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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Моїм дорогим Винниківчанам 
 

Історичним центром Винниківщини є місто Винники. Винники — 

одне з найдавніших поселень біля Львова, ще у XXV тис. до н. е. людина 

вперше заселила околиці Винник. Місто розташоване на шляху, що 

споконвіку єднав два величні українські міста: Львів та Київ. Винники було 

засновано у другій половині XIII ст. галицько-волинським королем Левом 

Даниловичем. Спочатку місто мало назву Малий Винник. За часів 

Галицько-Волинської держави першим відомим власником Винник був 

Бертольд Штехер (перший німецький війт Львова за часів короля  Лева 

Даниловича). За свою працю на благо міста він отримав у винагороду від 

короля Лева млин Сільський Кут, озера та два невеликі маєтки в Малих 

Винниках та Підберізцях. Матеус (Матвій) Штехер — син Бертольда — 

також був війтом Львова і володарем Винник на поч. XIV ст.  

Право на володіння Винниками, нащадкам Бертольда, згодом 

підтвердив польський король Казимир III своїм привілеєм від 22 серпня  

1352 р. Ця грамота містить першу письмову згадку про Винники. 

1785 р. австрійський уряд поселив у Винниках 32 німецькі родини з 

Баварії, що дало початок заснуванню німецької колонії Вайнберґен і  

10 німецьких родин між Підберізцями та Винниками, утворивши колонію 

Унтерберґен.  

Місто Винники розкинулося на Головному Європейському вододілі, 

що ділить річкові системи Балтійського та Чорного морів. В околицях міста 

знаходиться каскад озер та джерел. 

Винники знаходяться на схід за 6 км від Львова над річкою 

Марунькою і відокремлене від нього великим лісовим масивом. Населення 

близько 22 000 осіб.  

На заході місто межує зі Львовом, на півночі – з селами Лисиничі й 

Підбірці, на сході – з селами Підберізці й Чишки, на півдні – з селами 

Волиця та Чишки. Координати Винник 49° 48' 56" Пн. ш. і 24° 07' 47" Сх. д. 

Площа міста — 667 га. У Винниках близько 130 вулиць.  

Місто Винники має вигідне географічне положення, яке сприяє 

розвитку туризму та сфери послуг, багате на історико-археологічні, 

культурні та природні туристично-краєзнавчі ресурси. Територіально 

Винники розміщені на межі Грядового Побужжя і Давидівського пасма. 

Горбиста місцевість та дубово-грабові ліси, що її покривають, 

надають неповторного природного колориту околицям Винник, що свого 

часу дало привід назвати їх «Малою Швейцарією». 

Висловлюю щиру вдячність міському голові Винник Володимиру 

Квурту, Винниківській міській раді та меценату, депутату ЛМР Григорію 

Козловському за фінансові витрати на видання цієї книги. 

Автор 
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РОЗДІЛ I. ПРИРОДА ВИННИК ТА ОКОЛИЦЬ 

 

I. 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Територіально Винниківщина розміщена на межі Грядового Побужжя та 

Давидівського пасма. Історичним центром Винниківщини є місто Винники. 

Винники — місто районного значення у Львівській області України. 

Підпорядковане Личаківському району міста Львова, має власний орган 

самоврядування — міську раду та свій бюджет. Винники знаходяться на 

схід за 6 км від Львова. На заході місто межує зі Львовом, на півночі – з 

селами Лисиничі й Підбірці, на сході – з селами Підберізці й Чишки, на 

півдні – з селами Волиця (Вулька) та Чишки. Координати Винник  

49° 48' 56" Пн.ш і 24° 07' 47" Сх.д. Площа міста — 667 га. 

Місто лежить на відстані бл. 80 км від кордону з Польщею. 

Винниківщина розміщена у центральній частині Львівської області у 

східноєвропейському часовому поясі на 24 меридіані; місцевий час відстає 

від поясного на 24 хвилини. 

Найвища точка Винниківщини — гора Чортові (Чатові) скелі (414 м 

над рівнем моря). 

Герб Винник — офіційний геральдичний символ, затверджений  

17 лютого 1992 р. Автор ескізів — Тарас Левків. Розроблений Андрієм 

Гречилом та Іваном Сварником за мотивами старої печатки. Опис — у 

золотому полі синє гроно винограду з зеленими листочками. Щит 

обрамований декоративним картушем і увінчаний срібною міською короною.  

Герб м. Винники встановлений на фасаді будинку міської ради, а 

хоругва зберігається в кабінеті голови Винниківської міської ради та 

встановлюється в залі під час проведення сесій Винниківської міської ради 

поряд із Державним прапором. Відповідно до геральдичних правил і традицій 

українського прапорництва, хоругва — прямокутне полотнище зі 

співвідношенням сторін 1x1 м, на жовтому тлі — синє гроно винограду із 

зеленими листочками; з трьох сторін хоругву обрамляють синьо-жовті 

лиштви. Вже в середині XIX ст. виготовлялися печатки із зображенням 

виноградного грона, такий же герб зображено і на документах 1894—1906 рр. 

Населення близько 23 000 осіб.  

У Винниках близько 130 вулиць. Найдовша вулиця — Івана Франка 

(170 будинків), а найкоротша — Жупан (5 будинків). Найчисленніша за 

кількістю мешканців вулиця Кільцева — понад 4 000 осіб.  

Місто Винники має вигідне географічне положення, яке сприяє 

розвитку туризму та сфери послуг, багате на історико-археологічні, культурні 

та природні туристично-краєзнавчі ресурси. Винники мають добре 

транспортне сполучення. Через місто та околиці проходять автомобільні 

дороги Львів‒Тернопіль (Н-12) та Київ‒Чоп (М-06). Це транспортні артерії, 

якими здійснюються основні туристичні перевезення: за маршрутами «Золота 

підкова», а також поїздки до Галича, Коломиї, Яремче, Ворохти, Косова тощо.  
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I. 2. ВИННИКИ – «МАЛА ШВЕЙЦАРІЯ»  

 

Територія Винник та околиць знаходиться на межі Грядового 

Побужжя і Давидівського пасма.  

Грядове Побужжя. 

Грядове Побужжя (інша назва — Пасмове Побужжя) — південно-

західна частина Надбужанської котловини (частина Малого Полісся). 

Розташоване на північ та схід від Львова. Характеризується наявністю ряду 

підвищень у вигляді пологих гряд. Грядове Побужжя є відносно низинною 

областю, обмеженою досить урвистим уступом від Розточчя, Львівського 

плато і (частково) Львівського Опілля. Абсолютні висоти не перевищують 

284 м. Грядове Побужжя є цілком оригінальним природним ландшафтом 

лесового лісостепового типу зі значною участю природних комплексів 

поліського типу (боліт і лук), які займають тут понад 30% загальної площі 

ландшафту.  

Лесові природні комплекси пов’язані з грядами, що простягаються  

із заходу на схід паралельними смугами. Їх ширина від 1 до 4 км, а довжина 

понад 10 км. Вони піднімаються над долинами на 25—30 м, вершини гряд 

плоскі, злегка хвилясті, іноді круто обриваються до річкових долин. В 

цілому Грядове Побужжя складається з шести гряд, які простягаються від 

Розточчя в східному та південно-східному напрямах до долини Західного 

Бугу.  

З півночі на південь йдуть Смереківська, Куликівська (або 

Дорошівська) з Яричевським валом, Грядецька, Малехівська (або 

Дублянська), Винниківська і Дмитровецька (або Чижиківська) гряди, 
абсолютні висоти яких досягають 250—260 м, а відносні 20—30 м. Гряди 

невеликими річечками й потічками  поділені широкими (1—4 км) 

плоскими, частково заболоченими долинами з невеликими річечками і 

потічками. 

Багато дослідників роблять висновок про постгляціальну природу цих 

долин, коли талі льодовикові води переливалися через низькі місця у 

вододілі Розточчя до басейну Західного Бугу. Польський геолог Ян Новак 

пояснював прямолінійні обриси гряд причинами тектонічного характеру. У 

підошві гряд залягають верхньокрейдяні породи. Іноді вони відслоняються 

на поверхні гряд (Куликівска гряда, на північний схід від Куликова). Але, 

як правило, на розмитій поверхні маастрихтських мергелів залягають 

четвертинні суглинки й супіски, які подекуди мають потужність понад 10 м.  

У широкій долині Полтви (в околицях с. Кам'янополя) виділяється 

ерозійний останець — невисокий горб, на схилах якого трапляються глиби 

верхньоміоценового літотамнієвого вапняку і пісковику. Височина 

Кам'янополя була свого часу з'єднана з г. Чортова скеля і через неї з 

Львівським плато. Пізніше, під дією невпинної ерозії, вона була відділена й 

у значній мірі зруйнована. Подібні процеси відбуваються і сьогодні з 

Чортовою скелею.  
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На грядах Побужжя залягають нерівномірно шаруваті сірі (іноді до 

жовтих) піскуваті глини і супіски. Складені вони переважно тонкою 

псаміто-пелітовою фракцією з домішкою лусочок слюди. У цьому горизонті 

знайдені зуби і окремі кістки мамонта, а також рештки дрібних ссавців 

льодовикового періоду (Погулянка, Пасіки, Голоско, Знесіння, Вулька). 

Вверх за розрізом сірі піскуваті глини поступово переходять у жовтуваті, а 

у покрівельній частині вони втрачають шаруватість і набувають обрисів 

типового лесу. 

Більшу частину Винник та околиць займають Винниківська і 

Дмитровецька (Чижиківська) гряди. Дані гряди розділені долиною  

р. Маруньки (притоки Полтви). Північна частина Винниківської гряди 

розміщена між Кривчицями (тепер в межах Львова) та Винниками. Її схили 

асиметричні: південний, місцями крутий, порізаний ярами і балками, спадає 

до р. Полтви. Чижиківська гряда, що знаходиться між долинами річок 

Маруньки і Гончарської, розмежована долинами Чижиківського і 

Коп’ятинського потічків. Північний схил Чижиківської пологий, а 

південний крутий. В основі цих гряд залягають верхньокрейдові породи, 

підняття поверхні яких переважно збігається з підняттям гряд. На 

крейдових мергелях лежать піщано-мулисті відклади й суглинки, 

потужністю в деяких місцях понад 10 м. 

Поверхні гряд зайняті темно-сірими опідзоленими та чорноземами 

опідзоленими, дещо змитими ґрунтами, видолинки з чорноземно-лучними 

ґрунтами. Діброви, які були поширені на даних грядах в доагрокультурний 

період, майже цілком знищені, а на їх місці, як і на місці колишніх лучних 

степів, простягаються досить родючі орні землі. Гряди переважно покриті 

мішаними лісами, що складаються з таких деревних порід: бука, дуба, граба 

з домішкою клена, явора, ясена, липи, берези. На більш при піднятих 

ділянках переважають бук та граб. 

На Грядовому Побужжі поширені два типи місцевостей: 

1. Місцевість слабо розчленованих лінійно-витягнутих гряд з сірими і 

темно-сірими опідзоленими легко суглинковими слабозмитими ґрунтами, 

сформованими на лесах. 

2. Місцевість міжгрядових понижень з близьким заляганням 

ґрунтових вод з лучно-болотними, лучними і дерновими ґрунтами на 

алювіально-делювіальних відкладах під осоково-різнотравними луками.  

Давидівське пасмо. 

Давидівське пасмо являє собою ніби південно-східне продовження 

Розточчя і має такі характерні ознаки: 

а) різка асиметричність схилів; північно-східний схил утворює уступ, 

що круто спускається до Грядового Побужжя, тоді як південно-західний 

схил непомітно переходить у Львівське Опілля; 

б) значні висоти, які перевищують місцями 400 м над рівнем моря;  

в) значна лісистість, особливо північно-східного крутого схилу, з 

поширенням сосново-дубово-букових лісів на сіро-лісових ґрунтах. 
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Дискусійним є питання щодо виділення меж Давидівського пасма. 

Професор І. Бурачинський (Польща) і ряд львівських вчених (О. Федірко,  

В. Брусак та ін.) пропонують відносити розширену північну частину 

Давидівського пасма до Розточчя. Сюди входять останцевий горб Високий 

Замок у Львові, височина Знесіння, Винниківський ліс з Чортовими скелями 

і Медовою печерою. Професор К. І. Геренчук (1972 р.) виділяє Давидівське 

пасмо в окремий однойменний природний район у групі горбогірно-лісових 

ландшафтів, для яких характерно глибоке розчленування поверхні, значні 

абсолютні висоти (350–400 м), малопотужний покрив лесових суглинків і 

значне поширення широколистяних лісів.  

Давидівське пасмо місцями сильно розчленоване сучасними і давніми 

долинами, завдяки чому в межах Львова утворилися відокремлені масиви, 

такі як Кортумова, Княжа та Піскова гори, Знесіння. Західна околиця 

Винник займає східну частину Давидівського пасма. За морфологією це 

ерозійно-тектонічний уступ, який являє собою невисоке узгір’я, що 

починається з Високого Замку (Княжої гори) у Львові і простягається до 

Чортової скелі й далі до сіл Гончарі та Під'ярків. Відроги Давидівського 

пасма включають декілька ерозійних останців.  

Гора Високий Замок (413 м н. р. м.) — увінчана штучно насипаним 

конусоподібним горбом (36 м). Високий Замок має дві яскраво виражені 

структурні тераси, поверхня яких бронюється пластами твердих 

тортонських вапняків. Східніше розташована Піскова гора (Гора Лева).   

Гора Лева (Піскова гора, 388 м н. р. м.) — один із пагорбів 

Давидівського пасма, пам'ятка природи місцевого значення. Пагорб 

розташований неподалік від центру Львова, між вулицями Опришківською, 

М. Кривоноса і О. Довбуша. Являє собою денудаційний останець, що 

стрімко підноситься над навколишньою територією на кілька десятків 

метрів. Це унікальна геологічна пам’ятка збереглася завдяки тому, що 

кварцеві та вапнисті піски вкриті шаром щільного пісковику. Складається з 

пісковиків та піску (звідси й друга назва — Піскова гора). На західному і 

(частково) північному боці пагорба є невисокі скелі. Його схили стрімкі, 

особливо північний та західний, місцями з урвищами. Пагорб переважно не 

заліснений, лише його південний бік порослий деревами та кущами. На 

вершині встановлено металевий хрест, облаштовано оглядовий майданчик, 

східним схилом прокладено стежку зі східцями та (місцями) поруччям. 

Пагорб з прилеглою територією розташований у західній частині 

Регіонального ландшафтного парку «Знесіння». 

У минулому на Горі Лева активно використовувалися піскові кар'єри, 

через що його висота з роками стала значно меншою. Однак завдяки 

рішучим протестам історика Ісидора Шараневича каменоломні на цій горі 

були ліквідовані. Гору ще називають «Кальварія», а у XV—XVII ст. 

львівські міщани називали її горою Стефана. На гравюрі А. Гоґенберга за 

рисунком 1607—1608 рр., автором якого вважають Аврелія Пассаротті, її 

названо: «гора Стефана, загально звана Левовою». Проте горою Стефана 
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тоді офіційно мав би називатися невисокий горб над Стрільницею, бо від її 

підніжжя здійснювалось розмежовування земель (ланів), що належали 

місту. 

Львівські міщани перенесли назву гори на 400 м далі, щоби трохи 

збільшити площу своїх володінь. І довший час їм вдавалося дурити 

королівських ревізорів. 

Наступна за нею Вовча гора, яка височіє над будинком нинішньої 

обласної дитячої лікарні на вул. Лисенка (її ще називають Змієвою).  

А далі на схід простягається плосковерха ділянка – Лиса гора. 

Протягом останніх сторіч її було знищено пісковими кар'єрами.  

На південному сході, біля Винник відрог замикається лісистою 

Чортовою (Чатовою) скелею, увінчаною оригінальними формами 

звітрювання верхньотортонських пісковиків у вигляді стрімких скель. 

Висота Чортової скелі – 414 м, це найвища точка Давидівського пасма.  

Дальше пасмо повертає на південь до г. Жупан (391,3 м),  

г. Шипшина (336 м), г. Лисівка (321 м) і далі дугою на схід до сіл Шоломия 

і Звенигород. У районі Винник північно-східний схил утворює уступ, що 

круто спускається до Грядового Побужжя.  

На Давидівському пасмі поширені три типи місцевостей: 

1. Уступи височин з псевдо терасованими, ерозійними та 

гравітогенними формами і комплексом дернових та сірих лісових ґрунтів, 

переважно заліснені.  

2. Полого- і спадисто схилові розчленовані пасма з темно-сірими 

лісовими ґрунтами і чорноземами опідзоленими поверхнево-оглеєними 

слабозмитими середньосуглинковими на лесоподібних суглинках, частково 

розорані.  

3. Вузькі днища річкових долин з близьким заляганням ґрунтових і 

виклинюванням пластових вод з лучно-болотними, лучними і дерновими 

ґрунтами на алювіально-делювіальних відкладах під осоково-різнотравними 

луками. 

Отже, горбиста заліснена місцевість, м’який клімат, надають 

неповторного ландшафтного колориту Винникам, що свого часу дало 

привід назвати місто «Малою Швейцарією». 
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РОЗДІЛ II. ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ 

 

XXVIII тис. до н. е. — V ст. н. е. — ДАВНЯ ДОБА. 
XXVIII тис. до н. е. (верхній палеоліт) — людина вперше заселила 

околиці Винник (г. Чортова скеля). 

XII—VI тис. до н. е. (мезоліт) — поселення. 

 

5500—2750 рр. до Хр. — ТРИПІЛЬСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ. 

V тис. до н. е. — поселення лінійно-стрічкової кераміки (урочище 

«Лазки»). 

IV тис. до н. е. — поселення лендельської культури (урочища «Торговиця» 

і «Лазки»). 

IV тис. до н. е. — поселення лійчастого посуду і трипільської культури  

(г. Жупан). 

III тис. до н. е. — поселення лійчастого посуду і трипільської культури 

(урочища «Голянівка» і «Лазки», г. Жупан, г. Лисівка). 

III—II тис. до н. е. — поселення культур шнурової кераміки та 

комарівської 

(урочище «Лазки», г. Чортова скеля). 

1800 р. до н. е. — поселення, оточене земляним ровом (територія сучасної 

тютюнової фабрики). 

 

VII—III ст. до н. е. — СКІФСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ. 
VII—VI ст. до н. е. — поселення ранньоскіфського часу (г. Шипшина, 

урочище «Голянівка»). 

III—II ст. до н. е. — поселення пшеворської культури (урочище 

«Торговиця»). 

III—V ст. — поселення черняхівської культури (урочище «Кут»). 

 

V—VI ст. — У СКЛАДІ СКЛАВІНСЬКОГО СОЮЗУ. 
I тис. (середина) — проживання праукраїнців на околицях Винник. 

 

VI—X ст. — У СКЛАДІ ХОРВАТСЬКИХ КНЯЗІВСТВ ТА ВЕЛИКОЇ 

(БІЛОЇ) ХОРВАТІЇ. 

IX—XX ст. — урочище «Торговиця» (район верхньої частини теперішньої 

вул. Шевченка; територія біля Винниківської школи мистецтв, між  

г. Лисівка та г. Жупан) — історичний центр Винник. 

 

993 р. — 1215 р. — У СКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. 
 

