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Розглядається один з етапів територіально-адміністративних змін у Львівському 

повіті у міжвоєнний (1918–1939 рр.) період. Приміські села (гміни) планувалось 
приєднати до Львова з огляду на соціально-економічну, політичну та правову 
доцільність. Навколо проекту створення “Великого Львова” точились дискусії серед 
прихильників та противників розширення меж міста. Проаналізовано аргументи сторін, 
що охоплюють економічні, соціальні, адмністративні та ін. аспекти питання. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ГМИН К “БОЛЬШОМУ 
ЛЬВОВУ” И ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ПРОТИВНИКОВ ПРОЕКТА 

 
Рассматривается один из этапов территориально-административных изменений в 

Львовском повете (уезде) в межвоенный (1918–1939 гг.) период. Пригородные села 
(гмины) планировалось присоединить к Львову, учитывая социально-экономическую, 
политическую и правовую целесообразность. Вокруг проекта создания “Великого 
Львова” велись дискуссии среди сторонников и противников расширения границ 
города. Проанализированы аргументы сторон, охватывающих экономические, 
социальные, административные и др. аспекты вопроса. 
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TERRITORIAL AND ADMINISTRATIVE CHANGES IN LVIV POVIT  
IN 20TH – THE BEGINNING OF THE 30TH OF THE XX CENTURY: 

CONNECTING COUNTRY GMINAS TO “THE GREAT LVIV”  
AND OPPONENTS’ OF PROJECT ATTITUDE TO THIS 

 
In the article one of the phases of territorial and administrative changes in Lviv povit in 

the interwar (1918–1939) period is analysed. The suburban villages (gminas) were planned to 
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connect with Lviv because of the socially-economical, political and legal expedience. There 
were many discussions about the project of “The Great Lviv” creation between opponents and 
supporters of it. There are analyzed both sides arguments about economical, administrative 
and other aspects of the problem. 

Key words: town, “The Great Lviv”, povit, gmina, project, reform. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні громадськість та органи державного управління активно 

обговорюють питання, пов’язані з об’єднанням сільських громад, а також з перспективою 
розширення меж Львова, алгоритмом формування його передмість та створення (відновлення) 
міської агломерації [1–4]. Львівська міська рада активно ініціює розгляд питання про розширення 
меж Львова як із депутатським корпусом [5, 6], так із 18 населеними пунктами, які “затиснули місто 
в щільне кільце” [7]. При цьому не уникнути конфліктних ситуацій, оскільки як приміські громади, 
так і місто Львів мають свої, нерідко діаметрально протилежні підходи. Відтак історичний досвід  
ставлення громад міжвоєнного Львівського повіту до вилучення з їх складу низки територій на 
користь міста надзвичайно актуальний і сьогодні. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Історіографія питання доволі обширна. Формування тери-

торіально-адміністративного статусу Львова розглядає М. Долинська, яка переважно досліджує зміни, 
що відбувались у Львові у ХIV – XVIII ст.ст., частково у ХІХ ст. Однак міжвоєнному реформуванню 
меж міста присвячується недостатньо матеріалу [8]. Ю. Богданова описала та дослідила основні етапи 
формування містобудівної концепції розвитку Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особливу увагу 
дослідниця приділила міжвоєнному періоду та конкурсу “Великий Львів” [9]. Існують праці, присвячені 
архітектурним планам сучасного та минулого Львова [10–14]. Проте у жодній з них не розглянуто 
ставлення до проекту розширення меж Львова громад приміських гмін. 

 
Мета статті. Висвітлення проблемних питань реорганізації адміністративного устрою Львова  

у 20–30-х рр. минулого століття та конкретна практика їх вирішення. 
 
Виклад основного матеріалу. На початку 20-х рр. ХХ ст. поновилось жваве обговорення 

проекту оновлення територіально-адміністративного та архітектурного стану Львова. Подальше 
збільшення міської території (ідея утворення т.зв. “Великого Львова”) мало відбуватися за рахунок 
приміських гмін Львівського повіту. А такі гміни, як Замарстинів, Клепарів, Кривчиці, Левандівка 
та інші, розташовувались у безпосередній близькості до Львова. Вони фактично були 
продовженням міста, так би мовити, “спальним районом” для робітників, що були задіяні у Львові 
або у промислових підприємствах тих гмін. На противагу іншим, більш віддаленим територіальним 
одиницям повіту, названі гміни були розвинуті в промисловому плані, маючи тісний як культурний, 
так і економічний зв'язок із містом. 

