрібної і ремісни 
чої промисловости у 1937 р. було 3.87 4, а у 1938 р. 
підприємств дрібної промисловос~;и, без ремісничих , 
було 1.071. 

Загальна роля Львова у промисловості не була 
вели~ка, вона обмежувалася до постачання свого 
виробництва на найближчі ринки. Продукція проми
слових підприємств Львова великих і середніх (чи
слом 183) ставила 156,674.900 зл. у 1938 р. Як дав
ніше, у львівській промисловості на перше місце ви 
сувалися ті галузі, які переробляли сільська-госпо 
дарську сировин~ а саме: млинарство, консервна 

промисловість, пекарство, броварництво, горілчана 
промисловість, кондиторська і текстильна. Згодом 
поважну ралю у львівській промисловості відіграла 
промисловість керамічна (цегельна), продукція це
ментових і металевих виробів, фабрики протипожар
ного приладдя, жарів.ок, електротехнічних, хемfічно
фармацевтичних, косметич1них виробів, фарб і ляків, 
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мила, свічок, шкіряної rалннтерії, одягова промисло
вість тощо. 

У Львові у 1938 р. було: 1 О відливарень металів, 
8 цегелень. 6 фабрик горілок і лікерів, 6 тартаків, 
4 великі фабрики шоколяди і цукру, 4 фабрики ра
діових апаратів, 3 гарбарні, 3 млини, 3 фабрики ту
ток, 2 скляні гути, 2 фабрики вугільної кислоти, 2 фа
брики ваг, 1 монтівня годинників (одинока на цілу 
давню Польщу), фабрика бетонових виробів, газо
во-нафтових лямп, самоходових ресорів, сикавок, 
фізикального і спортового приладдя, карт до граня, 
добрив, виробів зі срібла, рафінерія нафти та ремон
товні заліз.ничних варстатів. 

Господарська криза, що розпочалась у 1929 р., 
впливала у тому напрямі, що деякі більші підприєм
ства не працювали, або працювали лише частинно, 
збільшуючи число безробітних. Більшу життєву ак
тивність проявляли дрібні, переважно ремісничого 
типу, майстерні, які могли удержатись як такі, що 
продукували дешевше і були більш елястичні. 

У львівській промисловості працювало у 1931 р. 
45.308 робітників, в цьому 11.526 жінок. З того у ве
ликій і середній промисловості 17°/0 , у дрібній і ре
місничій 37°/ 0усіх працівників; у 1939 р. у великих 
і середніх підприємствах працювало 11.706 робітни 
ків. Ремісники, які у 1938 р. мали 6.415 майстерень, 
давали працю ще 18.885 особам і їх продукція ста
новила 70,877,068 зл. Ремесло обіймало групи: бу
дівельну, деревну, металеву, шкіряну, харчову і осо
бистих послуг. Найбільшу продукцію давали хар
чова (22,006.955 зл.) і металева (17,329,468 зл.) га
лузі. Ре.міснича продукція заступала вповні деякі 
галузі промисловости. Половину ремісників давали: 
шевці, кравці, різники і ковалі, 1 /4 столярі, пекарі, 
фризієри, мулярі, масарі, а решту - 54 інших видів 
ремесел, які поволі заникали. 
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Розмtще1111я промисловости 

У мови праці в фабричній промисловості буvш 
важкі, заробітна плата мала, попит працюючих сил 
невеликий, а зате подажа робочих рук бу ла дуже 
велика. 

Щодо reorpaфii промисловостн, то розміщення ви
робництва rв1ідпов1і1д.ало природ1ним умюв~ина~м. Фа
брики цементових виробів ·розташувалися у східній 
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частині Львова близько пісківень, мінеральна про
мислов~ість, добування і перерібка глини і цегли, ка
хлі, скупчувалася на півдні і пі1вденному-сході (Па
сіки, Снопків, Ко зільники, Кульпарків), на перифе
ріях Львова в районах доброї глини; фабрика до
брив, оперта на випалюванні тваринних кісток (кі
стярня), на півночі близько міської різні. По північ
ній стороні вздовж вулиць Жовківської та Горо
децької, близько обох за,лізничних станцій, розВІИ!НІ)'
лася властива промислова частина Львова, де про
дуковано металево-машинові вироби, харчові і хе
мічні, те.кстиль'Ні, взуттєві і одягові. Вздовж лінії Ст·а
ниславів-Ль.вів і в найближчому її сусідс~ві на Пер
сенківці розбудувались -гартаки і дерево - обробна 
промисловість, як також близько Підзамчя, при За
марстинівській вулиці. Електрівня, що працювала на 
довізнім кам'янім вугіллі, постала при станції Пер
сенківка, а газівня, що опирала продукцію газу ча
стинно на спроваджуваних газах з Дашави, а в біль
шій мірі на коксуючім вугіллі - близько Підзамчя. 
При промислових районах на Замарстинові, Знесін
ні, Сиrнівці, Снопкові - розташувались робітничі 
оселі. Належить одначе відмітити, що у мінеральній 
та мінерально-добувній промисловості працювали 
головно не місцеві., а напливов·і робітники, тому ·ю 
Снопків та горішній Личаків не має типового харак
теру робітничих районів. 

Большевики мали наміри перетворити ЛьвіВІ у ве
ликий промисловий осередок. Щоб забезпечити мі
сто і промислові підприємства недорогою рушійною 
силою, збудували другий газопровід з Дашави до 

· Львова та розпочали сильніше експлуатувати багат
ства торфу і бурого вугілля в околиці Львова. Од
ночас•но після пров1едення скооперування дрібних 
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приватних ремісничих майстерень і д.рібних фабричІНих 
та після націоналізації великих, почали розбудову
вати промислові підприємства, збільшуючи в першій 
мірі число робітників і творячи нові цехи при вже 
існуючих. Мимо тих зусиль місто не набрало харак
теру виключно промислового, а задержало й надалі 
ознаки транспортного вуз.ла для західно-східних го
сподарських взаємин. 