993 р. — підкорення Великим князем київським Володимиром Великим 

білих хорватів, остаточне приєднання Підкарпаття  до складу Київської 

Русі. 
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1084 р. (близько) — 1144 р. — У СКЛАДІ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО 

КНЯЗІВСТВА. 

1144 р. — 1199 р. — У СКЛАДІ ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА. 

1199 р. — 1215 р. — У СКЛАДІ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО 

КНЯЗІВСТВА. 

 

1215 р. — 1253 р. — У СКЛАДІ КОРОЛІВСТВА ГАЛИЧИНИ ТА 

ЛОДОМЕРІЇ. 

Угорський король Андраш II, який в цей період володів Галичем, звернувся 

до папи римського Іннокентія III з проханням дати папське благословіння 

на Землі Галицько-Волинської держави, коронувати їх заради створення на 

їхній основі окремої держави-королівства Галичини, а також доручити 

естергомському архієпископу Іоанну доставити корону та коронувати 

Коломана (син Андраша II) від імені Святого Престолу. Восени 1215 р. 

Коломан був коронований і став першим королем Галичини та Лодомерії. 

 

1253 р. — 1387 р. — У СКЛАДІ РУСЬКОГО КОРОЛІВСТВА 

(ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ). 

 

XIII ст. (кінець) — XIV ст. (кінець) — Штехери володарі Винник. 

Винники перебували у власності родини Штехерів близько 100 років. 

1290/1300 рр. — король Лев Данилович подарував війтові Бертольдові 

Штехеру млин «Сільський кут» зі ставом поблизу Львова, а також село 

Малі Винники з млином, ставом, корчмою, хутір Підберізці та місцевість 

«Підпреськ». 

XIII ст. — дерев'яний замок у Винниках. 

XIV ст. (початок) — Матеус Штехер  (львівський війт німецького 

походження; син першого львівського війта Бертольда Штехера) володар 

Винник. 

1349 р. — 1387 р. — У СКЛАДІ РУСЬКОГО КОРОЛІВСТВА 

(протистояння з Польщею та Угорщиною). 

 

22 серпня 1352 р. — перша письмова згадка про Винники (за короля 

Казимира ІІІ). 
1352 р. — XIV ст. (кінець)— Юрій (Григорій) Штехер (син Матеуса, 

львівський міщанин і дідич) володар Винник.  

1365 р. — перша письмова згадка про с. Млинівці (територія навколо 

Винниківського озера). 

1 листопада 1378 р. — Владислав Опольський (намісник угорського короля 

Людвіка в Галичині) підтвердив право на землі с. Малі Винники 

львівському міщанину і дідичеві Юрію (Григорію) Штехеру (внуку 

Бертольда Штехера).  
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1387 р. — 1772 р. ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ТА 

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (РУСЬКЕ КОРОЛІВСТВО до 1434 р.). 

 

XIV ст. (кінець) — син Юрія (Григорія) Штехера Петро з Винничок або 

Малих Винник (Петро Винницький) володар Винник. 

1400-ті рр. (початок) — Ян Бернечі (Іван Бернечий) володар Винник  

1410 р. — згадка про Винники в Актах городських і земських (том II,  

стор. 61). 

2 січня 1418 р. — Іван (Ян) з Обихова (генеральний староста руський) 

вирішив суперечку за Винники між шляхтичами Васьком Мосенчичем і 

Яном Бернечі на користь останнього. 

12 березня 1418 р.— Іван (Ян) з Обихова дозволив вільно мешканцям 

Винник стинати дерево в лісах аж до Львова, а міщанам Львова аж до села 

Винники, поки не буде розмежування між Львовом і Винниками. 

1420 р. — 1436 р. — Іван з Винник (можливо Ян Бернечі (Іван Бернечий) 

фігурує в документах як свідок. 

1434 р. — 1772 р.  — у складі Руського воєводства (Львівська земля; 

Львівський повіт). 
1438 р. — перший напад татар на Руське воєводство. 

1438 р. — 1498 р. — на землі Руського воєводства вчинено щонайменше  

14 татарських і турецьких набігів.  

1435 р. — введення польського права і польського суду (закріпачення 

селян). 

20 листопада 1443 р. — за судовим позовом володарем Винник згадується 

Грицько Кердейович. 

1443 р. — 1459 р. (з перервами) — Грицько Кердейович (староста 

холмський (1431—1439 рр.), подільський воєвода (1439—1462 рр.), 

теребовельський староста (1456 р.), староста красниставський, каштелян 

львівський) володар Винник. 

1443 р. — шляхетний Пашко-намісник у Винниках змушений був принести 

тілесну присягу проти Івана Кузьми і Яреми. 

1448 р. і 1459 р. — Грицько Кердейович фігурує у документах як володар 

Винник. 

1448 р. — 1453 р. — судові процеси, які тривали за майно Винник і 

Млинівців між тивуном Миколою із Млинівців і Григорієм (Юрієм) 

Струмилою з Винник. 

1450 р. — у Винниках під Львовом виноградник в милю довжини (з 

польської хроніки). 

1452 р. — Климек (Климентій) Струмило пообіцяв 6 марок якомусь 

Хажевському за звільнення Петра з Винник. 

1453 р. — шляхетний Миколай, намісник пана Климентія з Гаїв, вимагає 

терміну проти дільничого Георгія з Винник для підданого корчмаря 

Степана, але відвів позов. 



12 
 

1453 р. — 1454 р. — Григорій (Юрій) Струмило (український галицький 

шляхтич, урядник Королівства Польського, львівський хорунжий) володар 

Винник. 
15 травня 1456 р. — у Львові суддя земський подільський Зиґмунт з 

Новосідлищ  підписав документ, яким львівський хорунжий Юрій 

Струмило з Димошина записав монахам-францісканцям у Львові своє село 

Чишки зі солтиством та монастирем. 

19 квітня 1460 р. — король Казимир IV відіслав справу львівського 

бургомістра, радних і громадян із львівським хорунжим Струмилою про 

межі Львова з селом Винники. 

1471 р. (цілий рік) — через львівського возного Якуба, представник Івана 

Одновського (Гербурта) Ігнат з Руденців домагається штрафу від Струмила 

за відмову дати інтромісію (введення у володіння) на Винники. 

1476 р. — Винникам, серед інших сіл призначено покарання за відміну 

платити надимне. 

XVI ст. — площа Торговиця. 

1515 р. — перша згадка про церкву у Винниках. 

1515 р.  (близько) — 1631 р. — Лагодовські (стародавній український 

шляхетський рід гербу Корчак) — володарі Винник. 

1515 р. — у податковому реєстрі в с. Млинівці документується млин і 1 лан 

(близько 25 га) оброблюваної землі.  

1516 р. — татарські набіги на Винники та довкільні села. 

XVI ст. (початок) — Ванько Лагодовський володар Винник. 

1542 р. — в с. Млинівцях мешкав якийсь Коваль, якого хата і кузня лежала 

«на віддалі пострілу з лука» під високою горою (теперішньою г. Лисівкою). 

Вона розділяла Млинівці від Винник 

1542 р. — 1568 р. — спір між феодалами, власником села Винник і 

власником села Млинівці, про кордон між ними.  

1543 р. — село Млинівці знаходилось «під тією дорогою, яка вела з Винник 

до Львова» і було приватною власністю католицького ксьондза 

Мніщковського, який успадкував його від своїх предків. 

1560-ті — 1570-ті рр. (початок) — Лагодовський Олександр Ванько 

(1525— 1574 рр.)  володар Винник. 

15 червня 1569 р. — польський король Сигізмунд Август видає мандат про 

повернення Олександру Ваньку Лагодовському незаконно відібраного 

маєтку — с. Винники з прилеглими пасікою і ставком. 

XVI ст. (середина) — володарі Винник шляхтичі Лагодовські намагались 

захопити частину Млинівців і повели суперечку за ґрунти з власником села 

ксьондзом Мнішковським, який успадкував його від своїх предків (цей 

судовий спір розглядався двічі). 

1575 р. — татарські набіги на Винники та довкільні села. 

1578 р. — перше розмежування земель між Львовом і Винниками. 

XVI ст. (кінець)— XVII ст. (початок) — Ян (Іван) Лагодовський (син 

Олександра Ванька) володар Винник. 
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XVII ст. — XVIII ст. — кам'яний замок з поділом на верхній і нижній двір. 

1601 р. — документ про оскарження Яном (Іваном) Лагодовським Юрія 

Цибульського з Винник за присвоєння шляхетства. 

1605 р. — 1633 р. — руйнівні спустошливі набіги татар на довкільні села. 

1620 р. — татарські загони цілковито знищили с. Млинівці. 

1620-ті рр. — брати (Станіслав, Олександр, Марко) Лагодовські 

володарі Винник.  
1624 р. — Юрій Заславський з Острога (син волинського воєводи) очолив 

збройний похід на Винники (маєток Станіслава Лагодовського). 

1626 р. — Станіслав Лагодовський робить збройний напад на Винники, де 

мешкали його молодші брати (Олександр та Марко). 

1620-ті рр. (кінець) — 1631 р. — Андрій Лагодовський володар Винник. 

1631 р. — Андрій Лагодовський (брат Станіслава, Олександра, Юрія та 

Марка) за борги продав Винники, Підберізці, Млинівці, Завадів і Бартошів 

львівському каштеляну Вацлаву Яну Замойському. 

1631 р. — 1696 р. — Замойські (стародавній українсько-польський 

шляхетський рід гербу Єліта) володарі Винник. 

1631 р. — 1650 р. — Вацлав Ян Замойський (каштелян львівський  

(1632 р.), холмський хорунжий) володар Винник. 

1648 р. і 1655 р. — походи гетьмана Богдана Хмельницького у Галичину, 

під час яких двічі облягав Львів, а його шлях завжди проходив через 

Винники. 

1648 р. — Винники, Млинівці та Підберізці були спустошені козаками і 

татарами. 

1650 р. — 1682 р. — Стефан Замойський (син Вацлава Яна Замойського; 

київський каштелян (1662 р.), 1655 р. брав участь в обороні 

Ченстоховського монастиря від шведів) володар Винник. 

4 квітня 1653 р. — Стефан Замойський має в оренді село Миклашів, його 

піддані повинні працювати по три дні на тиждень для дідичного села 

Винники, де є фільварок. 

25 вересня — 8 листопада 1655 р. — друга Львівська облога (табір 

Богдана Хмельницького знаходився у Винниках). 

1660 р. — згадка про Стефана Замойського як володаря Винник у судовому 

позиві львівського старости Я. Мнішека. 

1660 р. — згадка про Стефана Замойського як володаря с. Млинівці у скарзі 

возного Мартина Іздебського з Никловичів. 

17 травня 1666 р. — польський король Ян II Казимир дозволив 

Стефанові Замойському перетворити Винники на місто, надавши йому 

Магдебурзьке право. З Підтвердної грамоти: «...Вибори ж у цьому 

містечку у всі роки, скільки їх буде відпущено фундаторові цього містечка, 

а потім за його спадкоємців і власників, мають відбуватися на свято Івана 

Хрестителя, і на них мають вибирати одного бурмистра й чотирьох 

райців, яких має вибирати й затверджувати згаданий фундатор, а війта 

призначати й у всі роки в це свято так вільно має чинити фундатор». 
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Влада міста могла самостійно провадити судові процеси і приймати 

рішення, окрім тих, які належали до юрисдикції короля. Двічі на рік (на 

Михайла та Зелені свята) у Винниках мали відбуватися великі ярмарки; 

утворилися купецьке братство і ремісничі цехи, проводились щотижневі 

торги. Крім цього, з метою розвитку міста мешканці отримали на 10 років 

звільнення від податків і мита. 

1672 р. (вересень-жовтень) — облога Львова турецько-татарською армією 

і військом гетьмана Петра Дорошенка (перебування в околицях Винник 

турецько-татарсько-українського війська). 

1675 р. (серпень) — розташування польського війська на позиціях від 

Високого замку до Винник (загроза татарського нападу на Львів). 

1682 р. — 1696 р. — Дорота Замойська (Лешчковська) (вдова по Стефану 

Замойському) володарка Винник. 

1695 р. (лютий) — спустошливий набіг татар на навколишні села. 

1695 р. (лютий) — підготовчі роботи у Винниках та околицях, під 

керівництвом коронного гетьмана С. Яблоновського, до вирішальної битви 

з татарами (передовою позицією мали служити укріплення Винник). 

1696 р. — король Ян III дозволяє Дороті Замойській зректися Миклашева, 

Дворищ і Садкова на користь Адама Тарло і його дружини Дороти (Дунін-

Борковської), що на той час, напевно вже володіли Винниками та 

Підберізцями. 

1696 р. — 16 січня 1730 р. — Тарло (спольщений український 

шляхетський рід гербу Топор) володарі Винник і Підберізців.  

1696 р. — 1719 р. — Адам Петро Тарло (воєвода люблінський (1706–

1719 рр.), стольник коронний (1703—1706 рр.), староста стежицький  

(1695 р.), люблінський, солотвинський, янівський, блонський, новінський) 

володар Винник. 

XVII ст. (кінець) — XVIII ст. (початок) — перебудова Винниківського 

замку у вигляді бастіонних укріплень. 

1700 р. — перехід в унію Винниківської парохії. 

1703 р. — згадка про родину Тарло, як володарів Винник, у подимному 

податку Львівської землі. 

1704 р. (вересень) — перебування шведського війська Карла XII в 

околицях Винник. 

1719 р. — 1749 р. — Маріанна Потоцька (Яблоновська, Тарло) 

володарка Винник (з перервами), після смерті чоловіка Адама Петра 

Тарло. Двічі виходила заміж, перший раз у 1701 р. за Станіслава Кароля 

Яблоновського, який помер у 1702 р. і в цьому ж році за Адама Петра 

Тарло.  

1720-ті рр. — Кароль Тарло (1697—1749 рр.; син Адама Петра Тарло і 

Дороти Дунін-Борковської; каштелян люблінський (1748 р.), староста 

стежицький, ленчинський) володар Винник. 

16 січня 1730 р. — 16 січня 1750 р. — Потоцькі (гербів Пилява, 

спольщений український шляхетський рід) володарі Винник. 
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16 січня 1730 р. — Станіслав Владислав Потоцький (белзький староста, 

рідний брат Маріанни Потоцької) викупив Винники за 370 тис. гульденів у 

Кароля Тарло. 

16 січня 1730 р. — 3 квітня 1732 р. — Станіслав Владислав Потоцький 

володар Винник. 
3 квітня 1732 р. — Станіслав Потоцький подарував Винники разом з 

селами Виннички і Підберізці своєму племінникові Франциску Салезію 

Потоцькому. 

3 квітня 1732 р. — 16 січня 1750 р. — Франциск Салезій Потоцький 

володар Винник. 

1733 р. — «Протестація Маріанни Тарлової проти просесора с. Сихова за 

шкоду в лісах с. Винників». 

1736 р. — у хроніці львівських вірменських бенедиктинок записано: у 

Винниках, миля від Львова, образ Найсвятішої Панни Марії Ченстоховської 

кривавими слізьми плакав. 

1738 р. — 1766 р. — будівництво костелу (архітектор Бернард Меретин). 

17 березня 1741 р. — перша генеральна візитація винниківської парафії. 

1740-ві рр. — 30 грудня 1753 р. — о. Іван Струмилович парох.  

1750-ті — 1780-ті рр. — о. Іван Слоньовський парох. 

16 січня 1750 р. — Франциск Салезій Потоцький продав Винники і 

Підберізці за 400 тис. гульденів львівському суфрагану Самуелю 

Ґловінському. 

16 січня 1750 р. — 1775 / 1776 рр. — Самуель Ґловінський володар 

Винник. 
10 серпня 1755 р. — Самуель Ґловінський закріпив ерекційною грамотою 

за церквою її прадавні землі. 

1756 р. (липень) — С. Ґловінський передав Винники у тимчасове 

користування ордену піарів, а сам став настоятелем монастиря. 

1756 р. (липень) — 1784 р. — піари у Винниках. 

1764 р. — Михайло Коваль війт у Винниках. 

3 лютого 1764 р. — друга генеральна візитація винниківської парафії  

(о. М. Шадурський). У Винниках – 52 родини парафіян з мельниками. 

1766 р. — завершено будівництво костелу і створення римо-католицької 

парафії (прилучено латинників з Лисинич, Підборець, Миклашева та 

Винничок). 

 

1772 р. — 1918 р. ПІД ВЛАДОЮ АВСТРІЙСЬКОЇ  

(з 1867 р. — АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ.  

 

1772 р. — перший поділ Польщі (Галичину включили до складу володінь 

Габсбургів, створено окрему провінцію — «Королівство Галичини і 

Володимирії» (Königreich Galizien und Lodomerien).  
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27 вересня 1772 р. — вдруге зібрано винниківську громаду (біля церкви 

Воскресіння Господнього) і прилюдно зачитано універсал імператриці 

Марії- Терезії, виданий 1 вересня. 

28 грудня 1772 р. — винниківчани склали присягу вірності імператриці 

Марії-Терезії. 

1773 р. — 1867 р. — Винники складова частина циркулу (округу) Львів.  

1773 р. — 1782 р. – Винники в складі циркулу (округу) Львів, дистрикт 

Жовква. 

1775 р. / 1776 р.— С. Ґловінський передає свої маєтності у Винниках в дар 

імператриці Марії-Терезії, з проханням утримувати засновано ним раніше 

школу (Терезіанську шляхетську фундацію) та заповів частину коштів на 

утримання кафедрального костелу у Львові. Винники прилучено до 

камеральних (державних) земель. 
1779 р. — австрійський уряд перевів зі Львова до Винник тютюнову 

фабрику. 

1780-ті — 1803 р. —  о. Василь Роздольський  парох. 

1780-ті — 1820-ті рр. — Олекса Сендега дяк у церкві. 

1780 р. (друга половина року) — запрацювала тютюнова фабрика. 

1782 р. — поблизу Винниківського замку, під час копання канави, були 

знайдені та передані до Львівського міського арсеналу дві залізні гармати. 

1783 р. — перший опис Винник часів австрійського панування (до Винник 

належало 7 млинів з ставками, які пізніше придбала фабрика; власники – 

Скремета, троє Лемів, Тетько, Ярема та Макк). 

1783 р. — перша австрійська  мапа, де зображені Винники (оригінальна 

назва: «Lemberg. Leopol. Lwow.», мірило: 1:28 800; розмір мапи: 42 x 63 см; 

видавець — Квартирмейстерство австрійського Генерального штабу). 

14 березня 1784 р. —  єпископ Петро Білянський затвердив статут 

церковного братства.  

1784 р. — фабрика тютюну стає королівською (державною). 

1785 р. —  на території фабрики для найманих працівників з навколишніх 

сіл збудували 14 малих будинків (на фабриці працювало 400 осіб). 

1785 р. — австрійська влада реквізувала золоті та срібні прикраси 

чудотворного образу Винниківської Божої Матері, які невдовзі були 

замінені позолоченими та посрібленими дерев'яними.  

1785 р. — у Винниках і Підберізцях мешкало 2 036 осіб (з них християн — 

1 981 особа, євреїв — 55; християнських родин — 408, єврейських — 10). 

1785 р. — німецька колонія Вайнберґен (Винні гори) і німецька школа 

(приїхало 30 родин з Баварії). До 1793 р. не було вчителя. 

1785 р. — німецька колонія Унтерберґен (Під Горами), між Винниками і 

Підберізцями. 

