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Жовківського р-ну. Виявлено недоліки сучасного поділу, а також вплив адміністративнотериторіальних змін на розселення населення району. Наведено рекомендації щодо
вдосконалення адміністративно-територіального устрою Жовківщини на підставі аналізу
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Питання адміністративно-територіальних перетворень є актуальним для України
впродовж усього періоду незалежності, адже сучасна система адміністративнотериторіального управління в державі утворена без урахування багатьох об’єктивних
демографічних, соціально-економічних, етнокультурних особливостей, міжпоселенських зв’язків і є спадком радянського періоду. У ході адміністративно-територіальної
реформи передусім важливо, щоб вона сприяла розвитку поселень, забезпеченню
комфортних умов життєдіяльності населення. У цьому контексті варто вивчити досвід
минулих схем адміністративно-територіального устрою (АТУ), простежити їхні
негативні та позитивні наслідки впливу на соціально-демографічні процеси. В багатьох
схемах реформування АТУ, розроблених і владними структурами, і науковцями,
особливу увагу приділено реформуванню середньої та нижчої ланок, яким
відповідають адміністративні райони і сільради, адже саме на низовому рівні
відчутніші наслідки минулих прорахунків територіального управління.
Об’єктом нашого дослідження є Жовківський р-н Львівської обл., у якому протягом
останніх двох століть відбувались багаторазові зміни поселенського складу, розмірів,
статусу і навіть назви. Район виділяється високою різноманітністю природних
і соціально-економічних умов, його можна розглядати як репрезентативний полігон для
розроблення методики суспільно-географічного дослідження АТУ на локальному рівні.
Історія формування Жовківського р-ну бере початок з 1867 р. – часу утворення
Жовківського повіту в межах Австро-Угорської імперії. У цей період адміністративний
повіт Жовківщини поділяли на три судові повіти, а саме: Жовкву, Куликів, Великі
Мости. Згідно з переписом населення від 31 грудня 1880 р., судовий повіт Жовкви
охоплював 30 громад та 15 фільварків, у ньому проживало 28 923 жителі. У судовому
повіті Куликова налічувалось 26 громад, 20 фільварків та 20 917 осіб. До судового
повіту Великих Мостів входило 18 громад, 19 фільварків, проживало 22 024 мешканці [7, с. 9]. Отже, Жовківський адміністративний повіт загалом охоплював
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74 громади і 54 фільварки із кількістю населення 71 864 особи, з яких 69 591 особа
належали до громад, а 2 273 – до фільварків. Переважали в повіті малі громади. Лише
21 громада мала кількість населення понад 1 тисячу осіб.
Унаслідок анексії Галичини Польщею у 1920 р. на приєднаних українських землях
утворено три воєводства з центрами у Львові, Тернополі й Станіславові. Львівське
воєводство поділяли на 26 повітів, і територія сучасного Жовківського р-ну була
розподілена між чотирма повітами – Жовківським, Рава-Руським, Городоцьким
і Львівським (рис. 1). Згідно з адміністративним поділом від 1 квітня 1932 р.,
Жовківський повіт охоплював місто Жовкву, два містечка на правах міст – Куликів
і Великі Мости, та 68 сільських громад. Загальна площа повіту становила 1 110,97 км².
У цей період на території проживало 95 206 осіб у 16 925 будинках.

Рис. 1. Формування території Жовківщини у XVIII–на початку ХХ ст.
1 – сучасний кордон; 2 – сучасні межі Жовківського району; 3 – межі повітів Белзького
воєводства; 4 – границі воєводств до 1772 р.; 5 – межі округів-повітів (1919–1939 рр.); 6 – центри
воєводств (до 1772 р.); 7 – центри повітів і земель (до 1772 р.); 8 – центри округів-повітів.
Складено за матеріалами [2].

Перепис населення 1931 р. свідчить про зростання кількості населення в сільських
поселеннях, унаслідок чого кількість громад до 500 осіб зменшилася з 28 до 18,
а з населенням від 500 до 1 000 осіб – з 25 до 17. Кількість сіл, у яких проживало від
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1 000 до 3 000 осіб, зросла до 30. Найбільшими сільськими поселеннями повіту на той
час були Жовтанці (4 800 осіб), Туринка (3 620) і Кунин (3 057 осіб). Демографічні
втрати внаслідок воєн і еміграції компенсував порівняно високий природний приріст,
а також імміграція польського населення [6].