Вартість виробів львівської промисловости була 
підупала, бо продукція вироблялась на кількість, а не 
на якість. З кінцем 1940 р. було у Львові 256 про
мислових підприємств (без тих, що працювали для 
воєнних цілей і особистих послуг) з 30.354 праців
никами - пересічно 188,5 прац. на підприємство. 
Найбільше було металевих підприємств - 57, хар
чових - 52, хемічних, скляно-зеркальних та будма
теріялів по 29, деревообробних - 25, текс.Т~иJІьно
одягових - 24, поліграфічно-паперових - 17, шкі
ряно-взуттєво-хутряних - 15. 

З початком н~1мецько - оовітської вшни усі підпри
ємства припинили працю, але скоро були урухомле
ні та реорганізовані. 

Пильну увагу звернено в першу чергу на відбу
дову ремесла, що було знищене большевиками та на 
урухомлення приватних майстерень. Давні ремісни
чі чи промислові кооперативи або звернено відно
вленій кооперативній централі (Ревізійний Союз 
Українських Кооператив), або передано в коміса
ричний заряд, або ·видержавлено. 

За статистикою Головної Групи для Ремесла 
і Руху у Львові існувало в травні 1942: 5.313 ремі
сничих підприємств, з того 58 німецьких (1°/0), 544 
українських (10°/0), 942 польских (18°/ 0 ) і 3.769 жи-
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дівських (71°/0). Новоприлучені громади збільшили 
число ремісничих майстерень. 

Промисловість Львова знаходиться тепер ще 
в стадії реорганізації (тому точніший огляд немож
ливий) з тим, що деякі дрібні підприємства поверне
но ІПриватним власникам, інші - видержавлено і ті, 
що знаходяться у комісарському заряді мають пе
рейти по війні на власність заслужених учасників 
війни. 

Сучасний український Львів. 

Все життя українського Львова стоїть сучасно під кер
мою Українського Комітету на місто Львів. Тут 
об'єднуються всі ділянки праці, культурної та госпо
дарської, тут іде жива громадська робоrга, зокре
ма з ділянки суспільної опіки, що має на меті допо
могу поворотцям, безпритульним дітям, шкільній мо
лоді, студенству та незаможному українському на
селенню. Провід коміте'ЛУ творить, крім голоВІИ, його 
заступник, який одночасно є секретарем Комітету, 
та сім референтів (організаційний, суспільної опіки, 
опіки над молоддю, господарський, фінансовий, 
шкільництва і культурної праці). 

Референти при допомозі зв'язкових керують окре
мими об'єднаннями праці, як, наприклад, організа
ційний - об'єднанням праці залізничників, трамвая
рів, сторожів ("Воля"), ВІозних і служниць ("Си
ла"): господарський - об'єднанням купців, проми
словців, гастрономів, ремісників, домоуправителів: 
культурний - об'єднує освітні товариства (УОТ). 

Щоб діяння комітету могло обняти все місто, 
створено в поодиноких частинах міста, зокрема на 
передмістях (Сиrнівка, Левандівка, Богданівка, 
Булька, Личаківське, Жовківське) окремі делеrату-
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ри комітету. Із створенням Великого Львова поста
ли нові' делеrатури в прилучених громадах. 

Для проведення в життя своєї програми комітет 
утримує постійні дитячі садки (20), сирітські домк 
(3), бурси ( 1 О), шкільні кухні (22), народні кухні 
(20), студентські гуртожитки (2), центральну молоч
ну кухню для доживи немовлят, табори, лікарську 
амболяторію і нічліговий дім для спомагаючих чле
нів українського комітету. Організує і проводить кур
си, конференції, наради; веде спортові клюби і ру
ханкові об'єднання; дає бідним лікарську допомогу, 
оплачує лікування в лічницях та утримує старців. 
у міських домах старців, а дітей у міських яслах 
і приютах; дає особисті допомоги незаможнім гріш
ми і одіжю. 

Свої видатки покриває комітет із членських вкла-
док, датків, субвенцій. 

У Львові має теж свій осідок Український Окруж
ний Комітет на Льві1в-село, який своєю діяльністю 
охоплює львівську округу. Також у Львові має свій 
осідок Український Центральний Комітет (УЦК). 
Центральний Комітет здійснює свою діяльність на 
терені всього Генерального (убернаторства і зокре
ма Галичини. В УЦК об'єднуються всі українські 
центральні господарські, культурні та професійні 
об'єщнання прац1і. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЯХІВ 

Характеристика шляхів. 

Географічне положення Львова характеристичне тим, 
що через місто проходять головні комунікаційні шля
хи східної частини европейського континенту. Місто 
лежить на дорозі найбільш догідній для сполучення 
Балmки з Чорним Морем, що зв'язує чорноморські 
порти: Одесу, Констанцу з балтійськими: Мемлем, 
Кеніrсберrом, Данціrом. 

З другої сторони, по північній стороні гір Карпат, 
Судет, Альп існує природний континентальний шлях, 
що веде з західної Европи до східної 1і на Близький 
Схід через Київ, Харків, РосJіі,в, та водяний шлях 
з чорноморських портів до Батумі і Баку, це.н11рів 
транспорту лрикаспійських країв. Ті шляхи оходятьоя 
у Львові в один великий вузол. 

На трасах тих шляхів, якими користуються вже 
багато сторіч, утворилися численні господарські 
осередки, що зв'язані між собою залізничними лі
ніями, битими шляхами, а навіть частинно водними 
дорогами. · 

До Одеси і інших чорноморських пор'Dів веде т. зв. 
подільський шлях через Тернопіль і Проскурів. В Зо
лочеві відгалужується від нього шлях на Рівне. Це 
qастина історичної дороги Краків-Львів-Київ. Він 
відіграв без сумніву визначну ролю у зв'язку Сходу 
з Заходом. На підміськім відтинку цього шляху ле
жать промислові оселі: Лисиничі (фабрика дріж
джей), Винники (фабрика тютюну) і Чортівська 
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скеля - міоце під1мkьких прогулянок. Рух на цьому 
шляху нерівномірний, зокрема до Винник. 