1785 р. — дві школи, одна з яких українська (за часів польського панування 

у Винниках не було навчальних закладів). 

1780-ті рр. — Іван Забавський війт у Винниках.  
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17 вересня 1785 р. — ДОГОВІР  цісарсько-королівських камеральних дібр 

Винники в Галичині  (підпис - М. А. Штайнер, губерніяльний радник і 

адміністратор як надворний комісар Грдлічка Р.; Винники). 

Присяжні обрані мужі громади Винники: 
Іван Забавський, війт  

Яцко Сушко  

Федько Козак 

Єндрух Ружа  

Федько Сидурко  

Федько Врецьона 

Петро Ханас 

Федько Забавський 

Сенько Кияк 

Присяжні обрані мужі громади Підберізці: 

Іван Гарапа, війт 

Стецько Дмитерко 

Степан Добош 

Савко Кубай 

Яцко Голий 

Федько Цар-Маленький 

Іван Кусь 

Федько Чорний 

Іван Кернога 

18 вересня 1785 р. — ДОГОВІР з підданими про знесення панщини і 

розділення панських грунтів (підпис - Народний комісар Гдрлічка Р.; 

Львів). 

19 листопада 1785 р. — ратифіковано договір про знесення панщини  у 

Винниках цісарем Йосифом II у Відні. 

1 лютого 1786 р. — початок дії договору про знесення панщини. Винники 

— перший населений пункт Галичини де її було скасовано. 

1786 р. — книга Франца Кратера «Листи про теперішній стан Галичини» 

(подано опис Винниківської тютюнової фабрики). 

1787 р. — зі Львова через Винники прокладено Бродівську дорогу 

(цісарську) на Золочів і Броди (ця дорога і сьогодні з’єднує Винники зі 

Львовом). 

1787 р. — збудовано новий бровар (пивоварня) і корчму (старий бровар 

згадується під 1782 р.).  

1787 р. — на тютюновій фабриці порушувалося питання про посаду лікаря, 

через брак коштів не було вирішене.  

1788 р. — Йосифинська метрика (опис Винник, визначено межі Винник). 

Ґрунти поділено на домінікальні поля колоністів та рустискальні 

(селянські). 
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XVIII ст. (кінець) — пожежа на тютюновій фабриці (часткове 

пошкодження колишніх замкових споруд). Перебудова замку з 

пристосуванням до фабрики тютюну. 

1788 р. — дяк  Олекса Сендикович, а в лютому 1791 р. він вже був 

записаний як бакаляр, тобто учитель. 

1790-ті рр. — Сенько Кіяк війт у Винниках.   

1792 р..— народився Антон Лауб (Ляуб) — живописець, графік, літограф, 

колекціонер. 

1793 р. — перший вчитель у німецькій школі Ґеорг Ролянд. 

1795 р. — костел був покритий гонтом, а фасади помальовані на червоно. 

1796 р. — плани реконструкції фабрики, виконані архітекторами віденської 

школи (зберігаються в УДІА у м. Львові). 

1796 р. — у Винниках і Підберізцях мешкало 2 867 осіб (1387 чол. і  

1480 жін.). 

1 лютого 1796 р. — відновлено договір про скасування панщини на 

наступні 16 р. (за правління імператора Франца II (I). 

10 січня 1797 р. — опис Винник (склали: управитель Антон Фрік та 

контролер Граф). 

1797 р. — при тютюновій фабриці — броварня на 40 бочок і гуральня з  

3 котлами. 

1797 р. — побудовано 50 будинків для фабричних працівників. 

1790-ті рр.  — почали функціонувати цегельня, вапнярка, олійниця. 

1802 р. — мапа Винник (вздовж р. Маруньки – дев’ять млинів зі ставками). 

1803 р. — заснування тривіальної школи (початковий навчальний заклад) 

для католицької молоді та дітей фабричного персоналу та робітників. 

1800-ті рр. (початок)  — у Винниках три тривіальні школи, заведене було й 

повторне навчання у недільні дні. 

1803 р. — 1832 р. —  о. Семен Давидович парох (з 1801 р. сотрудник). 

1805 р. — поява нового обладнання на тютюновій фабриці. 

1807 р. — звіт вчителя Ґеорга Ролянда (учнів 40, навчання тільки взимку, 

мале приміщення школи, шкільний будинок в аварійному стані (рік пустує). 

1809 р. (червень-грудень) — розквартирування у Винниках московських 

військ (грабунок тютюнової фабрики). Прибуття графа Голіцина для 

врегулювання ситуації. 

1810 р. — виготовлено проект нового мурованого греко-католицького 

храму і розпочато будівництво. 

10 березня 1810 р. — крайовий уряд мав дати камеральному управлінню у 

Винниках доручення доставити будівельний матеріал і зайнятися 

будівництвом школи, але ніщо не свідчить, що саме будівництво 

розпочалося. 

1811 р. — тривіальна школа при тютюновій фабриці та школа в колонії 

Вайнберґен (у яких навчалися, відповідно, 49 і 50 учнів). 

1811 р. — посада лікаря на тютюновій фабриці. 
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1811 р. — скасовано обов’язкове початкове шкільне навчання 

(запроваджене 1805 р.). 

1813 р. — зупинено будівництво церкви у зв’язку з австрійсько-

французькою війною. 

21 вересня 1814 р. — декретом Скарбу двору дозволено, щоб шкільному 

вчителеві  платити 320 флоринів з прибутків від випуску тютюнових 

виробів. 

23 і 25 грудня 1814 р. — пожежі у Винниках (згоріло кілька будинків). 

1815 р. — розібрали стару дерев'яну дзвіницю у церкві Воскресіння. 

1815 р. — народився Аренд Карл (живописець). 

1815 р. — у  Винниках проживало 874 греко-католиків (українців).  

1816 р. — митрополит Михайло Левицький зобов’язав винниківську 

громаду продовжити будівництво церкви (автор проекту – Й. Вандрушка). 

1817 р. (липень) — у Винниках побував австрійський імператор Франц 

II (І)  під час подорожі Галичиною і відвідав фабрику тютюну та 

оглянув виробництво. 
1818 р. — низка реконструкцій і перебудов на тютюновій фабриці. 

1818 р. — початок будівництва нового млина зі шлюзами на р. Марунька 

(експлуатувався до 1935 р.). 

1819 р. — фабрика відмовилася від школи (шкільний будинок передала 

громаді). Створено нову тривіальну школу. 

1819 р. — у Винниках — 200 будинків. 

1821 р. — Францисканська метрика (опис Винник). 

1821 р. —  у  Винниках проживало 814 греко-католиків (українців). 

1823 р. — 1826 р. — у г. Жупан проклали штольні.  

1823 р. — гравюра Винник («Винники у Львівській окрузі») Антона Ланґе. 

4 червня 1823 р. — рішення Скарбу двору (учитель школи Мартін Руньє, 

який навчав також дітей робітників тютюнової фабрики, одержував  

250 флоринів річної платні, мав помешкання і шматок поля для обробітку, 

тому йому було відмовлено в додатковій грошовій допомозі). 

1824 р. — трьохденний страйк робітників на тютюновій фабриці (результат 

– скорочення робочого дня з 14 год до 12 год). 

1826 р. — «Цісарська криниця» (закритий резервуар для води біля  

г. Жупан). 

1827 р. — у Винниках проживало 840 греко-католиків (українців), серед 

них 203 дітей дошкільного віку. 

1830 р. — у Винниках проживало 799 римо-католиків. 

1831 р. — у  Винниках проживало 930 греко-католиків (серед них 270 дітей 

дошкільного віку). 

1832 р. — у  Винниках проживало 910 греко-католиків (українців). 

1 червня 1833 р. — пожежа у Винниках знищила 5 будинків. 

1832 р. — Винниківська парохія належала до Львівського деканату. У 

Винниках — 910 греко-католиків (українців). 

1833 р. (жовтень) — 1838 р. — о. Андрій Дуткевич парох. 
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1835 р. — у Винники зі Львова пустили регулярний омнібус (багатомісний  

візок на кінській тязі) на 12 пасажирів (за день — 4 рейси туди й назад). 

1836 р. — проживав після народження Леопольд фон Захер-Мазох 

(австрійський і німецький письменник). 

1837 р. — 1838 р. — альбом Карла Ауера «Галичина в картинах...» (з 

літографією Винник). 

1838 р. — тривіальну школу відвідують 86 учнів. 

14 березня 1838 р. — Скарб двору дозволив, щоб для тривіальної школи 

щорічно надавали 100 флоринів за навчання дітей фабричних робітників. 

9 травня 1838 р. — звіт дирекції тютюнової фабрики: «Існуючі тепер 

відносини у Винниках є такі, що загальне число дітей виносить 86 чоловік. 

З цього 35 дітей фабричних робітників, 15 – робітниць відвідує недільну 

школу, 3 дітей урядників і 15 службовців фабрики також користуються 

шкільною наукою. Решта, тобто 33 дітей, належать мешканцям Винник. 

Шкільний учитель одержує від громади Винники річно 10 флоринів  

48 крейцарів і від тютюнової дирекції 100 флоринів. Зрештою він не 

одержує жодного додатку з якого-небудь фонду. Ані грошей від батьків 

дітей за навчання». 

1838 р. (листопад) — 1839 р. — о. Орест Кічура парох. 

1 вересня 1839 р. — 1848 р. — о. Іван Слимаковський парох (збудував 

муровану церкву).  

8 жовтня 1839 р. — народився Врецьона Григорій Захарович (педагог і 

освітній діяч, редактор та автор підручників і популярних видань). 

25 серпня 1840 р. — початок будівництва церкви. 

1842 р. — Церква Воскресіння ГНІХ (перша згадка датується 1515 р.). 

Архітектор — Йосиф Вандрушка (українець чеського походження).  

28 березня 1843 р. — видано дозвіл на перебудову головного корпусу 

тютюнової фабрики. 

1844 р. — у Винниках — 1033 греко-католиків (українців). 

1848 р. — винниківська громада продала cтарий дерев’яний храм громаді  

с. Скнилів (Золочівщина). Розміри: довж. 17 м, шир. 6,5 м, вис. 8 м. Вміщав 

300 осіб. 

1848 р. — марш через Винники московських військ, що йшли на допомогу 

Австрії придушувати угорське повстання. 

1848 р. — Лейзор Бавер (єврей) завершив перебудову головного корпусу 

тютюнової фабрики. Придбання сусідніх земельних ділянок для 

спорудження нових корпусів фабрики. 

20 березня 1848 р. — 4 серпня 1949 р. о. Юліан Сембратович парох. 

16 квітня 1848 р. — скасування панщини на галицьких землях (на п'ять 

місяців раніше ніж в інших частинах імперії). 

5 червня 1848 р. — богослужіння в церкві, під гомін дзвонів священик 

оголосив про скасування панщини і про створення у Львові «Головної 

Руської Ради». 

1849 р. — 1890 р. — о. Стефан Хоминський парох. 
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1850 р. — Крайова шкільна рада ввела у винниківській школі години 

української мови.  

1850 р. — 1868 р. — українська школа. Дяк Саламонович навчав дітей 

писати та читати. Останній учитель — А. Блонарович. 

1854 р. — 1867 р. — Винниківський повіт. 

1854 р. — у Винниках — 1106 греко-католиків (українців). 

1855 р. — мапа «Львів, Винники, Куликів, Буськ, Глиняни»  

(«Umgebungen von Lemberg, Winniki, Kulików, Busk und Gliniany») (1855—

1863 pp. капітаном Карлом Куммерер Ріттер фон Куммерсберґом видано 

«Адміністративну карту Королівства Галичини та Лодомерії...» на  

60 аркушах; мірило 1:115 200). 

19 травня 1857 р. — лист Греко-католицької митрополичої консисторії у 

Львові Галицькому намісництву про підпорядкування і нагляд за 

тривіальною школою у Винниках. 

1860-ті рр. — австрійський уряд віддав владу в Галичині полякам. 

11 листопада 1864 р. — народився граф Дунін-Борковський Станіслав 

(Dunin Borkowski) — філософ, дослідник Спінози, геолог, єзуїт. 

1864 р.  —  у Винниках проживало 1294 греко-католиків (українців). 

1867 р. — 1918 р. — Винники — складова частина Львівського повіту 

(скасовані округи, а повіти реорганізовані: частина зникла, а частина 

збільшилася коштом інших). 

1867 р. — 1918 р. — Винниківський судовий повіт. 
13 лютого 1868 р. — звернення польської громади до Крайової шкільної 

ради у Львові з проханням не допустити відкриття української школи. 

6 березня 1868 р. — звернення винниківської громади до Львівського 

повітового уряду, що нібито українці і поляки погоджуються на існування 

єдиної школи. 

29 липня 1868 р. — єдина для дітей українців і поляків тривіальна 

двокласна школа, що існувала при латинській парафії (з 1882 р. — 

чотирикласна). Викладання польською мовою (до 1913 р.). Спольщенню 

українців сприяла  Крайова шкільна рада (утв. 1867 р.). 

6 квітня 1869 р. — народився Банах Павло Ілліч (український педагог, 

літератор, делегат 1918 р. до Української Національної Ради Західної 

Української Народної Республіки).  

1870 р. — ремонт церкви та парафіяльного обійстя. 

1872 р. — у школі — 2 педагоги (керуючий учитель Войцех Левицький і 

заступник учителя Антін Дигдалевич). Навчання дітей в двох окремих 

класах, без різниці обряду. 

1873 р. — страйк робітників на тютюновій фабриці (результат — 

скорочення робочого дня з 12 год до 9 год). 

1874 р.  — у Винниках проживало 1397 греко-католиків (українців). 

18 травня 1874 р. — відбулась нарада, у котрій брали участь делегати 

Окружної шкільної ради: Йозеф Лєканович, о. Стефан Хомінський, 

господар Семеон Соломонович з Винник, представник тютюнової фабрики 
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Едмунд Кущак і голова громади Вайнберґена Стейметч (обговорювалися 

питання шкільництва у Винниках; з 450 дітей відповідного віку школу 

відвідувало 140 осіб). 

1875 р. — народився Дмитерко Дмитро (український педагог, лікар). 

19 листопада 1875 р. — народилася Гриневичева Катря (українська 

письменниця). 

1876 р. — австрійська  мапа, де зображені Винники (оригінальна назва 

«Lemberg», мірило: 1:75 000). Мапа неодноразово перевидавалась. 

1876 р. — Ухвала Ради громадської Винників (орган влади у Винниках, 

який складався з 30 членів — 19 українців, 8 поляків та 3 євреїв) в якій 

зазначалося, що більшість населення Винник — українці, але мова 

викладання в школі має бути польською. 

1880-ті рр. — до Винниківської греко-католицької парафії належали 

Лисиничі, Миклашів, Підберізці, Вайнберґен і Унтерберґен. 

1880 р. — перепис населення. У Винниках проживало 2 857 осіб  (за 

віровизнанням – 1 398 греко-католиків, 1 090 римо-католиків, 239 іудеїв, 

153 інших; за національністю – 1 469 українців, 1 189 поляків, 206 німців); 

будинків — 374. 

1880 р. — тютюнова фабрика отримала кілька ручних пристроїв для 

виготовлення паперових гільз і партію ручних машинок для виготовлення 

цигарок. 

1882 р. — масовий випуск цигарок (близько 40 млн штук). 

1882 р. — Винниківська шкільна рада (8 учителів – 5 українців (Дмитро 

Вовків, Григорій Грицай, Іван Крайник, Михайло Вислобоцький, Осип 

Сіцінський) і 3 поляки). 

10 березня 1882 р. — засідання місцевої шкільної ради (вирішено, що у 

зв’язку зі зростанням кількості дітей шкільного віку робітників і службовців 

тютюнової фабрики, вимагати відкриття чотирьохкласної школи із 

залученням фінансової допомоги фабрики). 

23 листопада 1882 р. — народився Мисько Пилип (український педагог і 

громадсько-політичний діяч, директор «Торгової Спілки» у Винниках, 

повітовий комісар Винниківського судового повіту у листопаді 1918 р.). 

21 грудня 1882 р. — Крайова шкільна рада реорганізувала двокласну 

школу в чотирикласну. 

1884 р. — народився єврейський художник Гросс Казимір  (Gross  

Karzimierz). Закінчив гімназію у Самборі. Протягом 1904—1905 рр. 

навчався у Краківській академії мистецтв (Майстерня Флоріана Цинка). 

1884 р.  — у Винниках проживало 1497 греко-католиків (українців). 

1884 р. — у Винниках одна аптека й один лікар. 

1885 р. — святкування громадою Вайнберґен 100-ї річниці заснування 

колонії. 

1885 р. — при церкві діяло Братство тверезості (32 члени), церковне 

братство (62 члени). 
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17 травня 1885 р. — народився Магаляс Семен (культурно-освітній та 

військовий діяч, співорганізатор Державного Секретаріату Військових 

Справ ЗУНР, сотник Армії УНР, начальник закордонного відділу Головного 

управління Генерального штабу Дієвої армії УНР, начальник 

мобілізаційного відділу Головного управління Генерального штабу УНР). 

3 жовтня 1896 р. — митрополит С. Сембратович затвердив статут 

винниківського Братства найсвятіших тайн (1901 р. — 200 членів). 

17 травня 1887 р. — у Винниках з канонічною візитацією парафії 

побував Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський та Єпископ 

Кам'янецький, предстоятель УГКЦ Сильвестр Сембратович. 
9 жовтня 1887 р.— народився у Вайнберґені Рудольф Болек (учитель і 

політик, голова Німецької Народної Ради Галичини). Помер 18 січня 1940 р. 

в Познані. 

1888 р. — народився Козак Михайло (сотник УГА, доктор). 

1889 р. — австрійська мапа, де зображені Винники (без назви, мірило  

1:200 000).  

1889 р. — перший паровий двигун на тютюновій фабриці для динамо-

машин. 

1889 р. — при тютюновій фабриці відкрито «Інститут хворих» (кошти на 

утримання  надавалися державою, а частково надходили з внесків самих 

робітників). 

1889 р. — реконструкція притвору у костелі, будова стінової дзвіниці.  

1890-ті рр. — на винниківському цвинтарі встановлено каплицю, де 

поховані визначні постаті національно-духовного відродження — о. 

Григорій Гірняк (1865—1945 рр.) і о. Стефан Хомінський (1815—1890 рр.) з 

родиною. 

2 січня 1890 р. — о. Гірняк Григорій  сотрудник винниківської парафії. 

15 січня 1890 р. — о. Гірняк Григорій  завідувач винниківської парафії. 

1890 р. — перепис населення. У Винниках проживало 3 390 осіб (з них — 

302 євреїв). 

1890-ті рр. — 1900-ті рр. (початок) — Петро Обаранець  війт у Винниках, 

Василь Лема — писар. 

1891 р. — 1893 р.  — о. Микола Січинський  парох. 

1891 р. — львівський підприємець Еміль Браєр збудував, за взірцями проф. 

Вінтернітца, у долині р. Маруньки (недалеко від сучасного Винниківського 

озера) кліматичний лікувальний заклад «Маріївка». 

27 січня 1894 р. — 1945 р. — о. Гірняк Григорій парох. 

3 травня 1894 р. — народився нацистський політичний діяч Андреас Болек 

(Andreas Bolek) у колонії Вайнберґен. Був гауляйтером НСРПН, 

начальником поліції та СС-Бригадефюрером. Розстріляний радянськими 

військовими 5 травня 1945 р. у Магдебурзі. 