Природно, що розширення границь Львова та тісні зв’язки приміської зони з ним привели до 
появи проекту приєднання найближчих територіально гмін до міста. Плани щодо розширення меж 
Львова, створення проекту “Великого Львова” були відомі з др. пол. ХVІІІ ст., і час від часу 
поставали на порядку денному, тісно переплітаючись як із збільшенням кількості міського 
населення, зростаючою економічною доцільністю змін, так, і, наприклад, із певними суспільно 
важливими подіями (поява залізниці). 

На поч. 20-х рр. ХХ ст. процес розширення меж Львова активізується з появою проектів 
перспектив розвитку Львова Ігнація Дрекслера (голови обмірно-регуляційного відділу технічного 
департаменту магістрату) та Тадеуша Толвінського (професора містобудування Варшавської 
політехніки) [9, с. 166–167]. 8 лютого 1924 р. проектанти запропонували перспективу розвитку 
Львова членам ІІІ секції (громадських робіт) міської ради, регуляційної комісії [9, с. 167]. Як  
І. Дрекслер, так і Т. Толвінський пропонували приєднати приміські гміни до міста, внаслідок чого 
територія Львова мала зрости до 192 км2 [9, с. 169]. 

У своїй праці “Великий Львів” Ігнацій Дрекслер, зокрема, наводить аргументи “за” та 
“проти” розширення меж міста. Позитивними моментами ініціатор проекту вважав, по-перше, 
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приєднання місцевих органів влади до міського управління, що надасть більші фінансові 
можливості як приєднаним територіям, так і місту. По-друге, покращиться гігієнічний стан 
приєднаних територій внаслідок побудови та вдосконалення тут відповідних об’єктів (каналізації, 
системи водопостачання тощо). По-третє, значно покращиться ситуація з суспільною безпекою, 
якою займатиметься Дирекція поліції у Львові, із запровадженням обов’язкових правил з безпеки 
для новоприєднаних територій. У галузі будівництва гміни отримають нові будівельні норми щодо 
будівництва, охорони та надання нових архітектурних форм будівлям. Для населення 
пропонувались значні розширення у сфері комунікації із рештою міста, розвиток шкіл, промислу. У 
територіальному плані І. Дрекслер також бачив позитивні зміни – вирівнювання границь міста, 
адже, “обрис границь з усіх сторін аномально пошарпаний” [15, с. 63, 64]. Одним з найпереконли-
віших аргументів проти розширення Львова проектант вважав фінансові можливості [15, s. 64]. 

Якщо у міській Раді Львова це питання знайшло підтримку більшості, то у повітовому 
управлінні ініціативу сприйняли неоднозначно та навіть вороже. Можновладці пропонували 9 
підміських гмін приєднати до міста Львова, з них 6 загалом (Замарстинів, Знесіння, Голоско мале, 
Клепарів, Кульпарків і Сігнівка) та 3 гміни частково: Кривчиці (з Яловцем), Козельники і 
Білогорща (з Левандівкою). 

Львівський повітовий відділ з повітовою радою та деякі приміські громади активно виступали 
проти. Рада повіту, обґрунтовуючи свою позицію, надсилала листи до Міністерства внутрішніх 
справ, де доводила непотрібність такого виділення. Вказувалися декілька причин непотрібності 
такого приєднання. 

По-перше, це національні показники, які будуть змінені не на користь польської нації. 
Відсоток поляків у повіті із вилученням названих гмін мав зменшитися до 44,29 % (від 47,6 %). 
Відповідно, непольське населення у відсотковому відношенні мало збільшитися від 52 до 55,7 %. 
Такі зміни мали, на думку Ради повітової, негативно вплинути на виборчий процес та загалом на 
формування польського національно-державницького тла у повіті. 