У серпні 1934 р. Польща запровадила в Галичині нову адміністративну одиницю –
збірну громаду-волость. Сільські громади Жовківського повіту було поділено між
дев’ятьма гмінами: Бутини, Воля-Висоцька, Зіболки, Колодно, Крехів, Мокротин,
Великі Мости, Надичі, Туринка.
Етнічний склад населення Жовківщини цього періоду достовірно відобразив
проф. В. Кубійович у праці “Етнічні групи південно-західної України (Галичини)”,
спираючись на урядову статистику й церковні приписи. За дослідженнями вченого,
на 1 січня 1931 р. у Жовківському повіті проживали такі етнічні спільноти: українці (75 885 осіб), поляки (7 455), латинники (8 400), євреї (7 420), німці й
інші (1 590 осіб). Загальна кількість населення повіту становила 101 970 осіб [4, с. 47–50].
Як бачимо, українці становили близько трьох четвертих від усього населення
Жовківщини. У Жовкві з населенням 11 100 осіб, українці (3 100 осіб) були на третьому
місці після євреїв (4 270) і поляків (3 500). Зате українське населення утворювало
найбільшу етнічну спільноту Великих Мостів, абсолютно переважало в Куликові та
в 61 сільській громаді. Водночас найбільші скупчення поляків були в Жовкві (3 500 осіб), Великих Мостах (1 000), Станислівці (580), Глинську (365), Сопошині (310), Перемивках (285 осіб). Українськомовні римо-католики (латинники) жили
більшими групами, а то й поодинокими родинами в 54 місцевостях Жовківщини,
найбільше – у Колодному (1280 осіб), Дальничі (800), Жовтанцях (390), Старій
Скваряві (350), Волі-Висоцькій (340) і Блищиводах (330 осіб) [4, c. 64–66, 104–113].
Після приєднання західноукраїнських земель до Української РСР в 1939 р.
більшовицькою владою впроваджено прийнятний для радянського періоду поділ на
області й райони. На території колишнього Львівського воєводства в цей період
утворено дві області – Львівську і Дрогобицьку. Розміри й межі районів майже
відповідали судовим повітам австрійських часів. Наприклад, на території Жовківського
повіту існували три райони: Великомостівський, Жовківський і Куликівський (див. рис. 2). У районах функціонували “міські ради” для міст, “сільські ради” для
сіл і присілків. Змінилась і кількість сільських поселень районів, що головно було
зумовлене розширенням мережі сільських поселень унаслідок проголошеного курсу на
колективізацію. Зокрема, протягом 1939–1940 рр. шляхом об’єднання частин Магерова
засновано село Велике Передмістя, з декількох присілків Кам’янки-Волоської – села
Оліярники, Йоничі та ін. Відокремленням від великих сільських поселень їхніх
присілків утворено такі малі села Жовківського району, як Хитрейки, Качмарі (раніше
належали до с. Кунин), Чорнії (відокремлено від с. Дев’ятир), Старе Село (від
Камянки-Волоської), Оплітна (від с. Блищиводи), Клебани, Великі Долини (від
с. Потелич) та ін.
У часи німецької окупації Галичина належала до Генеральної Губернії, а її
передвоєнний адміністративний поділ було повернуто й повіти підпорядковано
новоствореним округам. Відтак територія сучасної Жовківщини в 1941–1944 рр. була
поділена між Рава-Руським, Жовківським, Кам’янко-Бузьким і Львівським округами.
Після 1944 р., обласний і районний поділ відновлено, а у 1951 р. назву Жовква
змінено на Нестеров, Жовківський район, відповідно, – на Нестеровський.
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Рис. 2. Формування території Жовківського району у другій половині ХХ ст.
1 – державний кордон; 2 – межі районів 1944–1962 рр.; 3 – сучасні межі району; 4 – центри
районів. Складено за матеріалами [2].

У 1959 р. ліквідовано Куликівський район, а його територію розподілено між
Винниківським, Нестеровським і Новояричівським. Того ж року ліквідовано і Великомостівський район, а його землі приєднано до Забузького, Кам’янко-Бузького та
Нестеровського районів. Ліквідація Куликівського та Великомостівського районів
збільшила Нестеровський район, водночас від Жовківщини було відокремлено частину
її історично сформованих земель на користь Кам’янко-Бузького та Сокальського
районів.
За змінами адміністративно-територіального поділу від 1 січня 1962 р.,
Нестеровський район охоплював Нестеровську міську, Куликівську селищну та
16 сільських рад, центрами яких були Боянець, В’язова, Великі Грибовичі, Деревня,
Добросин, Костиїв, Крехів, Любеля, Малехів, Мокротин, Нове Село, Нова Скварява,
Підлісне (Зіболки), Смереків, Сопошин і Туринка [5, с. 44–49].