Ярославський шлях виходить з міста, під назвою 
Янівської, потім Перемиської дороги. До нього при
лучуються в околиці Львова відгалуження межимор
ського і прикарпатського шляхів. Ярославський шлях 
веде зі Львова через Янів на Яворів, Ярослав, Кра
ків. Як части~на давнішого історич1ного шляху Кра
ків-Львів-Київ, він відіграв важливу ралю в1 істо
ричному розвитку міста. Сучасно не має вже тієї 
вартости, що давніше. Він сполучає тепер Львів з та
кими місцевостями, як: Янів - центр водного спор
ту, та лікувальні місцевості - Немирів, Шкло. 
Шлях зі Львова через Городок на Перемишль -
Краків (перемиський шлях) має окреме значення, 

бо сполучає Львів через Краків з Віднем. В часі со
вітської влади сполучав він тільки з місцевостя
ми, розташавани~ми на погра1ничній омузі: Перемишль, 
Мостиська, Судова Вишня. 

В напрямі на Зимну Воду відгалужується від шо
си дорога, що веде в південнім напрямі через Руд
ки на Самбір-Турку-Ужок. Має вона радше ту
ристичне значення, бо веде в горішній район Турчан
ського повіту. Посилення механічного руху невели
ке, за винятком відтинку, що веде зі Львова до Лю
біня, лічничої місцевости. 
Жовківська дорога веде зі Львова через Жовкву 

на Раву Руську-Люблин-Варшаву, від Жовкви 
йде від неї відгалуження на Сокаль, Володимир, Бе
рестя над Бугом, Вильно. Виходить вона зі Львова 
Жовківською вулицею на пн.-сх. В Куликові скру
чує на пд.-зх. східним обніжжям Розточчя і далі 
йде через Жовкву на Раву Руську. Є це траса дав
ного Холмсько-Галицького шляху, який відіграв чи
малу ралю в історичнім розвитку Львова. Сучасно 
має менше значення, як перед 1939 р. - властиво 
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цей шлях сполучає тільки ЛьвІі1в з пайбі·льшим мі
-етом в ГГ - Варшавою. Міська ча.стина шоси пере
вантажена обслугуванням північної-промислової ча
стини міста. Те саме можна сказати про підміську 
частину, що має великий рух в напрямі на Жовкву 
і Раву Руську. В Збоїськах відділюється від Жов
ківського шляху шоса, що сполучає Львів через Ка
м'янку Струмілову і Радехів з Луцьком. Вона біжить 
-вздовж залізничної лівії Львів-Стоянів в пн.-схід-
нnм напрямі і сполучає Жовтанці та Кам'янку Стру
мілову з мі.етом. 

Крім вищезгаданих головних шляхів Львів має 
ще такі маrістралі: 

1) Шоса І кляси зі Львова через Миколаїв н/ Дні
стром до Стрия з відгалуженнями на Дрогобич і Бо
рислав, Сколє і Долину. Вона виходить зі Львова 
в пд. напрямі - вул. Зибликевича і Стрийською. 
Знач.е~ння її 1вели1ке, бо сполучує Львів з цент.ром 
нафтової промисловости - Дрогобичем, з центра
ми деревообробІКи: Скол~. Долиною, Болеховом, 
а вкінці з прогулянковими і відпочинковими терена
ми Високого Бескиду та зх. (органів, а також із 
важливими лікувальними місцевостями: Трускавцем, 
Моршином, та врешті з базою водного-каюкового 

·спорту в Миколаєві н/ Дністрі. 
2) Шоса зі Львова через Рогатин на Станисла

вів-Снятин виходить в місті із Зеленої вул. в пд.-сх. 
напрямі. Біжить рівнобіжно до залізничного шляху 
Львів-Станиславів і лучить Львів з Сиховом, Бібр
кою. Вона має значення як шлях в зв'язку з тури
~тичним центром - Чорногорою. 

Позатим маємо ще дороги льокального значення: 

1) Шоса ІІ кл. Львів-Брюховичі, - що виходить 
з міс'Га Замарстинівською вул. Ії голо·ВІне завдання 
"Обслужити проrулькі•вців до відпочинкової оселі 
в Брюховичах. 
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2) Асфальтова дорога, що відгалужується в Збо
іськах від шоси Львів-Жовква на схід через Муро
вані Ляшки, Сороки вздовж долини Полтви на Я ри
чів, Броди і Київ. 

З) ГЛИJнянський тракт - стара дорога черев Під
бірці, Королівську Білку, на Глиняни. 

4) Дорога до Щирця через Г линну і На~варію 
в продовженні вул. Вулецької і Кульпарківськоі. 

Всі ці підміські дороги, що постали впродоВІЖ 
кількох ОТІ<Уріч, зв1'язали сильно Львів в околицею. 

МісЬІКі відтинки маrістралей і доріг 'J)Ворять скелет 
вуличної сіті міста Львова, вказуючи одночасно на
прям розвою розбудови міста, що відбувалося саме 
в тих напрямах. Підміську мережу шляхів характе
ризує брак довкільних доріг в найближчім сусідстві 
міста, які дозволяли б минати Львів, не заходячи 
до нього, напр. Винники - Збоііська, Зимна Вода -
Брюховичі-Рудно. Доперва у віддаленні близько 
ЗО км. від Львова, де розкинулись оселі ЖовкваJ 
Бібрка - видно довкільні шляхи сполучень, що в'я
жуть ті місцевости, за винятком Миколаєва з Бібр
кою. 

Вулиці і дороги. 

Львів лежить на перехресті двох комунікаційних арте
рій загально-европейського значення. Це є шляхи: 
тзв. межиморський, що сполучає Балтик з Чорним 
морем і проходить через Варшаву, Жовкву, Львів" 
Станиславів до Румунії, і тзв. сухопу'Гній з Кракова 
через Янів, Львів, Золочів до Тернополя і Бродів. 
Від тих шляхів розгалужуються у Львові описані 
биті дороги другорядного або льокального значення. 

Головні шляхи, що переходять через місто, губ
ляться в вузьких і крутих вулицях середмістя. В ме
режі міських вулиць В'ідчувається брак довкільних 
шляхів, які давали б можливість минати середмістя. 
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Через те дільниці міста не мають безпосередніх спо
лучень між собою. 

Комунікаційна сіть Львова, утворена перед сто
річчами, а розбудована недавно, залежно від місце
вих по-греб, мусить .в найближчих роках ос.новно змі
нитися. Львів, місто, що в'яже Захід зі Сходом буде 
мати мережу пристосовану до сучасної моторизації. 