Другою причиною безперспективності та шкідливості виокремлення гмін вважали фінансові 
мотиви. Доходи повіту значною мірою залежали від оподаткування приміських гмін. Підльвівські 
гміни були найбільш розвинені у промисловому плані (порівняно із рільничним характером усього 
повіту), а отже, і фінансово благополучні. “Підсумовуючи усі вищі найважливіші мотиви, які 
примусили Повітову Раду до внесення того протесту, цілком ясно випливає, що приєднання гмін 
приміських до міста Львова біднить повіт як під виглядом народовим, так і під виглядом 
фінансовим, що з певністю потягне за собою значні труднощі в охороні інтересів народових, також 
упадок господарки та адміністрації повіту”, – зазначалось у листі повітової Ради до міністра 
внутрішніх справ від 19 березня 1925 р. [16, арк. 3]. Лист було підтримано громадою найбагатшої 
приміської гміни – Знесіння, де також висловлювалось недоцільність передбачених 
адміністративно-територіальних змін [16, арк. 4].  

Загалом гміни Львівського повіту потребували додаткового фінансування. В гмінах 
обирались Ради, які не мали достатнього персоналу для виконання своїх функцій. Якщо гмінну 
Раду у міських та підльвівських гмінах поділяли на комісії для здійснення громадських, 
господарських та адміністративних функцій з відповідною кількістю службовців, то віддалені від 
міста гміни мали лише одного писаря на декілька населених пунктів [17, арк. 2.]. Із значними 
складнощами давалося гмінам фінансування різних сфер життєдіяльності, зокрема, утримання 
шкіл. Отже, із приєднанням економічно самодостатніх та соціально розвинутих приміських гмін 
повітове управління втрачало і значну фінансову складову своєї діяльності. 

Критикували проект вилучення гмін з Львівського повіту і промисловці та підприємці, які мали 
відповідну промислово-фабричну власність під Львовом. Найбільше переживали за збільшення 
оподаткування підприємств [18, арк. 8–9]. Таких підприємств було доволі багато (порівняно з іншими 
гмінами повіту) саме у приміських гмінах. Так, наприклад, у Левандівці функціонували фабрика лікерів, 
тартак “Pollak”, фабрика металовиробів та акумуляторів “Metall”, фабрика паркету “Alfa”, пекарня з 3 
змінним режимом роботи [19, арк. 8]. А у Знесінні працювали фабрика горілок та лікерів, фабрика 
“Ультрамарин”, склозавод “Ceramika”, хімічний заклад “Strem”, Акціонерне товариство нафтового 
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промислу та природного газу, фабрика консервів Зигмунда Рукера та підприємство з очищення спирту з 
фабрикою горілки, лікерів та рому в Знесінні [19, арк. 9].  

Після обговорення проекту розширення меж Львова, переговорів із владою приміських гмін, 
Магістрат міста запропонував Раді Міністрів РП 26 червня 1926 р. власний план приєднання 
навколишніх територій. А 11 квітня 1930 р. дев’ять сіл (6 повністю та 3 частково) було приєднано 
до Львова розпорядженням Ради Міністрів [20]. Обсяг Львівського повіту зменшився до 127 581 79 га  
і в адміністративному плані поділявся на 128 гмін та три містечка [17, арк. 64]. Населення повіту, 
згідно з переписом 1931 р., становило 142 800 осіб [21, s. 3]. А під час перепису 1921 р. тут було 
зафіксовано 149 551 особу [21, s. X]. З цього випливає, що у кількісно-особовому вимірі повіт, 
ймовірно, втратив понад 6 тис. населення (6751 осіб) – навіть без врахування демографічного 
приросту. 

Пізніше повітове староство, характеризуючи економічний розвиток повіту, зазначало, що 
“повіт Львівський втратив характер промислового через вилучення з нього і приєднання до 
“Великого Львова” приміських гмін, в яких концентрувався немалий промисел фабричний повіту” 
[23, арк. 17]. 

 
Висновки. Отже, проект “Великого Львова” було запропоновано для розширення меж міста, 

яке зростало кількісно та економічно розвивалось. Різко негативно висловлювались проти проекту 
зацікавлені сторони – групи, які були зацікавлені у нарощуванні свого економічного потенціалу 
поза межами міста, та адміністративне керівництво гмін.  

Територіально-адміністративні зміни у регіоні не обмежувалися реформуванням меж Львова. 
У майбутньому пропонувалось реорганізувати увесь Львівський повіт об’єднанням 127 гмін 
індивідуальних у 14 гмін зборових (zbiorowych), що потребує подальшого наукового вивчення та 
аналізу. 
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