У 1964 р. територія Нестеровського району суттєво зросла внаслідок приєднання
ліквідованого Рава-Руського району. Отже, до Нестеревського району ввійшла РаваРуська міська рада, Магерівська селищна рада і вісім сільських рад: Бишківська,
Гійченська, Забірська, Замківська, Лавриківська, Липницька, Потелицька та Річківська.
Зазначимо, що територіальне об’єднання двох адміністративних районів, колишніх
польських повітів – Рава-Руського та Жовківського, мало суперечливі соціально-
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демографічні наслідки. Передусім, такі територіальні зміни призвели до втрати статусу
та функцій колишнього повітового, а згодом районного центру – міста Рави-Руської.
Унаслідок цього, зменшився і його демографічний потенціал: протягом 1931–1971 рр.
кількість населення Рави-Руської зменшилась на 3 600 осіб. Послабленню міжпоселенського значення міста посприяло також закріплення винятково бар’єрних функцій
радянсько-польського кордону в повоєнний період, а відтак усі поселення, розташовані
в прикордонній смузі, стали периферійними і втратили колишні комерційні
міжпоселенські зв’язки з польськими поселеннями, зокрема з Перемишлем. З іншого
боку, укрупнення Жовківського району на початку 1970-х років активізувало значення,
а також соціально-демографічний і економічний потенціал Жовкви, адміністративний
вплив якої поширився на понад 180 населених пунктів.
Збільшення демографічної ваги району та адміністративних функцій
Жовкви (Нестерова) у повоєнний період відбулось і завдяки приєднанню до району
частини території колишнього Львівського повіту, а саме – Дублянської міської
ради (Дубляни, Малехів, Малі Підліски, Ситихів), Грибовицької (Великі та Малі
Грибовичі, Воля-Гомулецька, Гряда, Збиранка) і Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці)
сільських рад та села Костиїв Куликівської селищної ради. Отже, внаслідок цих
адміністративно-територіальних змін район безпосередньо межує з обласним центром,
що поповнює перелік позитивних рис його суспільно-географічного положення. Попри
це, місто Дубляни, села Малехів і Великі Грибовичі розміщені в зоні потужного впливу
Львова, а відтак мають дуже слабкі міжпоселенські зв’язки з районним центром.
Згідно з адміністративним поділом від 1 січня 1972 р., Нестеровський район
охоплював тоді дві міські ради – Нестеровську та Рава-Руську, три селищні Ради –
Дублянську, Куликівську, Магерівську, та 25 сільських рад. Фактично, в цей час район
сягнув своїх теперішніх меж [8, с. 12–13].
Поселенський склад району теж часто змінювався у радянський період. Зокрема,
зазнавали змін кількість населених пунктів і сільських рад, а також назви поселень, якот Жовква–Нестеров, Руда-Лісна–Лавриків, Мокротин–Відродження, Зіболки–
Підлісне, Вільки-Мазовецькі–Волиця, Рата–Підгородне та ін. Протягом 1972–1979 рр.
ліквідовано В’язівську, Дев’ятирську та Смереківську сільські ради, що призвело до
втрати адміністративних функцій однойменних сіл, а згодом до їхнього соціальноекономічного занепаду і демографічного скорочення. Особливо помітними виявились
негативні наслідки радянських адміністративних змін для села Дев’ятир, яке було
одним з найбільш розвинутих сіл краю і за переписом 1921 р. налічувало 2 012 жителів,
а нині в цьому селі проживає тільки 196 осіб.
Разом із міськими та селищними радами наприкінці 70-х років ХХ ст.
Нестеровський район охоплював 196 населених пунктів [6, 7, с. 10–19]. Його площа
становила 1 294,4 км², що на 183,43 км² більше від площі передвоєнної Жовківщини.
До початку 1990-х років межі й площа району не змінювались, однак кількість
сільрад збільшилася на 15 одиниць. У 1991 р. Нестеровський район знову став
Жовківським. Наприкінці ХХ–на початку ХХІ ст. до складу району ввійшло три міські,
дві селищні та 40 сільських рад. Загальна кількість поселень – 165, що на 31 поселення
менше, ніж на початку 1990-х років. Зменшення кількості поселень відбулось головно
внаслідок об’єднання малих сіл; тільки п’ять сільських поселень були зняті з обліку за
цей період.