Загальна довжина вуличної мережі на терені міста 
становить близько 431,70 км; площа вулиць і май
данів 547,13 га, що окладає 8,35°/0 заг. площі Льво
ва. У відношенні до площі внутрішнього міста без 
периферій, яка дорівнюється 6.664 га, на 1 га по
верхні припадає 0,065 км вулиць. Та цифра збіль
шується в центрі міста, де на густо забудованих 
площах виносить 0,1 км на 1 га. Досить високий 0

/ 0 

спричинила більша густота вуличної мережі, що 
знову витворилася в залежності від релієфу і від
носно невеликого розміру забудованої площі. Су
часна мережа вулиць має такий вигляд: 

1. Дороги з тривалим покривом довжини 107,0 км, 
що становить 24,79°/0 загальної довжини вулиць: 

а) брук з асфальтовим і бетоновим покривом 
11,6 км доВ*ИНИ, тобто 10,82°/0 ; 

б) брук на бетоновій основі 44,3 км довжини, 
тобто 41,40°/0 ; 

в) брук на пісковій основі 50,7 км довжини, тобто 
47,38°/0 ; 

г) дерев'яний брук 0,4 км довжини, тобто 0,38°/0 • 

2. БиТІі шляхи, довжиною близько 81,0 км, що 
становить 18,76°/0 загальної довжини вулиць. 

3. (рунтові шляхи і неупорядковані дороги -
близько 243,7 км довжини, що становить 56,45°/0 за
гальної довжини цілої вуличної мережі міста. 
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Загальна площа покриву вулиць дорівнює близько 
2.000.000 м·2 , а хідників 613.000 м2 • 

На ширших вулицях, де відносно малий піший 
рух, знаходяться при хідниках пояси зелені. Декуди 
зелень проходить серединою вулиці. Вона одночасно 
відділює два напрями руху, напр. при Академічній 
в1ул" Бангофштрассе і т. п. 

Площа вуличної зелені разом зі скверами стано
вить близько 23 га, тобто 4°/0 поверхні вулиць і май
данів (547,13 га). 

Довжина вулиць, обсаджених деревами стано
вить 84 км, тобто 19°/0 загальної довжини вулиць 
(в 'Dій цифрі довжина вулиць, обсаджених деревами 
по однім боці, становить 67 ,6 км, обабі,ч вулиці 16,4 
км). На 1. ІХ. 1939 р. росло вздовж вулиць Льв1ова 
коло 14.626 дерев, а 1. VIII. 1941 р . коло 10.000 де
рев. Через війну і сувору зиму в 1939/40 р. близько 
5.000 дерев вирубано. Рослинність львівських вулиць 
дуже різноманітна, що зумовлено середовищем і ши
риною вулиць. На них ростуть японські вишні і че
решні, клени, берези, тополі, акації, липи, дикі каш
тани і ін. 

Залізниці і залізничні двірці. 

Розвиток Львова відбувався в залежності від його 
положення на обниженому місці головного вододілу, 
де збігаються шляхи, що сполучають східну Европу 
з західною. 

Через Львів переходив один з найважливіших 
давніх шляхів з Заходу до Чорного моря. Тут роз
галужувалися дороги на північ, південь і с.хід. 

Рівнобіжно до напрямів тих шляхів йшла розбу 
дова залізничних ліній в д•ругій половині ХІХ ст1 . 
Зчасом утворився у Львові вузол з дев'яти заліз
пичних ліній, крім того в найближчій околиці Львова 
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знаходиться ще десята лінія в напрямі на Броди
Здолбунів. 

Першою залізничною лінією була лінія поведена 
з Кракова через Перемишль у 1861 г. Та лінія пе
реходила вздовж ріки Верешиці, з малими відхи
леннями1 і була підведена до місця, де вибудовано 
Головний Двірець. Тоді це місце було віддалене на 
2 км . від міста, розбудованого в долині Полтви. З ме
тою зменшення цього віддалення спрямовано закін
rчення лінії в сторону міста. Це стало причиною не-
раціонального продовження цієї першої лінії і ра
зом з тим нераціонального розвитку залізничного 
вузла. 

Хронологічно молодшою, другою лінією, була лі
нія, що веде на південь до Румунії через Станисла
вів і Чернівці, пущена в рух 1866 р., як частина спо
лучення Львів-Чернівці-Яси. Вона була призна
чена в першій мірі для імпорту румунської сировини 
до Австрії і експорту до Румунії. 

У тому ж часі розпочалася праця над продовжен
ням краківської лінії на схід до тодішньої авс rро
російської границі в Бродах і Тернополі. Лінія Крас
не-Броди працює з 1869 р. 

Покладення станції на Підзамчі вплинуло на 
швидкий розвиток північної частини міста т.а сусідніх 
районів· - Замарстинова і Знесіння, що одночасно 
спричинилося до збільшення руху на вул. Жовків
ській, одинокій комунікаційній артерії, що лучить пів
нічну частину міста з ІЇого центром. 

Четверту з ряду лінію в південно-західнім на
прямі, що сполучає Львів з Мадярщиною Ч(~рез 
Стрий, пущено в експлоатацію в 1873 р. і та лінія 
використала головний залізничний шлях із Пере
мишля і відгалузилася від нього так, як лінія на Ста
ниславів. Ця лінія переходить через долину ріки Ве-
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решиці та перетинає впоперек її притоки Зимноводу 
і Щирку. 

Наступну лінію збудовано в 1887. Вона вела че
рез Раву Руську до Белзця. Ця лінія була побудо
вана за новим австрійським законом з 1879 р. про 
будову льокальних залізничних лLній. Вона виходить 
з північної с.торони головної станції. БезпосередіНЬО 
за станцією Клепарі.в пере11инає вона ІН~а однім рівіНі 
головну маrістралю, що сполучає Львів з Краковом _ 
Через те стала вона перешко1дою в1 аІВrгомобільному 
русі. 

Друге полотно ліній Перемишль-Львів передано 
в ІКористування 1в 1891 р., а його продовження до ЗG
лочева в 1897 р. 

На основі цього самого закону побудовано в 1895 
році нову лінію до Янова. За с.rонцією Ряона Поль
ська вона відгалужується від залізничної лінії, що 
йде ВІ наПІрямі Рави Руської та проходить від Рясни 
Польської вздовж янівської шоси. В 1903 Р: продов
жено лінію до Яворова. 

