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Анотація. Вивчення історії Галичини в роки війни має важливе значення, окрім 

військової історії, передусім тим, що між жорнами двох військових блоків — Центральних 
держав та Антанти, опинилось цивільне населення, на яке припав основний тягар війни —
розруха, злидні, бідування, реквізиції. У статті увага приділена становищу саме міст 
Східної (української ) Галичини. 
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Перші тижні та місяці боїв засвідчили, що війна не буде блискавичною, а 

триватиме довго і вимагатиме значних людських, фінансових, продовольчих та 

інших ресурсів. Під час бойових дій гинуло мирне населення, зазнавали 

руйнувань населені пункти розташовані у прифронтовій смузі. Саме 

активізувати увагу  до цих проблем намагається автор у своєму виступі.  

У серпні 1914 р., в перші дні війни російська артилерія обстріляла місто 

Гусятин, зруйнувавши багато житлових і господарських будинків, майже вся 

центральна частина міста горіла чи не цілий місяць. Під час обстрілу виникла 

паніка серед мешканців міста, що втікали пішки, з возами, дітьми та всім 

скарбом, що могли забрати з собою. 

22 серпня 1914 р. російські війська зайняли Чортків. Росіяни поводилися в 

місті надзвичайно брутально. Промислові підприємства міста а саме цегельний 

завод, водяний млин, олійня, фабрика сільськогосподарських машин, фабрика 

рому і лікерів, залізничні майстерні майже повністю припинили роботу[1]. 

23 серпня 1914 р. російські війська зайняли Тернопіль.  Місто кілька разів 

переходило з рук у руки, зруйновано чимало будинків, майже всі підприємства 

припинили роботу. Близькість міста до прифронтової смуги справляло 



враження військового табору. Під час боїв між австро-угорськими і 

російськими військами у серпні 1914 р. особливих руйнувань зазнали міста і 

містечка на Тернопільщині. Зруйновано третину  будинків у Золотому потоці, 

від пожеж і артобстрілів у Зборові знищено майже 90 % житлових будинків. 

У вересні 1914 р. в результаті жорстоких боїв з австро-угорськими 

військами російська армія вступила на Прикарпаття. У боях за Галич підірвано 

міст через Дністер, споруджений 1910 p. У Тисмениці знищено 85%, у Рогатині 

-70% відсотків будинків. Від артобстрілів значних знищень зазнали Бурштин, 

Болехів, Богородчани, Надвірна. Крім того, зруйновано деревообробний завод у 

Брошневі, спалено лісопильню у Болехові, промислові підприємства у 

Богородчанах, Надвірній, знищено фабрику сільськогосподарських машин на 

якій перед війною працювало 1000 робітників. Зазнало великих руйнувань 

курортне містечко Яремче, яке 22 жовтня 1914 р. окупували російські війська. 

Великих руйнувань зазнали міста у Перемишлянському повіті. У м. 

Перемишляни вогонь знищив 166 дворів, у м. Глиняни - 216 дворів. 

У Кам'янко-Струмилівському повіті у м. Буськ згоріло 110 будинків, у м. 

Холоїв -93, ум. Кам'янці- 10 [2]. 

Російські війська прагнули якомога швидше оволодіти Карпатськими 

перевалами і вийти на Дунайську рівнину, де їм відкривалася дорога на 

Будапешт і Відень. Крім того, вони хотіли якнайшвидше захопити 

Бориславський нафтовий басейн. Вже 22 серпня частини російської 48-ї 

піхотної дивізії під командуванням генерал-майора Л.Корнілова зайняли 

незакінчену фортецю Миколаїв і саме місто. При обстрілі важкою артилерією 

згоріла ратуша, в якій містився міський архів [3]. 

В кінці серпня 1914 р. російські війська захопили Борислав. Представники 

царської адміністрації перш за все задовольнили домагання своїх союзників - 

французьких і англійських монополістів, їм не тільки повернули нафтові 

багатства, відібрані австро-угорськими властями, але й віддали значну частину 

володінь, які належали угорським кампаніям. Для їх охорони навіть виділялися 

спеціальні військові підрозділи. 



При наступі на Дрогобич найбільше постраждала центральна частина 

міста. 17 вересня царські війська зайняли Самбір. Важкі бої велися в районі 

міст Добромиля і Хирова, який мав велике стратегічне значення для здобуття 

Перемищини і Карпат. Декілька разів ці міста поперемінно захоплювали 

ворогуючі армії, в результаті чого були великі жертви з обох сторін, а міста 

зазнали значних руйнувань. Тільки 10 листопада 1914 р. російські війська 

захопили їх [4]. 