27 листопада 1895 р. — клопотання до Високого Намісництва у Львові про 

створення читальні «Просвіта».  



24 
 

30 листопада 1895 р. — прохання про створення «Просвіти» було 

задоволене Високим Намісництвом у Львові. Засновниками «Просвіти» 

були: о. Григорій Гірняк, Павло Домазар, Петро Обаранець, Теодор Кіяк,   

Іван Лема, Михайло Пивовар, Володимир Титло, Федір Дмитерко, Анна 

Врецьона, Ольга Гірняк. 

1896 р. — освячення костелу під титулом Успіння Пресвятої Діви Марії. 

14 січня 1896 р. — установчі збори товариства «Просвіта». Перший  

голова — о. Григорій Гірняк (до 1907 р.). 

19 січня 1896 р. — початок роботи читальні «Просвіта». 

15 вересня 1896 р. — народився Влох Михайло (поручик австрійської 

армії, січовий стрілець, автор регіонального збірника про Винники 

«Винники. Звенигород. Унів та довкільні села» (1970 р. Чикаго, США). 

1896 р. (жовтень) — 1914 р. — Володимир Левицький (український 

правник, громадський діяч, видавець, літературознавець) нотаріус у 

Винниках. 

1897 р. — рішення Галицького Сейму  про задоволення петицій громад 

підльвівських сіл Вовків, Кугаів, Підтемне і Загір'я з просьбою про 

вилучення їх з Винниківського повітового судового округу і включення до 

Львівського. Причина банальна - в болотисту пору доїхати до Винник 

навпростець сільськими дорогами непросто і тому жителі цих сіл найперше 

добираються до доброго стрийського гостинця і далі ним - до Львова, а 

потім ще й вимушені долати лишніх 10 км до Винник. Задовольнили. 

1897 р. — опис герба Винник (зберігся в реєстрі, складеному офіціялом 

львівського архіву Ф. Ковалишиним: «На срібному тлі зелена галузка 

винограду з гроном»). 

14 квітня 1897 р. — народився Левицький Ярослав Володимирович (син 

Володимира Левицького; громадсько-політичний діяч у Винниках, правник, 

старшина Української армії). 

29 серпня 1897 р. — народилася Мирослава Сопілка (українська поетеса 

та прозаїк). 

1898 р. — дендрологічний парк «Винниківський» (засновник професор 

Станіслав Соколовський). Площа – 2 га, налічував 62 екзотичні породи 

дерев. 

1898 р. — народився Циньовський Степан (січовий стрілець; 1 листопада 

1918 р. роззброював австрійські загони у Львові). Помер 1992 р. 

1898 р. — перекриття ґонтового даху на церкві бляхою. 

2 липня 1898 р. — народився Підлісецький Володимир (вістун I сотні I 

полку Українських Січових Стрільців, учасник і організатор Листопадового 

чину 1918 р. у Винниках). 

1899 р. — у Винниках: тютюнова фабрика, санаторій «Маріївка», повітовий 

суд, податковий уряд, пошта, телеграф, постерунок, аптека, 2 лікарі, 4-

класна школа з 7 вчителями. 

4 вересня 1899 р. — народився Домазар Антін Іванович  (військовий і 

громадський діяч, просвітянин, стрілець УГА). 
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17 вересня 1899 р. — народився Голіян Роман Теодорович (старшина 

УГА і Армії УНР, український журналіст, активний діяч Українського 

Національно-Демократичного Об'єднання). 

Кінець XIX  ст. — фабричний будинок по теперішній вул. Галицькій, 13 

(там завжди проживала еліта працівників тютюнової фабрики; така ситуація 

була і за Австро-Угорщини, за Польщі і за СРСР). 

Кінець XIX  ст. — вілла нотаріуса Володимира Левицького  по теперішній 

вул. Галицькій, 11. 

Кінець XIX  ст. —  будинок  по вул. Івасюка, 5 (за СРСР – вул. Танкістів). 

За часів панування Австро-Угорщини та Польщі - приміщення повітового 

суду. В період, коли Винники були районним центром (1940-1959 рр.) – 

Винниківський районний суд та редакція районної газети. З 1960-их до поч. 

1990-их рр. – друкарня. З поч. 1990-их – виставковий зал Історико-

краєзнвчого музею. В 1908-1914 рр. комісаром для спростування ґрунтових 

книг тут працював Антін Рак (1876-1958 рр.; громадський діяч, активний 

член Винниківської  «Просвіти»; батько Ярослава Рака (1908-1989 рр.; 

український пластовий і політичний діяч, один з перших членів ОУН, 

правник). 

1900-ті рр. (початок) — бургомістр Винник (голова міста) — чех Почко 

(проживав по теперішній вул. Крушельницької). 

1900-ті рр. (початок) — українське господарське товариство «Сільський 

господар» (організатор — о. Григорій Гірняк). 

1900-ті рр. (початок) — руханково-пожежне товариство «Сокіл» 

(організатор — о. Григорій Гірняк, голова — Омелян Влох). 

1900-ті рр. (початок) — у Винниках була своя аптека (Dz. Wr. J. Schetz). 

1900 р. — відомий інженер Карл Ріхтманн купив санаторій «Маріївку».  

1900 р. — перепис населення. У Винниках проживало 3 881 особа (з них — 

266 євреїв). 

1900 р. — цегельний завод біля г. Жупан (посезонно працювало 40-45 

робітників; на цеглі клеймо «ZUPAN», випуск 1200 тис.штук цегли на рік). 

29 січня 1900 р. — народився Йона Ярослав Григорович (стрілець УГА з 

01.1919 р.; козак 3-ї Залізної дивізії Армії УНР). 

1901 р. — дано концесію на проект будівництва залізниці Персенківка — 

Винники — Перемишляни — Бережани — Підгайці (чотири роки велися 

перемовини з державою та потенційними інвесторами, в тому числі з 

Львівським магістратом, який за умову своєї участі в проекті поставив 

вимогу будівництва нового вокзалу неодмінно на території міста). 

1902 р. — народився Копач Степан (учасник Листопадового чину 1918 р. у 

Винниках, Почесний громадянин Винник). Помер 1991 р. 

1903 р. — хор при читальні «Просвіти». 

1903 р. — розмальовано церкву Воскресіння ГНІХ і встановлено різьблений 

і позолочений чотириярусний іконостас рядової побудови (роботи Юліяна 

Макаревича, Модеста Сосенка та Антіна Манастирського). 

13 грудня 1903 р. — народився Голіян Володимир (чотар УГА, діяч ОУН). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1904 р.  — у Винниках проживало 1920 українців. 

18 серпня 1904 р. — постанова Ради громади Винник про утворення у 

народній школі паралельних класів з українською мовою викладання. 

31 жовтня 1904 р.  — засідання Окружної шкільної ради у Львові про 

введення паралельних українських класів у винниківській школі. 

1905 р. — 1908 р.  — будівництво залізниці  «Підзамче — Винники — 

Перемишляни — Бережани — Підгайці» (через реконструкцію станції 

Підзамче, яка тоді тривала, відкриття гілки відклали  на рік). 

1905 р. (січень) — лист винниківчан до Міністерства віросповідань й освіти 

з проханням відкрити українську школу. 

16 лютого 1905 р. і 2 травня 1905 р. — листи винниківчан до імператора 

Франца Йосифа I  з проханням відкрити українську школу. 

1 жовтня 1905 р. — народився Врецьона Євген (провідний діяч УВО та 

ОУН, член УГВР). 

1906 р. — 1921 р. — о. Григорій Гірняк заступник Винниківського декана. 

1907 р. — профспілкова організація на тютюновій фабриці (голова —

Григорій Домазар). На фабриці – 1470 осіб. 

11 червня 1907 р. — народився Врецьона Володимир (лікар, провідний 

діяч ОУН, член-засновник Українського Лікарського Товариства в США та 

Українського Інститу Америки). 

1907 р. — активна участь винниківчан у виборах до австрійського 

парламенту (на основі загального виборчого права, українці Галичини 

здобули 27 мандатів; це було найбільше українське представництво 

Галичини в австрійському парламенті після 1861 р.). 

1907 р. — 1912 р. — у Винниках та Чишках неодноразово перебував 

Святий Максиміліан Марія Кольбе (польський священик-францисканець, 

святий мученик, що загинув в Освенцимі, добровільно пішовши на смерть 

заради незнайомої йому людини). 

1907 р. — 1914 р. — Володимир Левицький голова «Просвіти». 

1908 р. — візитація винниківської церкви Митрополитом Андреєм 

Шептицьким. 
1908 р. (січень) — вибори у Галицький крайовий сейм (антиукраїнська 

кампанія, розгорнута поляками, призвела до того, що українці програли 

місцеві вибори й опинилися у дуже скрутному становищі; у сейм потрапили 

12 народовців і 8 москвофілів). У квітні 1908 р, студент М. Січинський вбив 

намісника Галичини Потоцького. Цей акт відчаю був сприйнятий як загроза 

всій Австро-Угорщині, примусив віденський уряд піти на поступки. 

Активізація українського життя у Винниках. 
1908 р. (березень) — 1912 р. — Антін Рак  (український правник, 

громадський і політичний діяч) суддя у Винниках.  

29 липня 1908 р. — народився Рак Ярослав Антонович (псевдо 

«Мортик»; український пластовий і політичний діяч, правник). 

15 грудня 1908 р. — відкриття першої дільниці «Підзамче — 

Куровичі»  залізниці  «Підзамче — Винники — Перемишляни — 
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Бережани — Підгайці» (потяги із 3—4 вагончиків; між Львовом і 

Винниками потяг курсував 2—3 рази на день, до Підгаєць і Бережан – раз 

на добу). 

1909 р. — «Товариство господарсько-кредитове» для Винниківського 

судового повіту (засновники  — Антін Рак і о. Григорій Гірняк). 

1909 р. — 1910 р. — Володимир Левицький і Антін Рак займаються збором 

коштів на будівництво дому читальні (видають переписані листки з 

українськими гербами, з продажу яких дохід йшов на фонд будови; 

проводять дві лотереї). 

1910-ті рр. (початок) — польські товариства у Винниках: «Kolo 

Towarzystwa Szkoly Ludowej w Winnikach», «Polskie Towarzystwo 

gimnastyczne «Sokol» w Winnikach obok Lwowa», «Towarzystwo zaliczkowe 

w Winnikach», «Towarzystwo «Rodzina» w Winnikach», «Grupa w Winnikach 

Polskiego Zwiaku Chrzescianskich Robotnikow z Siedziba w Krakowie» 

(наведено дані на 1912 р.) та ін. 

1910 р. — читальня «Просвіта» налічувала 142 члени. 

1910 р. — парова фабрика столярних виробів «Типія». Засновник Василь 

Рибак. З 1930-их рр. — цвяховий завод (управителі: Андрій В’ялий та Іван 

Дзюбик); з 1959 р. — ливарний цех. 

1910 р. — створено комітет по будівництву пам'ятника Т. Шевченку (збір 

коштів серед місцевого населення). Голова оргкомітету — Левицький 

Володимир Лукич; члени: о. Гірняк Григорій, громадський діяч і суддя у 

Винниках Рак Антін, Г. Грицай, Ю. Левицький, М. Ліщинський.  

3 січня 1910 р. — народився Кияк Григорій (український вчений і педагог, 

член-кореспондент Академії наук УРСР). 

31 липня 1910 р. — фестини, дохід яких призначено на будівництво дому 

читальні «Просвіта» (в цей період українці Винник придбали 2 га землі в 

центрі міста для будівництва читальні). 

17 серпня 1910 р. — Ухвала Ради громадської Винник, про переведення 

навчання в публічній школі з польської на українську мову. 

26 листопада 1910 р. — віче поляків Винник (висловили протест проти 

запровадження в народній школі української мови замість польської). 

1911 р. — страйк робітників на тютюновій фабриці; подання петиції про 

усунення фабричної адміністрації (вимоги були задоволені). 

1911 р. — встановлення на тютюновій фабриці нових машин. 

1911 р. — присвоєння Винниківською міською радою назв вулицям 

(Маркіяна Шашкевича (теперішня вул. Л. Українки) й Тараса 

Шевченка). 
18 березня 1911 р. — народився Дмитерко Любомир Дмитрович  (поет, 

прозаїк, драматург, літературний  критик, громадський діяч). 

19 червня 1911 р. — активна участь винниківчан у виборах до 

австрійського парламенту; політична боротьба українців  Винник з 

москвофілами та поляками (виборчий округ № 64 «Львів-околиця – 

Винники – Городок»). 
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3 грудня  1911 р. — посвячення меморіальної дошки М. Шашкевичу в 

церкві Воскресіння ГНІХ. У посвяченні взяли участь священики: Григорій 

Гірняк, Йосип Фолис (парох Скнилова, посол до австрійського парламенту), 

Радкевич, П’ясецький, Хомин і Новосад. Після відкриття пам’ятної дошки, 

в місті відбувся урочистий похід. На будинках українців-винниківчан 

майоріли національні жовто-сині прапори. 

1912 р. —  ліквідація Громадської ради Винник, в якій українці, як і в двох 

попередніх, мали більшість (Винники під управою комісара — до 24 січня 

1928 р.). 

1912 р. — 1914 р. — форт «Винники» (знаходився біля підніжжя Чортової 

скелі, між Винниками і Лисиничами). 

1912 р. — 1914 р. — парцелярний комітет по будівництву дому читальні 

«Просвіта». 

1912 р. — скаутська організація «Пласт». 

1912 р. — проведений ґрунтовний ремонт костелу (до цього часу належить 

чинний розпис храму, що був накладений на стінові розписи другої 

половини XVIII ст.). 

30 липня 1912 р. — віче і вимоги українців про відкриття паралельних 

українських класів у Винниківській школі та передачі Львівського 

університету українцям (ведучий о. Григорій Гірняк). Доктор Євген 

Озаркевич відправив телеграму до Міністерства освіти у Відні з 

відповідними вимогами. 

22 грудня 1912 р. — віче і вимога польського товариства «Родина» 

(«Rodzina») про неможливість відкриття паралельних українських класів у 

Винниківській школі. 

1 травня 1913 р. — українське віче (о. Г. Гірняк виступив про виборчу 

реформу; нотаріус В. Левицький — про клуб українських депутатів). 

13 липня 1913 р. — народився Домазар Зенон (псевдо «Діброва», 

«Аркадій»; крайовий провідник ОУН).  

1913 р. (вересень) — запрацювали у школі українські паралельні класи 

(директор школи — українець Дмитро Вовків). Вчителі: Григорій Грицай, 

Михайло Вислобоцький, Іван Крайник, Йосип Сіцинський та п. Підлужний. 

Пізніше до них долучились: Марія Панейківна, Грицківна, Анна 

Бреславська, Павлина Левицька, Діониса Біленкевич-Куп’як. 

1913 р. (вересень) — 1918 р. (вересень) — 4-класна українська школа та  

6-класна польська школа (під єдиним керівництвом директора Дмитра 

Вовківа (помер 1918 р.). 

28 вересня 1913 р. — відкриття першого на Україні скульптурного 

пам'ятника Т. Г. Шевченкові (архітектор Олександр Лушпинський, 

скульптор Андрій Яворський). 

1914 р. — «Польський Союз християнських робітників» на тютюновій 

фабриці. 

1914 р. — закінчено будівництво нового головного корпусу тютюнової 

фабрики. 
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1914 р. — о. Г. Гірняка призначено шкільним комісаром на Львівський 

повіт. 

1914 р. — припинив існування  підміський курорт «Маріївка». 

1914 р. — встановлено Хрест на обійсті при в’їзді у Винники зі Львова (вул. 

Галицька). У 1980-их рр. господар подвір’я п. Петро Олексів поновив 

Хрест. 

1914 р. (червень) — епідемія плямистого тифу і дифтерії. 

28 серпня 1914 р. —  організований похід винниківчан (з кіннотою, 

духовим оркестром, прапорами товариств) на  краєвий сокільсько-січовий 

здвиг у Львові. 

28 серпня 1914 р. — арешт жандармерією Винник відомого адвоката 

москофіла  Черлюнчакевича Романа Сельвестровича (брата доктора Кирила 

Черлюнчакевича з Перемишля).  

1914 р. (вересень) — 1915 р. (червень) — окупація Винник московськими 

військами.  

1914 р. (вересень) — згоріло головне приміщення тютюнової фабрики. 

8 травня 1915 р. — народився Юзеф Фльорко (польський римо-

католицький священик, Слуга Божий Католицької Церкви). 

1915 р. (червень) — визволення Винник австро-угорськими військами. 

1918 р. — у школі вже діяло 4 паралельні класи з українською мовою 

навчання. 

1918 р. — Крайова шкільна рада реорганізувала чотирикласну українську 

школу в шестикласну. 

27 березня 1918 р. — народилася Твердохліб-Банах Ірина (українська 

художниця, графік, ілюстраторка книжок, майстриня народної вибійки). 

1918 р. (вересень) — створення 5-го класу в українській школі. 

 

1 листопада 1918 р. — 16 квітня 1919 р. — ЗУНР. 

 

1 листопада 1918 р. — 1919 р. (друга пол. травня) — судовий округ 

(повіт) Винники. 

1 листопада 1918 р. (вночі) — 24 винниківських повстанці під 

керівництвом підхорунжого Володимира Підлісецького роззброїли 

австрійську жандармерію (будинок по вулиці Галицькій, 50), далі — 

наказного війта Винник Качковського, а пізніше — австрійський батальйон 

41 піхотного полку, казарми якого знаходились у приміщенні тютюнової 

фабрики. 

1 листопада 1918 р. — збори українців у Винниках (комісаром судового 

округу Винники обрано професора Пилипа Миська). 

листопада р. осідок комісаріату судового округу

Винники у Винниках (згодом до 15 березня 1919 р. – у с. Миклашів). 

2 листопада 1918 р. — Винники відправили до Львова перші три сотні 

січовиків, які приймали участь в боях на станції Сихів – Персенківка. 
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23 листопада 1918 р. — польське військо зайняло Винники, але ненадовго 

(вже між 6 і 8 грудня УГА вибиває поляків з міста). 

1918 р. (листопад) — понівечення польськими підлітками пам'ятника  

Т. Шевченкові (молотками та зубилами були відбиті ніс та вуха).  

16 грудня 1918 р. — польський екіпаж у складі пілота С. Стецай та 

спостерігача Казімєжа Шмідта здійснив розвідку за маршрутом: Львів–

Пустомити–Винники–Дубляни–Брюховичі–Львів.  

1919 р. (січень)  — поляками вчинено варварський акт вандалізму над 

пам'ятником Т. Шевченку (польські солдати під командуванням полковника 

Токаржевського інсценізували розстріл пам'ятника). 

15 березня 1919 р. — 15 квітня 1919 р. — осідок комісаріату судового

округу Винники у Винниках згодом до 6 травня – в Яричеві Новім, до 

другої половини травня – в с. Журавники). 

 

1919 р. — 1939 р. — У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. 

 

16 квітня 1919 р. — поляки вдруге здобули Винники та Чортову скелю, на 

якій були позиції артилерії УГА. 

17—18  квітня 1919 р. — бої з поляками навколо Винник. 

1919 р. (квітень) — поляки долотами відбили все обличчя на пам’ятнику  

Т. Шевченку. 