Сьомою з черги лінією, що виходить зі Львова, 
є лінія, яка веде в півд . -зах. напрямі через Самбір 
і Сянік на Мадярщину. Продовж перших десяти км_ 
до Оброшина вона проходить рівнобіжно з лінією 
на Стрий. Ії пущено в рух 1903 р. 

Тоді ж вибудовано пасажирський Головний Дві
рець, який в 1904 р. віддано до публічного кори
стування. Збільшення руху спричинило зміну в праці 
львівської ста.нці~ї, а саме: відділено пасажирський 
від торговельного ·руху. Пасажирський двірець збу
довано на місці давньої станції лінії Перемишль" 
лише піднесено залізничні тори на вис.оту першо
го поверха . Тори прикрито двома галями залізної 
конструкції, які прирівняли львівський двірець до 
найкращих европейських. Підчас бомбардування за 
польсько-німецької війни 1939 р. галі задержались 
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ціла, потерпіло лиш його осклення, та цілком зруй
новано ліве крило самого будинку. Тепер двірець 
відбудовується. 

Да:внішня »Чернівецька« с.тwнці~я залишилася на 
давньому рівні, її призначено на вантажний рух. Для 
торговельного руху також вибудовано за пасажир
ським двірцем нові споруди. 

Дві остаІНні 3алізничні лінії ві~дгалужуються на 
-с11ющії Підзамче. Перша, в пі1вд.-східн. напрямі, пе
реходит.ь через Потутори до Підгайці1в. Лінія Льв11в 
-Піtдгайці виходить з Підзамчя на рівні 273 м., пі
діймається серпентюнюю до сТІанції Личаків, де ося
гає висоту 348 м. В напрямі Винник тор обнижується 
знову до 250 м. Лінія, відкрита 1908 р., має значення 
для підміського руху. 

Хронологічно останньою лінією є лінія Львів
Стоянів-Луцьк, яка лучить Львів з Волинню. Від
тинок до Стоянова відкрито в 1910 р., решту (Сто
янів-Луцьк) за польських часів. 

В системі залізничних шляхів Генерального Гу-
6ернаrорс.тва - Львів~, як залізнкчний вузол, має 
друге після Варшави ·з.начен.ня, так під комунікацій
ним оглядом, як і під оглядом величини. 

ПАСАЖИРСЬНІ СТ АНЦІІ 

Головний двірець знаходиться 3 км. на захід від цен
тру міста, з яким сполучався спершу кінним, а від 1894 р. 
електричним трамваєм. Від сторони міста доїзд до двірця 
провадить вул. Городецькою, Княжою (Фірстенштрассе) 
і Двірцевою. 

Станція Підзамчя втиснена між Високим 3амком та 
Жовківською вул. доступна лише від сторони останньої. 
Важлива пасажирська станція для трьох східних на
прямів. 

Станція Персеннівна, на південь від міста біля т. зв. 
»Нового Львова«, обслуговує частинно пасажирський рух 
півд.-схід. Львова в напрямі Станиславова. 
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Станція Нлепарів, при лінії Льв ів-.Яворів-Рава Ру
еька, обслуговує півн.-зах . частину міста (.Янівське) особ
ливо по продовжепні трамвайної лінії ч. 3 до самої станції. 
Має спеціяльпе значення в підміському русі до Брюхович. 

Станція Личанів, у східній частині міста (горішній Ли
чаків), доступна з Східної вул.; в львівському підмісько
му русі вона має мінімальне значення, о6слуговує рух до 
Винник і Підгайців. 

ТОВАРОВІ СТАНЦН 

Головна торговельна станція знаходиться на місці 
давнішої тзв. »Чернівецької« станції; розташована вона 
недалеко доїзду до головної вул" що веде до Головного 
двірця, і має доступ від сторони Городецької вул. 

Станція Підзамчя (товарова), оточена звідусіль будин
ками, має доступ на схід від пасажирської станції . 

Станція Персеннівна не має спеціяльних споруд для 
товарового руху. 

Станція Нлепарів при теперішньому стані її обладнан
ня має значення лише місцеве, для близьких частин міста. 

Станція Личаків з причини значних різниць в висоті 
з Підзамчем (75 м різниці) має мале практичне значення 
в товаровім русі. 
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Г!Г!ЄІІІЧІІИИ СТАН МІСТА 

Гігієнічний стан міста. 

Топографічне розміщення Львова, а саме: середньої 
частини в1 кішювині, периферій на вище розташова
ній плиті і низовині, різноманітність його rрунтів, 
різна глибина Грунтових вод, а також дуже хаотич
ний характер забудування міста - все це впливає 
на санітарно-гіrієнічншur характер його окремих ча

стин. 

Центр міста з долішньою частиною Личакова, що 
відноситься до нього, лежить в кітловипі, заслоненій 
від північних і півн.-східних вітрів високими узгір'я
ми Високого Замку і Піскової гори. Грунти тут пі
щані з примішкою глини. Та частина міста є менше 
вітряна, як інші, і тому то зимою завважуємо тут 
дещо вищу температуру, а літом в гарячі дні -
душність . 

Вище розташовані частини Личакова не мають 
вже природного захисту від північних вітрів, одначе 
їх положення на південних схилах височини, на пі
ща1них rрунтах забеЗІпеч~ує добре сонячне освітлення 
і сухість. Це непідмоклі терени, на яких rрунтова 
вода знаходиться на поземі 25-50 м. 

Третя, четверта і п'ята дільниця, розташовані на 
північних схилах львівської кітловини, мають суво
ріший клімат, \.fенше сонячного освітлення і є біль
ше відкриті для ві'Грів. Грунт мають глинястий, Грун
тові води знаходяться на глибині 40- 60 м. 

Шоста дільниця лежить на східних схилах і на 
горбах Розточчя. Має також гостріший клімат, як 
центр міста. Площа цієї дільниці стоїть під діянням 
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західних і північно-західних вітрів. Узгір'я Голоська 
і Клепарова тільки незначно заслонюють її від пів
нічних і північно-західних вітрів. rрунти на східних 
схилах сухі, піщана-глинясті. 