Сьогодні територія Жовківського району охоплює частини різних у минулому
адміністративно-територіальних одиниць та простягається з північного заходу на
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південний схід на понад 60 км. Позитивними наслідками розглянутих вище історичних
тенденцій територільного розвитку є сучасне прикордонне положення району, а також
його безпосереднє межування з обласним центром. Однак багаторазові
адміністративно-територіальні зміни та низька компактність сучасної території району
не сприяли формуванню стійкої районної системи розселення. Передусім
дестабілізують районну розселенську систему поселення, прилеглі до Львова.
Їх обслуговувальним і притягальним ядром є місто Львів, а відтак з районним центром
ці поселення пов’язані тільки адміністративно. Така ситуація цілком очевидна з огляду
на близькість до обласного центру (зокрема, відстань від Дублян до Львова – тільки
6 км), а також довготривалу належність прильвівських поселень району до Львівського
округу, згодом – однойменного повіту. Про слабкий зв’язок Дублян і прилеглих сіл
з Жовквою свідчить конфігурація транспортної мережі: залізничні гілки зі Львова через
Дубляни проходять тільки в напрямі Сокаля, а переїзд з цих поселень району до
Жовкви маршрутними автобусами можливий лише з пересадкою у Львові. Досі не
реалізовано проекту прямого сполучення Дублян з райцентром, попри те, що багато
жителів міста працюють на підприємствах Жовкви.
Проблемні моменти є і в комунікації поселень прикордонної смуги з Жовквою та
оптимальному обслуговуванні їхніх жителів у райцентрі. Відстань від прикордонних
поселень до Жовкви становить 30–40 км, до Львова – 50–60 км, відтак обслуговування
закладами й установами районного центру жителі часто розглядають з тією ж мірою
доступності, яка можлива і в обласному центрі. Негативні соціально-демографічні
й економічні явища, які виникають унаслідок слабких міжпоселенських зв’язків,
а також наявність міського поселення зі значним радіусом демографічного впливу
у прикордонній зоні агрументують утворення (або відновлення) Рава-Руського району.
Це найбільш оптимальний спосіб вирішення сучасних адміністративно-територіальних
проблем з урахуваннях об’єктивних суспільно-географічних передумов, а саме –
наявності міцної та великої за розмірами кущової системи розселення, що
сформувалась навколо Рави-Руської, та специфіки способу життя населення
прикордонної смуги.
Отже, неодноразові зміни статусу, складу та розмірів Жовківського району
впродовж кінця ХІХ–ХХ ст. мають низку негативних суспільно-географічних
наслідків, подолання яких потребує конструктивних адміністративно-територіальних
перетворень. Головними завданнями цих змін має бути посилення зв’язків локальних
територіальних громад з районним центром, зростання функцій і статусу міських
поселень та соціально-економічний розвиток сіл. Досягнення таких позитивних
результатів можливе не внаслідок докорінного адміністративно-територіального
реформування, що пропонують окремі політики (наприклад, укрупнення локальних
територіальних громад та адміністративних районів за реформою Р. Безсмерного та
схожі проекти нинішнього уряду), а завдяки поміркованим і поступовим змінам
відповідно до сформованих регіональних особливостей розселення.
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ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL CHANGES OF PUBLIC WELFARE
OF ZHOVKVA DISTRICT AND ITS SOCIAL AND GEOGRAPHICAL
CONSEQUENCES DURING XIX–XX CENT.
Taras Kozak, Oksana Sklyarska
Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine
Historical analysis of administrative and territorial public welfare was fulfilled on the territory
of Zhovkva district. The drawbacks of division have been defined and the interdependence between
the administrative and territorial changes and population of district settlements has been established.
The recommendations concerning the improvement of administrative and territorial public welfare
in Zhovkva district have been defined on the basis of studying the influence of administrative and
territorial changes on the social-demographic conseguences.
Key words: judicial district, country seat, community, parish, county, district, city, town and village
councils.
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ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ЖОЛКОВСКОГО РАЙОНА НА ПРОТЯЖЕНИИ КОНЦА XIX–XX ВВ.
И ИХ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Тарас Козак, Оксана Склярская
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. П. Дорошенко, 41, 79000, Львов, Украина
Осуществлено ретроспективный анализ административно-территориального устройства
Жолковского района. Обосновано недостатки современного деления, а также влияние
административно-территориальных изменений на расселение населения района. Отмечено
рекомендации по совершенствованию административно-территориального устройства на основе
анализа социально-демографических последствий прошлых административно-территориальных
преобразований.
Ключевые слова: судебный уезд, поместье, община, волость, округ, район, городские,
поселковые и сельские советы.