1919 р. (травень) — ліквідація польською владою 5-го класу в українській 

школі (звільнення вчителів-українців та призначення на їх місце вчителів-

поляків). 

2 лютого 1920 р. — народилася Винників Наталя Сидорівна (діяч ОУН). 

17 травня 1920 р. — народився Кияк Роман Андрій (псевда: Кривоніс, 

Фігурка; діяч ОУН та Української Греко-Католицької Церкви). 

19 серпня 1920 р. — до Винник ввійшов один із полків польської 13 

Срілецької дивізії, яка 18 серпня під с. Куровичі влаштувала бій з 

більшовиками.  

19—20 серпня 1920 р. — бойові дії в околицях Винник між Червоною 

армією і поляками (штаб Будьонного розмістився на станції Борщовичі). 

23 жовтня 1920 р. — засідання у місцевого урядового комісара Мечеслава 

Вейса (ухвалено вимогу просити намісництво виділити Винникам 

безпроцентну державну позику в сумі 500 тис. польських марок для 

побудови нового приміщення школи). 

23 грудня 1920 р. — Польща поділила Східну Галичину на три воєводства 

— Львівське, Тернопільське і Станіславське, які влада почала офіційно 

називати «Маlороlsка Wschodna» (Східна Малопольща) та заборонила 

вживати назви «Західна Україна» і «Східна Галичина». 

23 грудня 1920 р. — 4 грудня 1939 р. — у складі Львівського воєводства 

(Львівський повіт). 

23 грудня 1920 р. — 10 січня  1940 р. — у складі Львівського повіту 

(Польща та УРСР). 
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1921 р. — 1 січня 1924 р. — сільська ґміна Винники. 

1921 р. — 1 квітня 1933 р. — сільська ґміна Вайнберґен. 

1920-ті рр. — ксьондз Антоні Сочинський (активний провідник польської 

шовіністичної політики у Винниках та навколишніх селах). 

1920-ті рр. — проживав Калинович Володимир Сидорович (мовознавець, 

публіцист, професор Львівського університету (німецька філологія), 

громадський діяч) в урочищі  «Кут» (вул. Руська, 37). Тут мешкала його 

матір — Фердинанда, яка після смерті чоловіка, Сидора Калиновича, 

вийшла заміж за товариша Володимира – Миколу Полєка (професора 

Львівського університету). 

1920-ті рр. — Щуровський Євген (поручник УГА, громадський та 

політичний діяч, член правління «Союзу Українських адвокатів у Львові») 

адвокат у Винниках. 

1920-ті рр. — Щуровський Володимир Іванович (член Українського 

лікарського товариства, дійсний член НТШ, громадський діяч) 

директор  стрілецького шпиталю у Винниках (в урочищі «Кут»). 

1920-ті рр.— 1926 р. — курінь пластунок ім. Марти Борецької (керівник — 

Ольга Гулівна). 

1920—1930-ті рр. — активними діячами культурного і громадського життя 

Винник були: о. Григорій Гірняк, проф. Микола Полєк, проф. Володимир 

Калинович, адвокат Євген Щуровський, нотар Володимир Левицький, д-р 

Ярослав Левицький, д-р Теодор Мацьків, управитель Кооперативу Олекса 

Корчовський, господарі Стефан Кіяк, Михайло Пивовар та ін. 

1920—1930-ті рр. — на залізничній лінії курсували спеціальні відпочинкові 

приміські потяги. 

1921 р. — 1935 р. — о. Григорій Гірняк Винниківський декан (1906- 

1921 рр. - заступник).  

1921 р. — поселилися два (Єгоров та Письменников) православні мешканці 

– донські козаки. 

1921 р. — засновано «Лисинецьку фабрику пресованих дріжджів і спирту, 

спілку акціонерну». 

1921 р. — перепис населення. У Винниках — 3 603 особи (з них— поляків  

1 835 осіб (50,9%), українців — 1 456 осіб (40,4%), євреїв — 250 осіб (6,9%), 

інші — 62 особи (1,7%).  

1921 р. — призначено шкільним інспектором Винниківського округу  

п. Вавщака (поляк). 

1921 р. — Ян Кохан (поляк) директор школи (попередній директор 

українець Дмитро Вовків помер у 1918 р.). В українській школі 4  вчителі-

поляки та 2 вчителі-українці. 

1921 р. (зима) — Похоронний комітет по перезахороненню тлінних 

останків січовиків (голова — Андрій Курчак, члени комітету: о. Григорій 

Гірняк, доктор Ярослав Левицький, Павло Кіяк, Степан Ханас, Василь 

Обаранець, Василь Дмитерко, Осип Гадус та дві місцеві вчительки 

Панейківна і Грицківна.). 
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24 квітня 1921 р. — великий стрілецький похорон, тіла українських воїнів 

перевезено на місцевий цвинтар і поховано у стрілецькій могилі. Похорон 

очолив о. прелат Леонтій Куницький з кільканадцятьма священиками з 

Винник та околиць.  

1921 р. (червень) — концерт до 5 річниці смерті І. Франка у німецькому 

народному домі (збір коштів на побудову пам’ятника воїнам УГА). 

1921 р. (літо) — відновлення діяльності «Сокола» (т-во мало у власності 

город – три чверті морга); створення аматорського гуртка під керівництвом 

Василя Дмитерка. 

1921 р. (літо) — лист Винниківської управи Українського Педагогічного 

Товариства (з 1926 р. «Рідна школа») до Міністерства освіти та віровизнань 

з проханням дозволити відкрити у Винниках українську вчительську 

семінарію. 

1921 р. (вересень) — засідання шкільної ради у Винниках, на якій було 

піднято питання щодо розміщення класів у одному приміщенні (учасники: 

ксьондз Антоній Сочинський, о. Григорій Гірняк, начальник пошти і 

урядовий комісар Мечислав Вейс, Федір Грицко, нотаріус Володимир 

Левицький, директор чоловічої школи Ян Кохан та шкільний інспектор п. 

Вавщак). 

21 вересня 1921 р. — Похоронний комітет провів збірку збіжжя на потреби 

будівництва пам’ятника воїнам УГА. 

10 грудня 1921 р. — конференція у Винниківській школі під керівництвом 

шкільного інспектора п. Вавщака, який довів до відома вчителів 

розпорядження Повітової шкільної ради, котрим передбачався відповідний 

розподіл класів. 

1922 р. — Українське товариство допомоги інвалідам придбало будинок (на 

тодішній вул. Собєського) для хворих на туберкульоз, бездомних інвалідів 

– учасників визвольних змагань. 

1922 р. — народилася Дмитерко (Чайка) Ірина Романівна — педагог, 

громадська діячка (директор школи українознавства при церкві св. 

Йосафата в Чикаго). 

1922 р. — відновила діяльність тютюнова фабрика (директор п. 

Маєвський). 

1922 р. — відновлення діяльності «Просвіти» (у власності 10 будівельних 

парцель) і споживчого кооперативу «Торгова спілка» (у власності будинок 

з великою вітальнею та сценою). 

1922 р. — 1923 р. — працювали польські жіноча і чоловіча шестикласні 

школи та чотирикласна українська паралельна з шестикласним навчальним 

планом на п'ять класів. Директори: чоловічої польської школи Я. Кохан. 

жіночої польської школи Яксманіцька (польська чоловіча школа —  

205 учнів, польська жіноча  школа — 220 учнів, українська паралельна 

школа — 270 учнів). 

1 березня 1922 р. — прибув  на постійне проживання Іван Липа. 
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5 червня 1922 р. — встановлення та освячення першого на Україні 

пам’ятника воїнам УГА (архітектори — Левко Лепкий та Павло 

Ковжун; скульптор — винниківчанин Василь Сидурко). Пам'ятник 

освятив прелат о. Леонтій Куницький. Присутні  — близько 10 000 осіб. 

1922 р. (липень) — повітова шкільна рада у Львові надала винниківському 

комісарові Мечиславу Вейсу для пришвидшення будівництва школи у 

Винниках квоту у розмірі 300 тис. польських марок під 5%. 

1922 р. (вересень) — 22 квітня 1924 р. —  проживав Іван Огієнко. 

1923 р. — збудовано «Лисинецьку фабрику пресованих дріжджів і спирту» 

(фабрика почала функціонувати). З 1945 р. – Львівський дріжджовий завод, 

з 1994 р. – АТ «Ензим». 

1923 р. — збудовано будинок по теперішній вул. Галицькій, де знаходиться 

Винниківська міська рада. 

14 червня  1923 р. — народився Ференчук Юрій Дмитрович (псевдо 

Хрущ) — член ОУН, воїн УПА, політв'язень, учасник Кенґірського 

повстання, краєзнавець. 

10  липня 1923 р. — лист винниківської інтелігенції «До українського 

громадянства!» (опублікований в газеті «Діло»  №79 від 12.07.1923),  щодо 

заснування Української вчительської семінарії і будівництва Народного 

дому у Винниках. 

19 липня 1923 р. — нарада (в читальні «Просвіти») щодо заснування 

Української вчительської семінарії і будівництва Народного дому (122 

делегати від Винниківського судового повіту; ініціатор д-р Євген 

Щуровський). Вибрано повітовий комітет: проф. Вол. Калинович (голова), 

о. Олянович з Лисинич (заст. гол.), дир. Банах (секретар), о. Васильківський 

і п. Пивовар (скарбники), п. Кернога Мих. і дир. Банах Денис. 

24 липня 1923 р. — т-во «Сокіл» та читальня «Просвіти» провели 

всенародне гуляння у німецькому лісі (Діброві) у Винниках. Дохід – на 

будову Народного дому та впорядкування могил українських воїнів.  

1 вересня 1923 р. — 26 жовтня 1923 р. — Українська вчительська 

семінарія. Закрита винниківським комісаром Мечиславом Вайсом (за 

розпорядженням львівських властей). 

1 вересня 1923 р. — 26 жовтня 1923 р. — приватна українська початкова 

п’ятикласна школа (учитель п. Вальчик). Закрита винниківським комісаром 

Мечиславом Вайсом (за розпорядженням львівських властей). 

9 вересня 1923 р. — посвячення шкільного будинку де розміщено було 

Українську вчительську семінарію та приватну українську початкову 

п’ятикласну школу. 

1923 р. (листопад) — в українській винниківській школі скасовано посади 

греко-католицьких катехитів та позбавлено українців права вивчати релігію 

рідною мовою; перехід шкільної документації на польську мову. 

13 листопада 1923 р. — помер  Іван Липа. 

15 листопада 1923 р. — похорони  Івана Липи. 

1 січня 1924 р. — 1934 р. — міська ґміна Винники. 
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1924 р. — комітет по відновленню пам’ятника Т. Шевченку (очолив Тома 

Магаляс). 

1924 р. — освячення дзвонів у костелі. 

7 травня 1924 р. — звернення Комітету з проханням до старости 25 травня 

відкрити пам'ятник Т. Шевченку. 

21 вересня 1924 р. — відкрито дім читальні «Просвіта». 
1924 р. (жовтень) — чергове звернення Комітету з проханням до старости 

відкрити пам'ятник Т. Шевченку. 

29 листопада 1924 р. — гурток «Рідної школи» ім. А. Гладишовського. 

1925 р. — зведена мурована стінна дзвіниця у церкві Воскресіння ГНІХ 

(архітектор Олександр Лушпинський). 

1925 р. — лікарська консультація (відкрита Яковим Нагляком). Попервах  

д-р Нагляк проживав на квартирі в будинку Михайла Маркевича, а згодом 

збудував собі будинок (тепер Історико-краєзнавчий музей) по теперішній 

вул. Галицькій, 26. Тут було встановлено перший у Винниках рентген-

апарат. 

17 лютого 1925 р. — народився Богдан Маркевич (український 

футбольний тренер). 

22 лютого 1925 р. — перші загальні збори гуртка «Рідної школи» ім.  

А. Гладишовського (1925 р. – 178 членів, 1926 – 245 членів; активні діячі: 

Михайло Климкевич, Петро Кіяк, Юліан Домазар. Степан Копач, 

Володимир Бедрило, Анна Банах, Лука Костів, Євген Щуровський, Андрій 

Бялий, Володимир Дуткевич, Павлина Чапранів, Володимир Лельо, Василь 

Дмитерко та ін.). 

29 березня 1925 р. — відкриття відновленого першого скульптурного 

пам'ятника Т. Шевченкові на Україні. 

18 жовтня 1925 р. — народне віче  (понад  400 осіб з Винник та 

навколишніх сіл) проти ухвалення польським сеймом закону про 

колонізацію західноукраїнських земель. Віче відкрив адвокат Євген 

Щуровський. Голова зборів — о. Петро Пилипець з Підборець. 

28-30 жовтня 1925 р. — виступ в Народному домі Українського 

наддніпрянського театру Ольги Міткевич. Вистави: «Циганка Аза», «Вій», 

«Пан Твардрвський». 

25 грудня 1925 р. — Головна управа «Просвіти» іменувала Володимира 

Левицького (Василя Лукича) своїм почесним членом.  

1925 р. (грудень) — 1926 р. (серпень) — діяли два курси крою та шиття 

для дівчаток (організатор – т-во «Рідна школа»). Навчалося — 100 і  

20 учениць. 

1926 р. — Головна управа «Просвіти» у Львові іменувала Володимира 

Левицького (Василя Лукича) своїм почесним членом, винниківські 

українці  відсвяткували 70-річчя з дня його народження, увіковічивши цей 

день спільною фотографією на площі перед Народним домом, що її колись 

було придбано стараннями ювіляра. 

1926 р. — Володимир Левицький дійсний член НТШ. 
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26 квітня 1926 р. — збори  партії УНДО судового Винниківського повіту 

(46 делегатів з 18 сіл повіту). Нараду проводили Іван Ліщинський та Євген 

Щуровський. З Винник виступали Іван Стефанишин, Корчовський, Копач, 

Магаляс. 

27 червня 1926 р. — свято до 10-ліття смерті Івана Франка (11. 30 год. 

відбулося посвячення дуба ім. Франка на площі «Сокола», 16 год. – 

академія в читальні «Просвіти»). Встановлення меморіальної дошки 

польська влада заборонила. 

21 листопада 1926 р. — збори винниківської філії товариства «Рідна 

школа» (присутні 64 учасники). Винниківська філія  охоплювала не лише 

Винники, але й довкільні села. Збори батьків, котрі вислали делегацію до 

шкільного куратора та до повітового інспектора.  

1927 р. (липень) — вибори до Громадської ради Винники (почала 

працювати 24 січня 1928 р.). Було обрано: 19 українців, 21 поляка і 8 жидів; 

бурмістром — поляка, заступником бурмістра українця д-ра Якова Нагляка, 

асесором теж українця Павла Кияка. 

1926 р. (листопад) —  петиція до Міністерства освіти та віровизнань з 

домаганням заведення двох шкіл з українською мовою викладання та збір 

підписів батьків дітей шкільного віку. 

1926 р. (кінець) — за результатом плебісциту у Винниках, в обох місцевих 

школах було введено утраквізм. 

1927 р. — 1932 р. — навчаючись на юридичному факультеті Львівського 

університету, мешкав у Винниках Юліан-Юрій Омелянович Дорош 

(український фотограф-художник). 

1927 р. — 1928 р. — на тютюновій фабриці працювало 659 осіб (508 – 

жінки). 

1927 р. — 1928 р. — футбольна команда «Хмара» (засновник В. Дми-

терко). 

1927 р. — польська влада ліквідувала українську школу та ввела 

семикласну з польською мовою викладання, поділивши її на школу для 

хлопців і дівчат. 

27 лютого 1927 р. — велике господарське віче у читальні «Просвіти» 

скликане Львівською філією «Сільського господаря». Голова віча — інж. 

М. Курах, містоголова п. Магаляс, секретар  д-р Баб’як. 

14 травня 1927 р. —  в залі читальні «Просвіти» відбулися збори партії 

УНДО Винниківського судового повіту. Голова зборів — Іван Стефанишин. 

Президія: Михайла Пивовар, С. Москва, Е. Шпаківський з Винник та  

М. Кернога з Підберізців. 

29 травня 1927 р.  — в залі читальні «Просвіти» відбулося передвиборче 

повітове жіноче віче. 

18 вересня 1927 р. — здвиг винниківського «Сокола» та інших «Соколів» з 

всієї Львівської землі (похід на кладовище до могили воїнів УГА під 

проводом 4 священиків; панахида за загиблими героями; промова о.  

Г. Гірняка; виступи хору під керівництвом п. Шпаківського та оркестру з 
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Підберізців;  руханкові вправи на площі «Сокола»; виступи оркестрів з 

Романова та Підберізців). 

24 вересня 1927 р. — у Винниках відбувалися урочистості з нагоди  

20-річчя утворення на тютюновій фабриці професійної спілки, яка багато 

робила для відстоювання прав робітниць та робітників на цьому 

державному підприємстві. 

1 жовтня 1927 р. — дитячий садок товариства «Українська захоронка» 

(вихователі — Т. Рибаківна, Філомена Йона, Катерина Матвіїв). Опікунка 

— пані Влох. Захоронку відвідувало 30 дітей. 

1928 р. — у Винниках проживав Антін Крушельницький (український 

письменник, літературний критик і літературознавець, педагог, міністр 

освіти УНР (1919 р.), редактор шкільних хрестоматій з української 

літератури (Відень, 1919—1922), видавець-редактор громадсько-

літературних журналів совєтофільського напрямку). 

1928 р. — єврейське доброчинне кредитове товариство. 

1928 р. — польське спортивне товариство «Зоря». 

1928 р. — українська спортивна команда «Сокіл». 
1928 р. — лист винниківчан до Леона Готфрейда (власника пошкодженої 

будівлі) з вимогою припинити руйнування  тютюнової фабрики (замку). 

1928 р. — 1930 р. — курінь пластунок ім. Софії Галечко. 

19 лютого 1928 р. — народне передвиборче віче на підтримку партії УНДО 

(біля 600 осіб з Винник та довкільних сіл). Промовляли кандидатами на 

послів Іван Лішинський, делегатка Центрального Комітету п. Вигнанська,  

о. Осташевський і Михайло Кернога. 

26 березня 1928 р. — урочистості до річниці від дня народження  

Т. Шевченка; виступ голови «Просвіти» М. Галущинського. 

1928 р. (березень) — вибори до Сейму та Сенату. Учасників голосування у 

Винниках — 1 549 осіб, у Вайнберзі — 308 (москвофіли не одержали ні 

одного голосу). 

1928 р. (червень) — Громадська рада ухвалила рішення, що протоколи 

засідань мають вестися двома мовами (українською та польською). Півроку 

(з січня) поляки та євреї бойкотували це рішення. 

1 липня 1928 р. — урочистості на честь Івана Франка; виступ Антіна 

Крушельницького. 

1 січня 1929 р. — ліквідація повітового суду у Винниках. 

1929 р. — Український робітничий спортивний клуб (керівник Юліан 

Кметь). 

1929 р. — створена спеціальна комісія архітектурної ради з обговорення 

реконструкції замку (В. Лело, Р. Леваковський, Т. Вребель, Б. Віктор). 

6 жовтня 1929 р. — концерт на честь Івана Франка (диригент хору Василь 

Согор, організатор свята – П. Кобзан). 