Західна частина міста, в якій знаходиться Сиr
нівка, Богданівка, Левандівка, - лежить по другій 
стороні Розточчя. Має вологі, місцями піщані, або 
-горф'я.ні rру1нти. rpyнrroвi води знаходя11ься тут на 
глибині 2-3 м. 

Найгірше під санітарно-гігієнічним оглядом пред
ставляється сьома дільниця, що лежить в північ
ній частині міста. Вона майже вповні розташована 
в широкій заплавині Полтви і її приток (потоків 
з Клепарова і Голоська) заслонена з півдня Висо
ким Замком і Пісковою горою, ~відкрита до півночі 
і північного-сходу. Вона має найменш сприятливі клі
ма-ги~чнL у~мови. Срунти тут чорнозем~ню-торф'яні, во
логі. rрунтові води знаходяться на глибині від 0,7-
2,5 м. 

Також щодо характеру забудування Львів має. 
великі rрадації під санітарно-гігієнічним оглядом. 

Середина мkга, яка постала в XIV - XV ст., 
має вузькі вулиці і вулички, забудовані будинками 
середньовічного типу. Бльо.ки забудовані майже на 
90°/0 • Житлові будинки в більшості невідповідають 
сучасним санітарно-гігієнічним вимогам. Тільки за-, 
безпечення в добру питну воду і справну каналіза· 
цію покращує до певної міри під санітарно-гігієніч
ними вимогами життєві умови. Ця частина донедавна 
була майже цілком заселена жидами. Дальша ча
стина першої дільниці має ліпші умови забудування: 
дещо ширші вулиці, рідше забудовання, більше площ, 
зелених насаджень. В частині, що розташована 
ближче до центру зустрічається багато домів ста
рого типу, що не відповідають санітарно-гігієнічним 
вимогам. Ближче міських окраїн бачимо багато від-
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ЛичакtвськІ Пасію~ - Медова печера 

окремлених самітних будинків, які вже в більшій 
мірі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

Третю, четверту і п'яту дільницю займають су
часно майже вповні поодинокі будинки, віллі і по
верхові кам'яниці. Вони найбільше відповідають са
нітарно-гігієІНічним вимогам. Одначе і тут можна 
знайти в гущі житлових будинків кілька промисло
вих підприємств та малі передміські будиночки. Ці 
дільниці мають найбільше зелені (Стрийський парк, 
частину лісу Пасік, Єзуїтський город, узгір'я св. Юра 
і •інші). Ух більша частина має водопроводи і кана
лізацію. 

Характер забудування шостої дільниці нерівно
мірний. Частина, що прилягає до середини міста, 
забудована щільно вузькими кривими вуличками, 
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частина між Вінерштрассе (вул. Городецькою) 
і Вестштрассе (Янівською) забудована дрібними 
домами, а частина коло Головного Двірця знову 
забудована старими чиншовими будинками, які ледве 
відповідають санітарно-гігієні1чним вимогам. 

СиІнівка, Богданівка, Левандівка густо забудо
вані малими дімками і не мають ніяких санітарно
гігієнічних споруд. Тут бачимо промислові підприєм
ства, які с11ворюють несприяnливі гігієнічні умови 
для житлових бльоків (залізничні в,арст.ати, фаб
рики хліба, цукорків і інші). Одночасно треба зазна
чити, що тут знаходяться великі площі зелені, як 
Кор11умівка, гора Вішнєвського, город стрільниці 
на Клепарівській і інші, що лише в незначній мірі 
віддані для публічного користування. Периферії цієї 
дільниці незадовільно влучені у водопровідну ме
режу. Левандівка і частина Клепарова цілковито 
позбавлені водопровідної води, а Клепарів, Сиrнів
ка, Левандівка не мають каналізації. 

Найгірші санітарно-гігієнічні умови має сьома 
дільниця. Тут знаходиться найбільше промис.1ових 
установ, біля яких розбудувались робітничі доми. Ча
стина дільниці, що прилягає до центру міста, з її вузь
кими вуличками, була в свій час .жидівським rеттом. 
На так званім жовківськім передмісті, хаотично за
будованім численними старими домами, знаходиться 
відносно найбільше промислових підприємств, які 
ще погіршують і так вже погані санітарно-гігієнічні 
вимоги. Останні частини цієї дільниці: Замарстинів, 
Клепарів, Мале і Велике Голосько, Знесіння, забу
дованr старими домами, не мають майже цілковито 
уладжень публічного користування. Краківське 
і жовківське тільки частинно забезпечені в водо
провідну мережу і каналі·зацію. Решта сьомої діль
ниці не має ані каналізації ані водопроводі'в. Про
тивно - через дільницю пливе відкрита Полтва, 



ВОДА r ВОДОПРОВОДИ 

яка є каналізаційним колектором, що відпроваджує 
нечистоти міста. 

В інших дільницях (восьмій, дев'ятій, десятій 
і одинадцяті'й), з винятком Винник, санітарно-гігіє
нічні умови мають сільський характер. 

Вода і водопроводи. 

Львів, розташований на европейськім вододілі, мав 
з природи некорисні водні умови. 

З хвилиною, як місто знайшлося серед оборон
них мурів, треба було забезпечити місто водою. То
му, що численні внутрі міста криниці1 та зашкірні 
води не могли забезпечити постійного запасу здоро
вої води, чи то в мирний час, чи на випадок війни, 
вирішено побудувати водопроводи на взір західно
европейських міст. Підготовчі роботи в тій цілі роз
почалися 1404 р. Пляни розбудови, збірників і водо
проводів виготовив німець Петро Штехер. 

З часом поширилася мережа rравітаційних водо
проводів, прибули нові збірники, які з близьких гор
бів постачали чисту джерельну воду для міста, роз
ташованого в улоговині. Год·і нині означити розмі
щення ~водопроводів в с.е.редньовічному Львові. З по
чаТІКу ХХ от. було Гравітаційних водопровюдtв 16. 
Деякі діють до сьогодні, напр. Венглінський з По
гулянки. 