Надзвичайно важливим для російської влади було завдання оволодіти 

столицею Галичини - Львовом. Безпосередньо у місті бої не велися, але окремі 

воєнні зіткнення між ворогуючими арміями відбувалися в його околицях, 

зокрема згоріла частина містечка Винники разом з тютюновою фабрикою. 

Такої великої пожежі не було кому гасити, і населення пильнувало тільки 

власного обійстя та придивлялося, доки все не вигорить. Ще другого дня 

диміли недогарки [5]. 

Львів російські війська взяли без бою 3 вересня 1914 р. Правда, австрійці 

прагнули відвоювати місто, але вирішальний бій 7-9 вересня біля Городка їм 

успіху не приніс, і доля Львова була вирішена. Здобуття Львова мало для росіян 

дуже велике політичне значення. Крім того Львів був для росіян важливим 

стратегічним пунктом, як залізничний вузол. До того ж їм дісталася багата 

воєнна здобич - повні військові склади і зброя, залишені австрійцями. Російське 

військо, що залишилося у Львові було розміщене по австрійських казармах, але 

найбільше його концентрувалося у Цитаделі. 

Під час окупації Львова господарство міста залишилося у руках 

магістрату, який функціонував під наглядом російської адміністрації. 

Господарська розруха у містах краю була надзвичайно велика. У Львові, 

наприклад, дефіцит міського бюджету на кінець 1914 р. становив 3,5 млн крон, 

а до кінця березня 1915 р. доповнився ще 3 млн крон. Це зашкодило надати 

допомогу найбільш постраждалому від війни населенню, до категорії якого 

належали сім'ї осіб мобілізованих до війська, пенсіонерів, службовців колишніх 

австрійських урядових установ і вчителів. Таких у Львові нараховувалося біля 



12 тис. чоловік. 

Восени 1914 р. важким було становище м. Дрогобича. У зверненні міської 

управи до військового генерал-губернатора Галичини в листопаді 1914 p. 

Зазначалося, що місто дуже знищено і пограбоване, а велика частина жителів на 

межі голодної смерті. 

У вересні 1914 р. жителі м. Рави-Руської залишилися без муки і солі, серед 

них почала поширюватися цинга і дизентерія. Начальник Рава-Руського повіту 

відзначав, що майже всі населені пункти носять сліди руйнувань і спустошення. 

Неймовірно зросли ціни на продукти у Чорткові, а заробити грошей було 

ніде, бо не працювали підприємства і майстерні. Голодних людей обсіли різні 

хвороби, особливо небезпечними виявився тиф, і тому незабаром міський 

цвинтар розширився майже наполовину. Зовсім зубожіло населення містечка 

Підгайців, якому дошкуляв брак одягу, взуття й харчів. Голодувало населення 

Галича, Бурштина, Бучача та інших міст [2]. 

У час війни перед населенням міст, особливо біднішим, гостро стало 

житлове питання. Господарі підняли ціни на квартири і неспроможних 

сплачувати за новими тарифами виселяли. У грудні 1914 р. жителі Львова 

звернулася до генерал-губернатора з проханням не виселяти їх з квартир, бо 

вони залишилася без будь-яких засобів до існування і тому заплатять за 

проживання по закінченні війни. Однак губернатор відхилив це прохання.  

Галичина зазнавала пограбувань з боку обидвох воюючих сторін. Восени 

1914 р. начальник одного з повітів повідомляв генерал-губернаторство, що у 

жителів краю під час мобілізації австрійськими властями взято багато коней 

безоплатно - під квитанції. 

Важке становище міського населення доповнювалося ще й різними 

податками, які збирали австрійська і російська влади. 

Таким чином, протягом першого року війни можемо відзначити що 

галицькі міста зазнали значних збитків, людських цивільних втрат, нищень, 

спустошень, як у ході бойових дій, так і під час окупації Галичини російськими 

військами. Практично всі галицькі міста і містечка в роки війни перебували у 



скрутному становищі.  
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Abstract. Studying the history of Galicia during the war years is important, apart from 

military history, above all the fact that between the millstones of the two military blocs - the Central 
Powers and the Entente, there was a civilian population, who suffered the brunt of the war - 
destruction, poverty, misery and requisition. The article focuses on the situation of the cities of 
Eastern (Ukrainian) Galicia. 
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