1930-ті рр. — аптека (по теперішній вул. Галицькій, 23; найдавніша діюча 

аптека у місті). За радянських часів у правій частині будинку мешкала 

завідуюча аптекою - Колєснікова. Завідувач аптеки теж був інтелігент 
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старого гарту Мирослав Поточняк.  Провізор - п. Гена Петрівська, касир – 

інтелігентна українка – п. Лінця. 

1930-ті рр. — орнаментальні розписи стін у церкві Воскресіння 

(неодноразово поновлені і доповнені постатями святих). На початку XXI ст. 

розписи замалювали під час ремонту. 

1930-ті рр. — активними діячами товариства «Рідна школа» у Винниках 

були: о. Григорій Гірняк, професор Микола Полєк, Михайло Голіян, 

Григорій Маланчук, Василь Коростиль, Стефанія Бедрилова, Стефан 

Чепіль, Стефан Копач, Василь Обаранець, Петро Кабзан та ін. 

1930 р. — УСТ (українське спортивне товариство) «Дніпро» (поле між 

теперішніми вул. Стрілецькою і вул. Кривою). Інженер Ілля Ілляшевський 

— президент  УСТ «Дніпро», Григорій Вільчикський – господар 

футбольного клубу. Члени УСТ «Дніпро», окрім футболу (копаний м’яч), 

займалися волейболом (відбиванка), баскетболом (кошиківка), 

плаванням,  легкою атлетикою, лещатарством (лижним спортом), катанням 

на санках (совгах). За футбольний клуб «Дніпро» виступали: Ігор Дмитерко 

(капітан команди), Степан Обаранець, Ростислав Маркевич, Микола 

Маркевич, Лесьо Маркевич, Роман Дзюбик, Роман Кияк, Михайло 

Верходай, Володимир Верходай, Костів, Олексів, Євген Федак, Омелян 

Банах, Петро Банах, Роман Михайлів, Роман Гущак, Мирослав Сенишин, 

Дмитро Цюнис, Михайло Майхер, Степан Нич, Володимир Наконечний, 

Антін Гураль, Микола Литвин, Володимир Литвин, Мирослав Литвин, 

Володимир Весна, Григорій Пивовар,  Богдан Опалевич, Петро Опалевич, 

Ростислав Магаляс, Володимир Костюк, Мирослав Костюк, Ксаверій 

Костюк, брати Масловські, Лесько Михайлів, Іван Опалінський, Антін 

Скремета та ін.  

1930 р. — єврейська організація «Менора» та філія молодіжної сіоністської 

організації «Бейтар». 

1 травня 1930 р. — першотравнева демонстрація робітників (120 осіб). 

27 липня 1930 р. — народився Мирон Кипріян  (головний художник 

театру ім. М. Заньковецької, народний художник України). 

13 жовтня 1930 р. — під час проведення польським урядом так званої 

пацифікації, будинок «Просвіти» було пограбовано і частково зруйновано. 

20 грудня 1931 р. — Надзвичайні загальні збори Союзу Українок у 

Винниках. 

6 травня 1931 р. — крилошанство о. Григорія Гірняка у церкві Св. Юра  у 

Львові. Новими крилошанами стали ще о. д-р Йосип Сліпий (ректор 

Духовної Академії) та о. Юліян Дзерович (директор 

учительської  жіночої  семінарії у Львові). 

13 травня 1931 р. — на личаківській станції відбулось посвячення і 

відправлення в перший рейс моторового поїзду (курсував між Винниками і 

Львовом). 

1932 р. — 1940 р. — Богдан Левицький адвокат у Винниках. 

1932 р. — у Винниках поселилася О. Любич-Парахоняк. 
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1932 р. — перший чемпіонат Українського спортового союзу (створений 

1924 р.) з футболу  серед команд Львова і Винник. 

1932 р. — 1936 р. (осінь) — участь футбольного клубу «Дніпро» у 

чемпіонаті Українського спортового союзу. 

1932 р. — футбольний матч «Дніпро» (Винники) – «Україна» (Львів). В 

складі ФК «Україна» свій перший матч зіграв Карло Мікльош 

(найвідоміший футбольний діяч Галичини). 

21 травня 1932 р. — адвокатська канцелярія (д-р Іван Юзич). 

29 травня 1932 р. — винниківська громада святкувала 35-ліття діяльності 

на теренах Винниківського судового повіту нотаря Володимира 

Левицького. 

1 липня — 20 серпня 1932 р. — вакаційний відпочинок для 201 дитини 

(організатори – «Рідна школа» і «Союз Українок»). 

1932 р. (серпень) — початок електрифікації Винник. 

80 серпня 1932 р. — 1933 р. — о. Євген Бобовник сотрудник в о. Григорія 

Гірняка.   

21 серпня 1932 р. — посвячення власної спортової площі УСТ „Дніпро" на 

Розлавці. 

1932 р. (осінь) — відкрито перший в Західній  Україні Народний 

університет (120 слухачів щодня відвідували вечірні лекції). 

30 вересня 1932 р. — свято і виставка «Сільського Господаря»  у Винниках 

(голова товариства — Т. Маркевич). 

30 жовтня 1932 р. — в залі т-ва «Просвіта» відбувся звіт редактора газети 

«Діло»  Ярослава Курдидика  («Українська преса й громадянство»). 

Присутні 252 особи. Створено Комітет пропаганди незалежної української 

преси (о. Г. Гірняк, о. Бобовник, д-р Щуровський, д-р Я. Левицький, 

Володимир  Врецьона,  інж. Еліяшевський). 

25 грудня 1932 р. — святкування 35-ліття «Просвіти» у Винниках. 

Після свята поляки провели арешти української місцевої інтелігенції. 

1933 р. — німецька школа у Вайнберґені пройшла  перевірку (візитацію) та 

отримала дозвіл на продовження навчальної діяльності (директор Філіп 

Генріх Стальман). Бюджет школи 3 800 злотих. 

1933 р. — німецька громада у Вайнберґені розпочала будівництво своєї 

церкви.  

1933 р. — 1936 р. — будівництво кірхи німецькими колоністами. 

1933 р. — вибори до міської ради Винник. Українці здобули 6 мандатів  

із 16. 

1 квітня 1933 р. — ліквідовано гміну Вайнберґен Львівського повіту і 

воєводства, а її територію приєднано до м. Винники. 

20 серпня 1933 р. — 1938 р. — о. Іван Шулим сотрудник в о. Григорія 

Гірняка.  

27-28 серпня 1933 р. — спортове свято на площі УСТ «Дніпро». Програма 

свята: змагання в копаному м’ячі, біг навпростець, легкоатлетичні 

конкуренції та спортові гри.  
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10 вересня 1933 р. — збори у приміщенні Винниківського Повітового 

Кооперативу Дрібного Кредиту «Ощадність» (протести  з приводу 

голодомору та інших жахливих подій на українських землях у СРСР). 

20 жовтня 1933 р. — Винники отримали статус міста. 
29 жовтня (неділя) 1933 р. — урочисте богослужіння у церкві Воскресіння 

Господнього разом з панахидою за померлих українців, внаслідок 

голодомору в Радянській Україні (церква була переповнена людьми).  

1934 р. — будинок на вул. Галицькій (тепер школа «Берегиня»). До 1939 р. 

там проживав зі сім’єю інженер Міллер (німець). 

1934 р. — товариство «Українська захоронка» отримало власну будівлю — 

дерев’яний будинок Михайла Лазорка на  вул. Шевченка (за рад. влади — 

цех меблевої фабрики «Карпати»), а пізніше — в будинку на теперішній 

вул. Стуса (за рад. влади — відділення міліції). 

1934 р. — 1962 р. — проживав Микола Федюк (український маляр-

реаліст). 

2 липня 1934 р. — народився Орест-Степан Григорович Влох 

(український фізик і громадсько-політичний діяч, Народний депутат 

України I-го скликання). 

1 жовтня 1934 р. — 1935 р. — самописний ілюстрований журнал для дітей 

«Дитячий шлях» (редактор Богдан Кипріян (1922—1943 рр.). 

1935 р. — було вирішено будувати новий дім читальні «Просвіта» (проекту 

перешкодила II Світова війна). 

1935 р. — 1946 р. — о. Йосип Осташевський Винниківський декан. 

1935 р. — ліквідовано тютюновий млин, припинено виробництво табаки. 

1935 р. — археологічні дослідження, під керівництвом Я. Пастернака, на 

території Винниківського замку. 

1935 р. — 1939 р. — українська фабрика цвяхів «Сталь», яку фінансував 

кредитовий кооператив «Промбанк». Керівники — Володимир Котецький 

(доктор права Віденського університету, учасник визвольних змагань, 

помер 17 вересня 1942 р., похований на Личаківському цвинтарі), інженер 

Володимир Богачевський, інженер Роман Кос. 

10 травня 1935 р. — районна політична нарада УНДО у Винниках. Було 

біля 140 учасників з Винник та довкільних сіл. Нараду відкрив отець 

Григорій Гірняк, проводив д-р Яків  Нагляк і професор Микола  Полєк, 

секретар — п. Бреславський. 

6 серпня 1935 р. — концерт на честь М. Шашкевича в Народному домі 

(виступ студентів-богословів під. дириг. В. Жодкевича). 

1935 р. (серпень) — пожежа в колонії Вайнберґен. Згоріло майно 

господарів: Альфреда Барана, Кароля Гартмана, Вільгельма Гартмана, 

Йогана Вольфа. 

5 вересня 1935 р. — народне передвиборче віче на підтримку партії УНДО. 

Реферат виголосив доктор Яків Нагляк. 
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11-12 листопада 1935 р. — виступ в Народному домі Українського 

народного театру імені Івана Тобілевича зі Станіславова. Вистави: «Дівча з 

Маслосоюзу» та «Гори говорять». 

1936 р. — німецька кірха по теперішній вул. Галицькій. 

1936 р. — німецька школа у Вайнберґені пройшла чергову перевірку 

(візитацію). Вчителю Філіпу Стальману закидали погане знання польської 

мови. 

1936 р. — спорудження сходів по вул. Шевченка (слугували до 1988 р.). 

1936 р. (лютий) — Громадська рада Винник відмовилась від ідеї 

будівництва нової школи. 

9 лютого 1936 р. — посвячення просфори в Народному домі (отець 

Григорій Гірняк та катахит доктор Богонюк). Присутні 150 винниківчан. 

Виступав доктор Нагляк. Було зібрано значну суму на будівництво нового 

Народного дому. 

17 грудня 1936 р. — віче в Народному домі «Просвіти» проти 

колонізаційної політики Польської держави. Присутні 700 осіб. 

1930-ті рр. (кінець) — добудова другого поверху у старій Винниківській 

школі (вул. Ринок, 4). 

1937 р. — 1938 р. — Літературно-науковий гурток при виділі філії 

товариства «Просвіта» ім. Шашкевича у Львові (гурток випустив 4 номери 

журналу «Смолоскип»). 

16 травня 1937 р. — встановлено та освячено пам’ятник Іванові Липі на 

Винниківському цвинтарі, неподалік Стрілецької могили. 

1938 р.  — винниківська римо-католицька парафія  — 3 210 парафіян. 

1938 р. — регулярні напади поляків з Чишок та Винничок на українських 

селян з Гаїв, Чижикова, Дмитрович, Глухович по дорозі зі Львова та 

Винник. 

1938 р. (весна) — до 950-ліття Хрещення Русі-України встановлено та 

освячено Хрест місійний у церкві Воскресіння перед Пасхою (на 

урочистостях був Митрополит Андрей Шептицький та єпископ-помічник 

Митрополита Іван Бучко, це була остання візитація Митрополита  до 

Винник). 1992 р. (у Великий Четвер) Хрест перенесли на цвинтар, а пізніше 

– біля будови церкви свв. Володимира і Ольги. 

17 липня 1938 р. — величаве свято у Винниках на площі УСК «Дніпро» 

(святкування 70-річчя «Просвіти»). 

8 серпня 1938 р. — 1939 р. (осінь) — товариство українських 

робітників  «Сила» (налічувало 100 членів; діяли секції: неписьменних, 

самоосвіти, театральна). 

1938 р. (грудень) — вибори до Міської ради Винник. Українці здобули  

6 мандатів, поляки — 9 мандатів (ОЗН 5) і німці — 1. В попередній раді 

поляки мали 8 мандатів. 

1939 р. — за даними В. Кубійовича (станом на 1.01.1939 р.) у Винниках 

проживало 6 000 осіб. З них – українців 2 600 осіб (43,3%) ; поляків –  
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2 800 осіб (46,7%) ; євреїв – 300 осіб (5%). З цього випливає, що німців було 

близько 300 осіб (5%). 
1939 р. — німецька школа у Вайнберґені пройшла чергову перевірку 

(візитацію) та отримала дозвіл на продовження навчальної діяльності 

(директор Філіп Генріх Стальман). У школі — 22 учні. 

12 березня 1939 р. — останні звітні збори «Просвіти». 

1939 р. (квітень) — українська фабрика содової води і лимонаду «Нектар» 

(підприємець Романа Михайлів). 

 

1 вересня – 22 вересня 1939 р. — ПЕРШІ ДНІ II СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 

 

1 вересня 1939 р. — початок II Світової війни. Початок арештів польською 

поліцією свідомих українців-винниківчан. 

16 вересня 1939 р. — напад українських повстанців з ОУН на польських 

поліцаїв.       

17 вересня 1939 р. — бомбардування німцями Винник (пошкоджено 

тютюнову фабрику, залізничну станцію, житлові будинки). Всього ранених 

дванадцять винниківчан, а вбитих дев’ять. 

19 вересня 1939 р. — у Винники одночасно зайшли радянські та німецькі 

війська. 

19 вересня 1939 р. у Винниках відбулося перше в історії Другої світової 

війни німецько-радянське братання і одночасно перша німецько-

радянська збройна сутичка союзників. 
За найбільш усталеною інформацією в цьому бою радянська розвідувальна 

група втратила 1 танк БТ-7 та два бронеавтомобілі БА-10, загинуло 3 особи 

та 4 було поранено. За даними П. Боброва втрачено було 2 бронемашини 

БА-10 спаленими та ще 3 підбитими. Загиблих і поранених було 19 осіб. 

Німецькі втрати загону 137-го полку гірських єгерів 2-ї гірсько-піхотної 

дивізії: 3 протитанкові гармати, двоє офіцерів (майори) та один унтер-

офіцера вбитими, 9 солдатів пораненими. Згідно ж іншим свідченням, німці 

втратили 3 убитими і 8 пораненими, а також 8 протитанкових засобів. 

Бій відбувався в районі тютюнової фабрики та біля польського товариства 

«Сокіл» (сьогодні супермаркет «Рукавичка» на вул. Галицькій). Через 

деякий час стрілянина між союзниками закінчилася і почалося братання. 

Вартовий німець, що стояв перед фабрикою підійшов до радянського 

танкіста, що під’їхав на танку. Червоноармієць до нього каже: «Нумо 

поміняймось шапками!». Німець відчіпляє від шапки свастику й дає 

танкістові, а той йому свою червону зірку. Так вони й побраталися. Це було 

перше в історії Другої світової війни німецько-радянське братання і 

одночасно перша німецько-радянська збройна сутичка союзників. 

За спогадами корінної винниківчанки Котловської-Гуль Марії (1902 -1982), 

одна із сутичок із застосуванням бронемашин відбулася на тодішній вулиці 

Barana (теперішня назва "Сахарова", яка в радянський період називалася "17 

Вересня").  
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19 вересня 1939 р. — до Винник тимчасово переїжджає німецький штаб і 

квартирується у тютюновій фабриці. 

19-20 вересня 1939 р. — проведення переговорів радянських військових з 

представниками німецького командування щодо способу зайняття Львова. 

Перемовини велися за півкілометра на схід від Винник,  на шосе на Золочів, 

між Винниками і Підберізцями (там був розміщений штаб Київського 

воєнного округу). Від німецької сторони був представник старшини і 

перекладач з Винник п. Теодор Мацьків, з радянської – двоє (комбриг 

Курочкін і полковником Петро Фотченков). Вимогами радянської сторони 

було негайно відступити від Львова. 

19-22 вересня 1939 р. — переговори з командиром VI корпусу Лянгнером 

про капітуляцію польського гарнізону м. Львова. Польська умова 

капітуляції щодо гарантії офіцерам «особистої свободи й недоторканності 

їх особистого майна» та виїзду за кордон були прийняті радянськими 

представниками без дискусії і обговорення. 

22 вересня 1939 р. — представники СРСР і Польщі підписали у Винниках 

«Протокол умови про передачу міста Львова військам Радянського Союзу». 

 

22 вересня 1939 р. — 30 червня 1941 р. — ПЕРША БІЛЬШОВИЦЬКО-

РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ. 

 

1939 р. (вересень — грудень) — Тимчасове радянське уравління із 7 осіб 

(голова — Олександр Корчовський). 

29 вересня 1939 p. — робітнича радянська гвардія (начальник —  

Т. О. Демцюх). 

1939 р. — 1941 р. — Калінін О. П., Телушкін Б. С. — начальники 

Винниківського повітового (районного) відділу НКВС. 

1939 p. — відновила роботу тютюнова фабрика (900 робітників). 

1939 р. — дитячий садок (пізніше – дитячий садок №76 «Дзвіночок») на 

території тютюнової фабрики (завідувачі: Поліна Арискіна, Олександра 

Скиба, Зеновія Кітура, Оксана Сало та інші). 

1939 р. — 1952 р. — бібліотека для дорослих при клубі на вул. Шевченка, 5 

(колишня читальня «Просвіта»). 

1939 р.  — кам’яний Хрест (вул. Сахарова). 

1939 p. (вересень) — поділ школи на українську, польську та німецьку. 

15 листопада 1939 р. – позачергова сесія Верховної Ради УРСР прийняла 

закон про «возз'єднання» Західної України з УРСР. Цей законодавчий акт 

був лише формальним прикриттям справжнього дієвого документу – пакту 

Молотова-Ріббентропа, згідно якого західноукраїнські землі переходили в 

радянську зону окупації. 

27 листопада 1939 р. — у складі Львівського воєводства (Львівський 

повіт). 

4 грудня 1939 р. — у складі Львівської області (Львівський повіт). 
1939 р. (грудень) — початок репатріації винниківських німців до Райху. 
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1940 р.  — 1941 р. — Винниківський райпотребсоюз (голова — М. Я. Коза-

чишин). 

1940 р. — ФК «Харчовик» (Винники). Інші назви клубу: «Більшовик», 

«Прапор», «Авангард», «Спартак», «Жупан», «Рух». 
1940 р. — 29 червня 1941 р. — базування у Винниках 58-го розвідувального 

батальйону 81 моторизованої дивізії, з перервою на Бессарабську компанію. 

Батальйон базувався на території майбутньої (нині вже колишньої) швейної 

фабрики. Командир – Львов Сергій Олексійович (загинув в червні 1941 р. 

біля м. Жовкви, похований у Винниках у братській могилі). 

1940 р. — на тютюновій фабриці 1 100 робітників. 

10 січня 1940 р. — Винники повторно одержують статус міста. 
10 січня 1940 р.  — 26 вересня 1959 р. (з перервою під час війни) — 

Винники центр Винниківського р-ну. До Винниківського району, у 

різний період, належали села: Виннички, Гончари, Давидів, Черепин, 

Товщів, Селиська, Великі Кривчиці, Лисиничі, Підбірці, Ямпіль, 

Кам’янопіль, Верхня Білка, Нижня Білка, Гаї, Чижиків, Підберізці, 

Чишки, Дмитровичі, Глуховичі, Козельники, Пасіки Зубрицькі, 

Кротошин, Сихів, Зубра, Гори. 