З розростом міста виникла значно більша потре
ба на воду. Стали шукати нових джерел. З причини 
браку rрунтових вод в найближчих околицях Льво
ва 1901 р. побудовано і передано для користування 
головний водопровід, який спроваджує воду з Волі 
Добростанської, розташованої у віддаленні 30 км. на 
захід від Львова. Воду черпають з літотамнієвих 
шарів, прикритих в тих околицях шарами піску і пі
сківця, які дуже добре фільтрують опадову воду. 
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Пізніше збільшено кількість води спроваджуваної 
з Волі Добростанської. Від 1925 р. спроваджується 
до Львова воду зі Шкла (7 км. на пд.-зах. від Волі 
Добростанської), а від 1928 р. з Великополя (3 км. 
на пд.-схід від Волі Добростанської). Вода в тих мі
сцевостях походить теж з міоценських шарів. Кіль
кість води, яку ІПе.репомповують 1с11анції у Волі Добро
станській, Шклі і Великополі Для Львова становить 
близько 35.000 мз на добу. Це вода високоякісна, 
якою користуються в природнім стані, без фільтру
вання і хлорування. Вона доходить до Львова водо
проводом, що в перекрою має 600 мм. 

Водопровід входить до Львова від сторони Янів
ської рогачки, переходить вул. Янівську, Казимирів
ську, Оперну, Галицьку, Бернардинську площу, Го
лОВJНу :вул., Зелену і доходиrгь до заведення міських 
Водопроводів. Тут приміщуються три підземні збір
ники місткістю 19.000 мз. 

Мережа міських водопроводів поділена на 4 по
яси. Перший постачає воду нижче розташованим ча
стинам міста і кружить нижче ізогіпси 300 м; вищі 
частини міста (300-335 м над рівень моря) нале
жать до другого пояса. Горішний пояс (третій) обій
має південну і південно-східну частину міста. Най
вищі райони Львова вище ізогіпс.и 340 м належать 
до четвертого поясу. Мережу водопроводів кожного 
поясу забезпечує водою або безпосередньо голов
ний руротяг, або збірники за допомогою смоків. 

В останніх роках дуже розрослася мережа водо
проводів на підміських просторах, прилучених до 
Львова. В 1930 р. загальна довжина мережі дорів
нювалася 132 км, а 1940 р. близько 213 км. Сучасно 
мережа водопроводів охоплює майже всю площу 
Львова, за винятком деяких частин (Старе Знесін
ня, Голосько і ін.), на яких 1не могла бути побудова
на з причини місцевих несприятливих умовин. Насе-
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лення, що живе на тих просторах, користується во

доrгяго.вими іБеJНТИЛЬОВИМИ !КОЛОДЯЗЯМИ і криницями, 
забезпеченими смоками. 

Львівська вода належить до найдешевших арти
кулів першої поrгреби, бо 1.000 літрів коштує 40 rp. 

Очистка і каналізація. 

Більша частина Львова лежить в басейні Балтику, 
а саме ріки Полтви. Вже віддавна вся зужита вода 
міста спливає до неї. Рані'ш Полтва плила містом 
незакрита. У зв'язку зі зростом міста і занечищен
ням води, Полтву поступово замуровували. Тепер 
вся Полтва, аж до Клепарова, закрита. Звідси пли
ве вже відкритим коритом, якого дно і береги вило
жені камінним бруком, через Замарстинів і Знесін
ня далі на схід, до Буга. Тунель закритої Полтви 
уможливлює відплив максимальної кількости води 
близько 95 мз/сек. Нормальний стан води в Полтві, 
що походить з джерел потоків і вод з каналів, які 
доходять сюди з колекторів, становить близько 
400 мз/сек. 

Вода nливе ту.т тунельом в спеціяльнім кориrі. По 
обох сторонах корита ідуть хідники для контрольо
рів тунелю. Бічні колектори мають розміри, дорів
нуючі максимальному станові води, яку тунель має 
перепустити. Колектори, що входять до Полтви, 
мають овальну, кр~углу або яйцеподібну форму. 
В місцях, де вони входять до ріки, овальні колекто
ри мають розміри: 80Х 140 см - 150Х230 см, круглі: 
210Х210 - 305Х255 см, яйцеподібні: 140Х170 см. 

Стан каналізації сучасного Львова показує ось 
ця табеля: 

R а п а з н Доожипа в к 

кам'яні . 1.707,0 
цегляні . . . . . 874,5 
6етоновІ . . . . 147.916,4 

Капа.1п 

бетонові труби . 
відкриті 

;І,овж11па в 11 

20.980,8 
1.735,О 

/ 
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Всяке засмічення вулиць, що постає чи то через при
родне зужиття наверхні вулиць, чи то через занесен
ня вулиць листям, снігом тощо, усувають самі сторо
жі, що мають підтримувати порядок на хідниках 
і вулицях в районах їхніх домів. Публічні майдани 
і частини вулиць, розташовані при скверах і парках, 
очищують самі працівники Міського заведення 
очистки міста. 

Це заведення, що да'є працю близько 400 праців
никам, знаходиться при вул. Мартина. Воно займає 
11 га простору, на якім, крім адміністраційних уря
джень, знаходяться магазини, варстати, гаражі 

і стайні. Загальна поверхня вулиць і майданів Льво
ва, яку щоденно очищується, займає близько 134 га, 
тобто 24°/0 загальної поверхні вулиць і майданів мі
с.та (547,13 га). 

Кр1ім очистки міста в круг діяння цього заведен
ня входить вивіз сміття і відпадків на місця для цьо
го спеціяльно призначені. До цього служить моторо
вий i кінний табір Міського заведення очистки міста. 

Загальна кількість відпадків і сміття, що іх ви
возять кожного року становить близько 166.000 м3, 
в тім ЗО.ООО м3 снігу. 

Для очищення головних вулиць і майданів Льво
ва від куряви, курсують літньою порою трамваєві 
поливачі, що зуж,ивають річно коло 70.000 м3 води. 
Всі інші хідники і вулиці поливають ручно сторожі 
домів. Позатим заведення очистки міста усуває та
кож плинну нечистість у несканалізованих домах. 
Ії вивозять асенізаційні вози до відкритої Полтви, 
при кінці вул. св. Мартина. 

Для очистки міста від снігу використовують тяга
ров1і ав:га, кінні! 1воои, 11ра~мвайні плятформи, снігові 
плуги, тощо. Сніг з центру міста вивозять до закри
того корита Полтви, або до більших колекторів, де 
спеціяльні отвори уможливлюють висипування нераз 
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більшої кількости снігу. Такий отвір знаходиться 
при Марійськой площі, в кількох місцях при Оперн
штрассе, при площі Фредри, при вул. Коперника та 
перед Оперним театром. 