1940 р. (січень) — 1941 р. (червень) — Винниківський РК КП(б).  

1940 р. (зима) — 1941 р. (червень) — Винниківський РК ВЛКСМ.  
1940 р. (травень) — артисти Київського театру ім. Івана Франка побували в 

гостях у робітників Винниківської тютюнової фабрики ім. 17 вересня. 

1940 р. — 1950 р. (літо) — діяльність ОУН у Винниківському районі. 

Винниківчани, члени ОУН-УПА: Ольга Банах, Стефа Банах, Дарія 

Бедрило, Роман Белінський, Г. Вільчинський, Володимир Верходай, Євген 

Верходай, Л. Вовк, Ірина Готь, Андрій Гуль, Василь Гуль, І. Дмитерко,  

О. Дмитерко, В. Дмитерко, Григорій Дмитерко, Йосип  Йона, М. Климко,  

Р. Курчак, Ярослав Кульчицький, Б. Леочко, Богдан Магаляс, З. Магаляс,  

Т. Маркевич, Б. Микитів, Я. Микитів, В. Мисько, С. Обаранець,  

Д. Опалевич, Я. Опалевич, Євген Пивовар, С. Пивовар та ін. 

1940 р. (літо) — Винниківський повіт ОУН (очолював Роман Кияк). 
12 вересня 1940 р. — 1945 р. — о. Антін Поточняк (видатний діяч УГКЦ) 

сотрудник в о. Григорія Гірняка (1945—1946 рр. — парох).  

15 грудня 1940 р. — перші радянські вибори до Винниківської районної 

ради. 

22 червня 1941 р. — бомбардування німецькою авіацією  Винник (значних 

руйнувань зазнала тютюнова фабрика, зруйновано залізничну колію). 

22 червня 1941 р. — 58 розвідувальний батальйон виступив по тривозі в 

місце зосередження дивізії. Начштабу Іванов зайнявся евакуацією сімей 

комскладу. Евакуйовані родини були посаджені в поїзд і відправлені у 

сторону Тернополя. По дорозі ешелон був розбомблений німецькою 

авіацією. 

22 червня 1941 р. — висадка німецького десанту в околицях Винник (на 

ранок всі були схоплені і розміщені в приміщенні тютюнової фабрики). 
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23 — 30 червня 1941 р. — діяльність у Винниківському лісі загону ОУН(б) 

(напади на колони радянських військ, що відступали). 

28 червня 1941 р. — розстріл солдатами НКВС сімох невинних 

винниківчан (поховані у Братській могилі на німецькому цвинтарі). 

30 червня 1941 р. — радянські війська залишили з боями Винники. 

30 червня 1941 р. — загін ОУН(б) зайняв Винники (керівник сотні Василь 

Лелюк). 

 

30 червня 1941 р. — 27 липня 1944 р. — НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ. 

 

30 червня 1941 р. — німецькі війська ввійшли у Винники. 

1 липня 1941 р. — голова Управи міста С. Корецький. 

1941 р. — 1944 р. — Львівський повіт ОУН(м) (включав райони Винники, 

Щирець і Брюховичі). Провідник Винниківського району — Богдан 

Кипріян (1922 р. н., ймовірно 1943 р. вбитий бандерівцями). Після нього — 

«Бистриця» (1924 р. н., родом з м. Винники, студент медичного і-ту, виїхав 

на еміграцію в 1944 р.). 

1941 р. — 1942 р. — друк підпільної газети ОУН «Сурма» (редактор — 

Роман Голіян, помічники — Галина Обаранець-Кияк, Євгенія Голіян). 

1941 р. — 1944 р. — сільська ґміна Винники (пол. gmina wiejska), територія 

якої не включала до свого складу  м. Винники (але правління ґміни 

знаходилось у Винниках). До ґміни належали села: Чишки, Чижиків, 

Дмитровичі, Гаї, Глуховичі, Підберізці і Виннички. 

27 липня 1941 р. — повітове свято подяки Німецькій армії за визволення 

земель України з під більшовицького ярма. 

1941 р. (липень) — 1944 р. — Українська міліція (з 15 серпня 1941 р. 

переорганізована в Українську допоміжну поліцію). Комендант — Юрій 

Венгльовський. Приміщення поліції — будинок на теперішній вул. 

Галицькій, 17. 

1941 р. (липень – серпень) — 23 липня 1943 р. — єврейський трудовий 

табір у приміщенні колишнього німецького казино (теперішній Будинок 

школяра; у ньому перебували близько 800 євреїв, яких привезли зі Львова, 

Сколе, Яричева та інших містечок). 

1 серпня 1941 р. — у складі дистрикту Галичина. 

1 серпня 1941 р. — на тютюновій фабриці Українська міліція викрила 

польську терористичну організацію та вилучила антиукраїнські листівки. 

1941 р. (серпень) — винищення чоловічого єврейського населення 

(розстріляні у Лисиницькому лісі). 

1941 р. (вересень) — відкриті вселюдська (виділова) 7-класна школа з 

українською мовою навчання і 7-класна школа з польською мовою 

навчання. Школи знаходилася в сучасному приміщенні Школи мистецтв 

(вул. Ринок, 4). На першому поверсі вчилися поляки, а на другому — 

українці. Така ситуація була лише один рік. Пізніше, зі школи німці 
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зробили військовий шпиталь, а учні вчилися по приватних приміщеннях 

(переважно в будинках, де колись проживали євреї). 

1941 р. (вересень) — підпільна друкарня ОУН (Мирослав Прокоп — 

куратор). 

1941 р. (вересень) — знаходилася «Школа молодших командирів СБ ОУН 

Винники» 

1941 р. (вересень) — 1944 р. — Ярослав Левицький (український правник, 

старшина УГА, син Володимира Левицького (Лукича) директор 

Винниківської української школи. 

1942 р. — пробільшовицька «Народна гвардія». 

1942 р. — створений польський регіон «IV Сільський Винники АК» (кодова 

назва «Dalia» («Далія»). Комендант — Єжи Венгерський (Jerzy Węgierski). 

1942 р. — 1956 р. — проживав Володимир Грабовецький (український 

вчений, історик). 

1942 р. (січень) — почали викладати релігію в українській школі (отець  

Г. Гірняк і отець А. Поточняк). 

1942 р. (весна) — цілковите винищення єврейського населення (розстріляні 

у Лисиницькому лісі). 

1 квітня 1942 р. — Винники приєднали до Львова. 

7 липня  (неділя) 1942 р. — святкування 100-го ювілею церкви 

Воскресіння ГНІХ. Богослужіння відправив Преосвященний Єпископ 

Миколай Чарнецький (24 квітня 2001 р. у присутності Його Святості 

Папи Івана Павла ІІ у Ватикані відбулося проголошення декрету 

мучеництва єпископа Миколая Чарнецького. Обряд беатифікації відбувся 

27 червня 2001 р. у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському 

обряді за участі папи Івана Павла ІІ). 

24 жовтня 1942 р. — контингентова нарада (по заготівлі продуктів) двох 

волостей: Винники-округ та Білка Шляхетська (було присутньо до 100 осіб). 

1 лютого 1943 р. — створення у Великому Львові 11 дільниць. Винники 

разом з Лисиничами, Підбірцями та Кам’янополем ввели до складу VIII-ї 

дільниці Вайнберґен м. Львова (керівник VIII-ї дільниці — колишній 

січовий стрілець п. Харкевич). 

6  травня 1943 р. — перший відбір у Винниках в лави Першої Української 

дивізії «Галичина».  

7 травня 1943 р. — маніфестаційні збори  винниківчан (присвячені 

створення Першої Української дивізії «Галичина»).  

7 червня 1943 р. — заупокійна панахида в церкві Воскресіння (о. Антін 

Поточняк) з нагоди 100-річчя смерті Маркіяна Шашкевича. 

1943 р. (літо) — перебував Провід ОУН (б). 

1943 р. (грудень) — нарада Крайового Проводу ОУН (б) у Винниках 

(нараду проводив Охримович, за Р. Шухевича доповідала К. Зарицька, 

присутній провідник Крайового проводу юнацтва Скаськів). 

1944 р. (весна) — демонтаж і вивезення з тютюнової фабрики сигаретних 

машин. 
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1944 р. (весна) — німецький армійський склад постачання. 

1944 р. (березень) — підрозділи АК розпочали групові напади на села 

Винниківщини й масові вбивства цивільних українців під виглядом 

відплати за дії УПА та запобіжних заходів перед можливими нападами 

українських збройних формувань. 

1944 р. (квітень) — початок будівництва німцями лінії оборони у 

Винниках (бетонні окопи, бліндажі). 

1944 р. (квітень) — у районі Кривчиці — Чортова скеля — Винники 

розгорнуто перші три польських підрозділи лісового 14 Язловецького 

уланського полку (для боротьби з німецькими військами). Командир — 

колишній капітан югославської армії Драган Сотірович (псевдонім 

«Дража»). 

13 червня 1944 р. — другий відбір у лави Першої Української дивізії 

«Галичина». Винниківчани, що боролися у різний час з окупантами у лавах 

дивізії «Галичина»: В. Банах, Ю. Богонюк, П. Брода, В. Брама, С. Голіян,  

Р. Голіян, В. Гнида, В. Грип, М. Гураль, В. Губка, Ю. Думка, Б. Дмитерко, 

В. Дмитерко, Є. Дмитерко, В. Котловський, К. Костюк, І. Крохмальний,  

М. Лучанський, Магаляс, О. Макар, Р. Михайлів, Л. Михайлів, Я. Марке-

вич, Р. Майхер, С. Олесів, Р. Обаранець, І. Опалінський, Я. Речевський,  

С. Рутар, М. Стефанишин, Р. Стефанишин, І. Патерейко, М. Паньків,  

В. Федів, С. Чепіль, З. Чепіль, М. Якубишин та ін. 

1944 р. (літо) — гітлерівці на тютюновій фабриці повністю розібрали і 

вивезли рейки трамвайної і залізничної колій, знищили лінію 

електропередач та вивели з ладу дизельний двигун і динамомашину, 

пограбували всі запаси тютюнових виробів. 

1944 р. (червень) —  в селах біля Винник (Чишках, Білці Королівській, 

Білці Шляхетній та ін.) були створені озброєні польські осередки, які 

розпочали напади на навколишні українські села. 

22 липня 1944 р. — німецькі війська, які відступали, знищили залізничну 

лінію на відрізку від Винник до Підгайців. 

23—26 липня 1944 р. — бомбардування Винник та околиць радянськими 

літаками. 

23 липня 1944 р. — початок операції «Буря» у Львові та довкільних селах. 

 

 

27 липня 1944 р. — 23 серпня 1991 р. —ДРУГА БІЛЬШОВИЦЬКО-

РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ. 

 

27 липня 1944 р. — радянські війська захопили Винники. 

 

1944 р. — 1959 р. — ВИННИКІВСЬКИЙ РАЙОН. 

 

1944 р. (літо) — голова виконкому Винниківської райради депутатів — 

Шпета; голова Винниківської ради — Кубай. 
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1944 р. — 1959 р. — Іван Демидович Демиденко голова Винниківської 

міської Ради народних депутатів. 

1944 р. — 1959 р. — Винниківський райвиконком та Винниківська міська 

рада на вул. Леніна (тепер вул. Галицька, 15; поліклініка). 

1944 р. — 1959 р. — Винниківський РК КП(б) (секретар Пащенко) на вул. 

Леніна (тепер вул. Галицька, 38). У жовтні 1952 р.  перейменовано на 

Винниківський РК КПУ. 

1944 р. — 1959 р. — Винниківський райком комсомолу на вул. Леніна 

(тепер вул. Галицька, 49). 

1944 р. — 1959 р. — Винниківський райвідділ НКДБ (з 15 березня 1946 р. 

— МДБ, з 1954 р. — КДБ) на вул. Леніна (тепер  вул. Галицька, 14 а). 

Раніше - склад дошок єврея Бера. 

1944 р. — 1959 р. — Винниківський райвідділ НКВC (з 19 березня 1946 р. 

— МВС) на вул. 1-го Травня (тепер вул.Стуса, 10). До 1940 р. в цьому 

приміщенні проживав і працював м'ясник Ваціновський; 1940-1941 рр. — 

Винниківський райвідділ НКВC; під час німецької окупації тут 

розміщувався один із класів Української школи).  

1944 р. — 1959 р. — Винниківський райвійськкомат на вул. Леніна (тепер 

вул. Галицька, 17). Під час німецької окупації - приміщення Української 

міліції (поліції). 

1944 р. — 1959 р. — Винниківська районна лікарня (керівник до 1953 р. — 

Григорій Сардак). 

1944 р. — базування полку НКВС. 

1944 р. — 1950 р. — розміщення складу у приміщенні німецької кірхи. 

1944 р. — 1945 р. — Рой Михайло Васильович директор Винниківської 

школи №1. 

1944 р. — 1947 р. — прибуття до Винник переселенців з Холмщини, 

Надсяння. Лемківщини та Підляшшя. 

1940-ві рр. (середина) — підприємства та установи: тютюнова фабрика 

(вул. Замкова, 2), меблевий завод (вул. Шевченка, 28 і 30), друкарня (вул. 

Леніна, 36), райконтора зв’язку (вул. Леніна, 9), «Заготскот» (вул. Леніна, 

95), райощадкаса (вул. Леніна, 30), польська неповна середня школа № 2 

(вул. Леніна, 39), поліклініка (вул. Будьонного, 2), райлікарня (вул. Леніна, 

12), колгосп «Ленінським шляхом» та ін. 

1940-ві рр. (середина) — 1950-ті рр. — автостанція по теперішній вул. 

Галицькій, 40 (навпроти теперішнього ресторану "Гетьман"). 

1940-ві рр. (середина) — 1950-ті рр.  — пошта та телеграф  (вул. Леніна, 30; 

тепер житловий будинок біля музею). Керівник - п. Манзевич. Він і його 

службовці носили форму. Пізніше приміщення пошти перенесли на вул. 

Леніна, 9; в якому за Польщі знаходилося відділення поліції. Телеграф 

працював до кінця 1990-их рр. 8 квітня 1998 р. — відкриття новозбудованої 

АТС (вул. Сухомлинського). 

1940-ві рр. (середина) — Винниківська школа №2 (з російською мовою 

викладання). 
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1944 р. — 1945 р. — Винниківська райзаготконтора Львівського 

молококомбінату (у приватному будинку на вул. Танкістів, 10). 

1944 р. (серпень) — відновлення тютюнової фабрики. 

18 серпня 1944 р. — 1959 р. — газета «Сталінським шляхом» 

(«Радянське життя») Винниківського райвиконкому і райкому Компартії 

України та друкарня (вул. Леніна, 36 (тепер вул. Галицька). Директор 

друкарні — М. А, Гуманецький. Редакція газети — вул. Танкістів (тепер 

вул. Івасюка). Редактори газети: М. Александренко, Л. Єрмакова, А. Гіль,  

П. Рахубовський, С. Донченко, В. Балаханова, Ю. Марченко. 

1944 р. (вересень) — Винниківська швейно-взуттєва фабрика на вул. 

Комінтерну (тепер вул. С. Крушельницької, 3) у будинку, що належав до 

1939 р. польському судді. 

1944 р. (вересень) — Винниківська  школа №1 по вул. Ринок, 4 (тепер СЗШ 

№29). 1945 р. — навчалося близько 400 дітей. 1946 р. — 10 учнів одержало 

перші атестати. 

1944 р. (листопад) — 1948 р. (кінець) — бойові дії ОУН-УПА у 

Винниківському районі. 
1945 р. — 1950 р. — Винниківський район ОУН. 

1945 р. — документальна кінохроніка «Львівська тютюнова» (виготовлення 

різних сортів цигарок, перевірка якості продукції). 

1945 р. — Винниківська райзаготконтора Львівського молококомбінату і 

молочний цех (у будинку Михайла Маркевича на вул. Кривій, 2). 

1945 р. — Добровільне протипожежне товариство (2 ручних насоси і виїзна 

бричка). 

1945 р. (весна) — 13 листопада 1945 р. — адміністратор винниківської 

римо-католицької парафії ксьондз Альбін Мидлярж. 

13 листопада 1945 р. — 8 травня 1946 р. — адміністратор винниківської 

римо-католицької парафії ксьондз Владислав Пельц. 

1940-ві рр. — дитячий садок №1 (у приміщенні біля старої торговиці; 

пізніше у будівлі на вул. Галицькій, де сьогодні ВТФ «Друксервіс», згодом 

передали ще одну будівлю, що знаходилася через дорогу). 

1940-ві рр. — ветлікарня по вул. Леніна (навпроти СШ №47; діяла до  

1970-их рр.). 

1940-ві рр. — фотоательє (Василь Висоцький, п. Бочковський) - навпроти 

теперішньої пошти по вул. Галицькій. Діяло ще в 1960-их рр. В 1939 р. - 

1940-ві рр. тут була продуктова крамничка. А раніше це приміщення і 

навколишні належали єврею Беру (торгував дошками). На подвір'ї був 

склад сировини (це приміщення служило сторожівкою). Бера радянська 

влада арештувала і вивезла в Сибір. З 1960-их рр. – ремонт телевізорів  

(М. Горовий). 

31 жовтня 1945 р. — приїзд о. Григорія Костельника, щодо переходу 

винниківської парафії до РПЦ. 

1945 р. —  1953 р. — Григорій Сардак (піонер судинної хірургії) хірург у 

Винниках. 
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1945 р. — 1972 р. — Михайло Степанович Чеславський директор 

Винниківської школи №1 (з 1959 р. Львівської СШ №29). 

1945 р. —  1946 р. — виселення польського населення (перша хвиля). 

1946 р. — закриття костелу. 

1946 р. —  1948 р. — о. Дурбак Всеволод-Іван Теофілович парох 

Святовоскресенської церкви. 

1946 р. — Поляков і Горбачов — уповноважені Винниківського райвідділу 

НКДБ (здійснювали масові вбивства українців).  

1946 р. — розібрано залишки колії на відрізку Винники — Бережани. 

1946 р. — випуск на тютюновій фабриці сигарет «Катюша», «Парашутист» 

(колектив — 586 осіб; працювало 32 машини; тютюнових виробів —  

800 млн штук). 

1946 р. — дитяча бібліотека на вул. Шевченка, 2 (1946—1959 рр. директор 

— Маліневська Олена Василівна). Тут працювали Ніна Яремівна Хімчак 

(1950—1953 рр. та 1974—1988 рр.), Ніна Миколаївна Власенко (1956—1982 

рр.), Ніна Олексіївна Сулік (1982—1989 рр.), Ганна Теодорівна Антоняк 

(1987—1994 рр.), Антоніна Федорівна Закальницька (1990—1994 рр.), Леся 

Стахівна Дудка (1995— 1996 рр.), Людмила Антонівна Харчишин (1989—

2003 рр.), Ірина Зеновіївна Копиляк (1994—2005 рр.),Ольга Романівна 

Дудок (2005—2008 рр.), Валентина Миколаївна Марциновська (2008—2014 

рр.). З 2014 р. бібліотеку очолює Олександра Федорівна Толоченко, читачів 

обслуговує (з 2003 р.) Галина Остапівна Остапчук. 

1946 р. — відкриття вечірнього класу при семирічній школі №1. 