Газ і електрика. 

Львівська газівня постала 1858 р. До 1930 р. проду
кувала вона світильний газ з кам'яного вугілля і во
дний з коксу. По 1930 р., як проведено до газівні га
зопроводи з Дашави, приступили до виробниц'Гва мі
шаного газу (земного з водним). 

Та мішанина земного газу виходить з міської га
зівні головними рурами, а потім розгалужується 
в протилежні боки. Загальна довжина газових про
водів, які є в користуванні 1мkта~, ст~а,1ювит.ь 286, 1 км. 
Вони допроваджують газ в 4.647 домашніх сполу
чень. Загальна кількість зужитого газу різна - за
леж.ить від пори року. У 1939 р. газу спожито у Льво
ві 49 міль. М3 • 

Початок електричного освітлення в місті припадає на 
1900 р., ІВИJКористовуючи для цього силу діючої в тому 
часі трамвайної електрів~ні, що містилась при вул. 
Вулецькій. 

Міській театр перший почав користуватись елек
тричним струмом. Зростаюча щорічно кількість або
нентів~ електричної енерrії спонукала громаду міста 
Львова поширити у 1907 р. електрично-трамвайну 
мережу і будову нової електричної станції вартістю 
в 14 міл. корон. 

Нова електрівня постала за Стрийським парком, 
на терені частини міського фільварку Персенківка 
(вул. Козільницька). Вона займає простір 6,25 га, на 
якому знаходяться всі конечні спорудження і май-
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Прокладання газопроводу на Освічt 
За В. "Атляс" Льніь 

дани, а саме: адміністраційні будинки., кітлівня, за
ля машин, склади палива, тощо. Площа електрівні 
ополучена залізничним тором із станцією Персенківка, 
звідки йде вугілля для потреб електрівні. В останні"\ 
роках проведено до електрівні газопровід з Дашави 
і в цей спосіб упезалежнено електрівню від довозу 
вугілля. Воду для потреб турбін електрівні постачає 
потік СофіївІКа. Ії збірник знаходитьоя при Двер.ніць
кого вул., звідки електрична станція смоків перели
ває воду до електрівні. 

Львівська електрівня продукує змінний струм 
трифазовий з напругою 5.000 вольт, який перероблю
ють пізніше на станції -грансфо1рмат~0рів на струм з на
пругою 110 чи 220 вольт. Мережа трансформаторів 
електрівні розміщена в різних точках міста і знахо-
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диться чи то на терені домів, чи в окремих зелени)( 
кіосках, розташованих по вулицях міста. 

Мережа каблів і повітряних ліній розводить струм 
з електрівні до трансформаторів, а потім з трансфор
маторів до абонентів електричного струму. Довжи
на мережі становить 159 км високої напруги і 192 км 
низької, загально 351 км довжини. 

Крім міської електрівні, працює ще кілька мен
ших електрівень при промислових підприємствах, що 
дають близько 500.000 кв/г. 

Львівська електрівня постачає електричну енер
rію для освітлення житлових будинків, установ 
l бюр, для освітлення вулиць і майданів, для проми
слових цілей, варстатів, фабрик, для міських трам
ваїв та для радіостанцій. 

Від 1932 р. львівська електрівня почала переда
вати електричну еперr1ію містам довкруги Львова. 
Зліквідовано тоді місцеві електрівні в Городку, Ко
марні, Жовкві, Раві Руській:, Яворові і ін. Вони по
чали брати електричний струм із львівської електрів
ні. Окружна електрична мережа охоплює 38 місце
востей. Загальна довжина позаміської лінії високої 
напруги становить 263 км з вольтажем 30 тис. вольт. 
В районі, який обслугує львівська електрівня, примі
щується 52 трасформатори. 

Зі зростом консументів і розвитком електричної 
мережі наступає розбудова ста1нції передач1і електрич
ного струму М. Е. З. на Персенківці. Інвестиції елек
тричних заведень виносили в останніх роках близь
ко 5,000.000 зл. 

Трамвай. 

Львівський трамвай належить до головних комуніка
ційних засобів міста Львова. його значення зале
жить від великої площі Львова, великого віддален-
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Світова господарська криза вплинула також 
в.ід'ємно на дальший розвиток міської елек11ричної за
лізниці. 

Від 1929 р. можна зауважити меншу фреквенцію. 
Одначе, не дивлячись на тяжкі фінансові умови, сіт
ка електричних трамваїв збільшується - головно 
в сторону передмістя. Позатим у тому часі перебу
довано трамв1айні лінії, усуваючи одноколійні, і -гим 
збільшено їх придатність. 

Після прилучення підміських громад до Львова 
( 1930 р.) виявилася потреба зблизити периферії до 
центру міста. Для цієї цілі введено міські автобуси, 
які мали за завдання обслужити Клепарів, Скнилів, 
Левандівку і Новий Львів. Довжина автобусових лі
ній становила 19 км 100 м, по них перевезли автобу

·СИ в 1938/39 р. 438.7 41 осіб. 
Тепер головним комунікаційним засобом для 

мешканців Львова є трамвай. 
Довжина теперішньої трамваєвої лінії, яка зна-

-ходиться в експлуатації, становить 70,8 км. Серед
ньо перевозиться трамваєм денно близько 175 тис. · 
пасажирів. Та цифра перевищує максимальну, яку 

дотепер осягнув львівський 'Грамвай. Очевидно, во
на була ще вищою в 1. кварталі 1940 р., коли то трам
вайний рух дійшов~ до найбільшого напруження, пе
ревозячи денно близько 240 тис. пасажирів. Треба 
пам'ят~ат.и, що тоді населення Львова через біжен
ців доходило понад пів м-іліона. 

Цих кілька цифр ілюструє, яке важливе значен
ня має цей комунікаційний засіб для міста. 

Після прилучення до Львова нових громад росте 
для міської електричної мережі нове завдання -
зблизити ті поселища до міста. В тім напрямі піде 
безсумнівно розбудова трамвайної і автобусної 
мережі. 
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