8 травня 1946 р. — останній польський ксьондз Владислав Пельц залишив 

парафію і виїхав  на Опольщину (Польща). 

12 травня 1946 р. — 311 окремий полк урядового зв’язку передислоковано 

у м. Винники. 

1946 р. (вересень) — кіножурнал «Передова фабрика» (про виготовлення 

тютюнових виробів на Винниківській фабриці). 

1947 р. — Гончаренко — начальник Винниківського райвідділу НКВC; 

помічники — майор Пшенічкін, капітан Шевцов (здійснювали масові 

вбивства українців).  

1947 р. — Михайло Швед («Орлик») провідник ОУН  у Винниківському 

районі; Іван Петрович Цар («Ірод») провідник Служби безпеки; Михайло 

Лемішко референт (всі троє — мешканці с. Підберізці). 

1947 р. — створення НКВС провокаційної ОБЗУ (Організація борців за 

волю України); очолив — Роман Плюта. 

1947 р. — пам’ятник В. Леніну в центрі міста (демонтовано 1990 р.). 

1947 р. — центральна вулиця міста — імені Леніна (теперішня вул. 

Галицька). 

1947 р. — відродження ФК «Харчовик» (Винники) (Юліан Кметь та Богдан 

Маркевич). Засновано клуб 1940 р. 

21 жовтня 1947 р. — операція «Захід» (органи МДБ провели масову 

депортацію населення Західної України). Протягом доби виселили 26 644 
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родини із 76 192 осіб: 18 866 чоловіків, 35 152 жінки та 22 174 дитини. 

Десятки винниківських сімей було виселено. 
25 жовтня 1947 р. — МВC заарештувало провідника Служби безпеки ОУН 

у Винниківському районі Івана Петровича Царя («Ірода»). 

1947 р. (кінець) — 1949 р. (березень) — дисидент і поет  Красівський 

Зеновій проживав у Винниках (в родині Марії Петрівни Гуль). 

1948 р. — початок будівництва греблі на р. Марунька (територія 

теперішнього Винниківського озера). 

1948 р. —  1961 р. — о. Козак Анатолій Іванович парох 

Святовоскресенської церкви. 

26 січня 1948 р. — народився Поточняк Ростислав Мирославович 

(український футболіст і тренер, виступав у клубах «Карпати» (Львів) та 

«Металіст» (Харків), володар Кубка СРСР 1969 р., майстер спорту СРСР). 

6 квітня 1948 р. — МВC знищує райпровідника ОУН Винниківського 

району Михайла Шведу («Орлика») у с. Гончари. 

1949 р. — постанова Винниківського райвиконкому щодо посилення 

боротьби з дитячою безпритульністю і бездоглядністю. 

1949 р. — Винниківська швейна фабрика Львівського обллегпрому 

(взуттєвий цех передано до Львова). 

1949 р. — ФК «Більшовик»  (Винники) чемпіон Львівської області та 

володар кубка Львівської області (Богдан Маркевич). У фіналі кубка 

області «Більшовик» здолав «Колгоспник» з Бібрики — 1:0. 

1949 р., 1951 р., 1952 р. — ФК «Харчовик» (Винники) бере участь у 

любительському чемпіонаті УРСР серед колективів фізкультури. 

1949 р. (весна) — у с. Зубра Винниківського району, в будинку Довбуша 

Івана Івановича (1896 р. н.), переховувався  головнокомандувач УПА 

Роман Шухевич. 

1 вересня 1949 р. — Винниківська семирічна школа №3 на вул. Леніна 

(тепер вул. Галицька, 54) у старому будинку (з 1954 р. — восьмирічна 

школа, з 15 серпня 1967 р. — СШ №47). У кінці 1960-их рр. збудовано нове 

приміщення. Перший директор — Гайворонюк Дмитро Тимофійович 

(1949 р.). 

1949 р. — 1992 р. — Бекар Марія Павлівна завуч Винниківської школи 

№3 (пізніше — СШ №47). 

1950-ті рр. — багатотиражна газета «Голос робітника» на тютюновій 

фабриці. 

1950-ті рр. — підприємства та установи: тютюнова фабрика, дріжджовий 

завод, швейна фабрика, молокозавод, Львівський лісгосп, цегельний завод 

(1959—1961 рр. переобладнано та механізовано; працювало 58 робітників, 

випускали 9 млн штук цегли на рік), млин, завод цвяхо-ливарний, 

райпромкомбінат, райпродкомбінат, друкарня, артіль 1-го Травня (колишня 

приватна майстерня з виготовленням меблів Біньовського; з 1959 р. – 

Винниківський цех №3 Львівської меблевої фабрики де працювало 116 

робітників на в-ві кімнатних буфетів та столиків під радіо) та ін. 
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1950-ті рр. — станція юних натуралістів на теперішній вул. О. Любич-

Парахоняк (у будинку Василя Обаранця, сім’я якого була виселена в Сибір). 

1950 р. — 1996 р. (жовтень) — розміщення торгового закладу у 

приміщенні німецької кірхи. 

1950 р. — колектив тютюнової фабрики — 1 016 осіб; працювало  

126 машин; тютюнових виробів — 4,7 млрд штук. 

20 квітня 1950 р. — рішення виконкому Винниківської районної ради «Про 

впорядкування рогу вулиць Леніна та Шевченка» (підірвано фігуру Божої 

Матері). 

4 липня 1950 р. — загинув останній керівник ОУН на Винниківщині 

районний провідник «Сталевий» (у Давидові). 

9 липня 1950 р. — загинув районний референт СБ «Богдан»-«Марко», 

родом із Закерзоння (в лісі між Давидовом і Черепином).  

1950 р. (літо) — ОУН у Винниківському районі припинила своє 

існування (Винниківщину приєднано до Бібрецького району ОУН). 

16 листопада 1950 р. — народився Ярослав Грисьо (український 

футбольний суддя та функціонер). 

1951 р. — перший випуск у Винниківській семирічній школі №3 (тепер — 

СЗШ №47); директори: Михайло Васильвич Рой (1949—1951 рр.), Зоя 

Никифорівна Гавришева (Берендєєва) (1951—1952 рр.), Катерина 

Федорівна Крейденкова (1952—1958 рр.), Аркадій Григорович Дорман 

(1958—1971 рр.). 

1951 р. — 1973 р. — Винниківська середня школа робітничої молоді №21 (з 

1946 р. — вечірній клас при семирічній школі №1). Директорами були: 

Чеславський Михайло Степанович, Манілов Володимир Андрійович, Кухто 

Леонід Васильович, Кащук Любов Самсонівна, Гайворонюк Дмитро 

Тихонович, Романюк Володимир Федорович. Заступником директора 

працювали: Гайдар Лідія Дмитрівна, Лазаренко Людмила Олександрівна. 

4 лютого 1951 р. — у с. Сихів Винниківського району ліквідована на 

горищі місцевої мешканки Пелих Марії Василівни (1901 р. н.), як твердить 

МДБ, кур’єрська група крайового проводу в складі: «Зенко» (керівник 

групи), «Ромко» (Володимир Гірняк, 1925 р. н., с. Виски Сяноцького пов., 

Польща; бойовик) і «Влодко» (бойовик). 

1952 р. — 1953 р. — проживав Нудьга Григорій Антонович (український 

письменник, фольклорист, літературознавець, історик української 

літератури). Працював обліковцем на Винниківській швейній фабриці. 

1952 р. — 1959 р. — бібліотека для дорослих на вул. Леніна (тепер вул. 

Галицька, 23). 

1952 р. — 1953 р. — газета  «Сталінець» Винниківської МТС. 

1952 р. — 1954 р. — проживав і працював на швейній фабриці у Винниках 

Григорій Нудьга (український письменник, фольклорист). 

1953 р. — з сім’єю поселився Покора Роман Михайлович (український 

футболіст та тренер; виступав у клубах «Карпати» (Львів), «Металіст» 
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(Харків), «Спартак» (Івано-Франківськ); володар Кубка СРСР 1969 р.; 

майстер спорту СРСР). 

1953 р. — відкриття Комсомольського (Винниківського) озера. 

1953 р. — будинок піонерів на вул. Леніна (тепер вул. Галицька, 26). 

Директор Ганна Прокопівна Герман. 

1953 р. — ФК «Харчовик» (Винники) володар кубка Львівської області 

(Богдан Маркевич). У фіналі винниківчани перемогли яворівський 

«Спартак» — 5:2. 

1953 р. — ФК «Прапор» (Винники) брав участь у Кубку УРСР. 

27 лютого 1953 р. — загинув останній повстанець з Винниківського 

району (Михалина Іван Семенович («Гриць») 1921 р. н. з с. Дев’ятир Рава-

Руського району; переселений до с.Зубра Винниківського району. Пішов у 

підпілля весною 1950 р.; був бойовиком при районному провідникові 

Бібреччини «Павлові» (Федір Кононович), потім при надрайонному 

провідникові «Михайлові» (Дмитро Цура). За даними МДБ загинув разом з 

«Михайлом» в с. Волощина Бібрецького району. 

31 липня 1953 р. — 30 серпня 1954 р. — Володимир Грабовецький 

директор Винниківської СШРМ. 

1954 р. — завершено будівництво нового стадіону на вул. Спортовій (за 

польської окупації там знаходилося польське спортивне товариство 

«Зоря»).  

1955 р. — 1980-ті рр. — перукарня по теперішній вул. Галицькій, 21 а 

(перукар п. Куліковський, п. Янко (Іван) Пивовар, Звінська Аня; було там  

3 майстри для чоловіків і один дамський; 1939-1941 рр. — магазин 

культтоварів). Початково перукарня була у будинку п. Грицка (біля 

теперішньої "Фортуни"). Фризієрський вишкіл п. Янко (Іван) Пивовар 

пройшов у закладах винниківчанина Романа Секети, який мав їх У Львові 

декілька. Хамську "технологію" бризкати на голову з пульверизатора 

зимною водою перед стрижкою тоді не застосовували,а зволожували 

теплим мокрим рушником, або ніяк. 

1955 р. — Винниківська школа №3 брала участь у Всесоюзній 

сільськогосподарській виставці навчально-дослідних ділянок і була 

нагороджена медаллю. 

1955 р. (січень) — кіножурнал «Передова МТС» (про вручення колективу 

перехідного Червоного прапора Ради Міністрів СРСР). 

17 серпня 1955 р. — Борис Возницький був зарахований у Винниках 

вчителем креслення та малювання (проживав тут 1955—1956 рр.). 

1956 р. — кімната-музей  у Будинку піонерів (створена Борисом 

Возницьким).  

1956 р. — ФК «Харчовик» (Винники)  володар кубка сімсотріччя Львова. 

1956 р. (серпень) — пам'ятник І. Франкові (вул. Шевченка). 

1957 р. — завершення газифікація міста. 

1957 р. — 1962 р. — проживав Роман Прокопович-Орленко (співак 

Віденської та Празької опери, диригент, композитор, громадський діяч). 
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1957 р. —  1958 р. — виселення польського населення (друга хвиля). 

1958 р. — тютюнова фабрика одержала пожежну машину. 

1958 р. — дитяча футбольна школа при ЛТФ (Богдан Маркевич). 

1958 р. / 1959 р. — першість Львівської області з мотокросу. Траса —

Винниківське озеро — кар’єр «Пісковня» — Чортові скелі — Винниківське 

озеро. Видатні мотогонщики-винниківчани: Віктор Вінцкевич (1939 р. н.), 

Андрій Шемечко (1946 р. н.), Зенон Оприск (1949 р. н.), Володимир Гундяк, 

Любомир Романишин (1951 р. н.), Володимир Ціж (1951 р. н.) та ін. 

1959 р. — бібліотека для дорослих у приміщенні на вул. Леніна, 49 (раніше 

— на вул. Леніна, 23). 1958 р.—1962 р. завідувачами бібліотеки були 

Маєвська, Шевчук, Сидорова В., Онищенко Г. Протягом 1962—1998 рр. 

завідувач — Ільчишин О. І., 1998—2011 рр. — Ловчій Л. В., з 2011 р. —

Андрухів І. О. 

1959 р. — перепис населення: українців –  5 922 особи (82,3%), росіян  – 

722 (10%), євреїв – 30 (0,4%), поляків – 302 (4,2%), білорусів – 32 (0,4%), 

інші – 186 (2,6%). Разом – 7 194 особи. 

1959 р. — 5 листопада 1975 р. — 10-та міська Винниківська лікарня. 

16 червня 1959 р. — помер Василь Сидурко (скульптор першого на 

Україні пам’ятника січовим стрільцям у Винниках). 

11 вересня 1959 р. — помер Яків Нагляк (доктор, старшина австрійської 

армії під час Першої світової війни, підхорунжий УСС). 

26 вересня 1959 р. — Винниківську міську раду підпорядковано 

Ленінській районній раді Львова. У 1940-1960-их рр. культурні заходи 

відбувалися в Парку тютюнової фабрики, в Центральному парку (по вул. 

Леніна (тепер вул. Галицька, біля ресторану «Гетьман») та на стадіоні (вул. 

Спортова). 

 

1960-ті рр. 

 

1960-ті рр. — 1970 р. (жовтень) — Дмитро Наконечний директор 

тютюнової фабрики. 

1960 р. — помер Микола Полєк (професор-філолог). 

1960 р. — ФК «Авангард» (Винники) чемпіон Львівської області, чемпіон 

м. Львова, володар Кубка Львова (Богдан Маркевич). 

1960 р. — матчі «Авангард» (Винники) — «Нафтовик» (Дрогобич) за 

«путівку» до класу Б «Україна» (винниківчани програли з рахунками 2:0 і 

3:0). 

1960 р. (квітень) — дитячий садок на 100 місць.  

1961 р. — 1986 р. — о. Петро Баран парох Святовоскресенської церкви. 

1962 р. — санаторна школа-інтернат (тепер вул.Галицька, 88а; директори: 

Д. Т. Гайворонюк, В. І. Закальницький, С. М. Совяк, Ю. М. Чайківський,  

В. Й. Корч, Л. Є. Свистович). 2015 р. — 44 вчителі, 264 учні. 

1962 р. — Винниківське відділення Львівської швейної фірми «Маяк». 
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1962 р. — цех №1 пластмасових виробів (127 робітників); виготовляли – 

гудзики, посуд, фари для Львівського заводу автонавантажувачів, 

світлофільтри для радіоапаратури, поліметилмед акрилового порошку. 

17 травня 1962 р. — помер Микола Федюк (український маляр-реаліст). 

1963 р. — реставрація пам’ятника Т. Шевченкові. 

1963 р. — ФК «Авангард» (Винники) чемпіон Львівської області (Богдан 

Маркевич). 

1964 р. — мототраса «Майорівка» у Винниківському лісі (тут проходили 

етапи чемпіонату СРСР, України, ранги кубка Європи). 

8 березня 1964 р. — урочистості з нагоди 150-річчя від дня народження  

Т. Шевченка (багатолюдне віче біля пам’ятника  Т. Шевченку; виступи 

Володимира Грабовецького, Григорія Нудьги, Михайла Керницького). 

19 вересня 1964 р. — помер Володимир Лиско (священик УГКЦ, 

релігійний і громадський діяч). 

21 вересня 1964 р. — багатолюдний похорон о. Володимира Лиско. 

Похорон відправляли: о. Василь Богонюк, о. Василь Галій, о. Ігнатій 

Цегельський і о. Артемій Цегельський. 

1964 р. — юнацька ФК «Авангард» (Винники) чемпіон Львівської області 

серед юніорів. 

1960-ті рр. (середина) — Анна Михайлівна Сенчишин директор Народного 

дому м. Винники. 

1960-ті рр. (середина) — закладено новий сад на лівому березі 

Комсомольського (Винниківського) озера. Шефство над садом взяв 

сільськогосподарський інститут в Дублянах (ректор академік Михайло 

Тимофійович Гончар). 

1965 р. — ФК «Авангард» (Винники) чемпіон Львівської області (Богдан 

Маркевич). 

1965 р. — помер Василь Богонюк (священик, доктор).  

1967 р. — база відпочинку «Електрон» (площа 8 га, висаджено 116 видів 

дерев і чагарників). 

1968 р. — відкриття залізниці Львів (залізничний вокзал) — Комсомольське 

(Винниківське) озеро. 

1968 р. — передача Винниківської філії фірми «Маяк» фабриці текстильно-

художніх виробів (1970 р. її перейменовано на Львівське текстильно-

галантерейне об’єднання «Юність»), а Винниківська філія відтепер 

отримала назву — «Швейний цех №3». 

1968 р. — Галич Г., Наконечний Д. «Львівська тютюнова фабрика» 

(історичний нарис). 

1969 р. — перший випуск десятикласників у СШ №47 (директор школи 

Аркадій Дорман). 

1969 р. — 1984 р. — директор Будинку піонерів Любов Іванівна Демиденко 

(Антонів). 

1969 р. — розбудова молокоцеху (збільшення довжини у 3 рази, ширини 

вдвічі, пробурення 70-ти метрової свердловини) на вул. Крива, 2. 
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1969 р. — на Розлавці, на вул. Соборності (колишня вул. Ульянова) 

розпочато житлове будівництво (1971 р. — перші будинки). 

 

1970-ті рр.. 

 

1970 р. — 1984 р. — Лариса Вербицька директор тютюнової фабрики. 

1970 р. — помер Йона Ярослав  Григорович (стрілець УГА (з 1 січня  

1919 р.), козак 3-ї Залізної дивізії Армії УНР). 

1970 р. — у Чикаго (США) виходить друком фундаментальна праця з 

історії Винник М. Влоха «Винники, Звенигород, Унів та довкільні села: 

історико-краєзнавчий збірник». 
1970 р. — ФК «Харчовик» (Винники) чемпіон м. Львова. 

1971 р. — поселився Гнат Зубрицький (учасник бою під Крутами у січні 

1918 р.). 

1971 р. — 1975 р. — Зеновій Слота директор СШ №47. 

1972 р. — 1982 р. — Петро Лісний директор СШ №29. 

1972 р. — ФК «Харчовик» (Винники) володар кубка м. Львова (тренер 

Богдан Колодій). 

1972 р. — кінотеатр «Карпати» на 400 місць (тепер – готельно-

розважальний комплекс «Галактика»). Демонстрація першого фільму — 

«Корона Російської імперії, або знову невловимі». 

5 травня 1972 р. — Рішенням Львівської обласної ради (№183) пам’ятнику 

Т. Шевченкові присвоєно статус пам’ятки мистецтв місцевого значення. 

6 травня 1972 р. — Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про зміну 

підпорядкованості міста Винники Львівської області» (передати місто 

Винники Ленінської районної Ради в підпорядкування 

Червоноармійській районній Раді депутатів трудящих міста Львова). 

1973 р. — демонтаж пам’ятника І. Франкові (пам’ятник було пошкоджено). 

1973 р. — на Розлавці, на вул. Стрілецькій (колишня вул. Крива, а пізніше 

вул. Кухто) розпочато житлове будівництво. 

1974 р. — Василь Брода відвіз лист-заяву до Києва (зібрано 100 підписів 

винниківчан) з вимогою відновити пам’ятник І. Франкові. 

1974 р. — помер Євстахій Шпаківський (багатолітній дяк, керівник хору 

Святовоскресенської церкви та «Просвіти», діяч «Просвіти»). 

1974 р. — перебрався жити до Винник Юрко Винничук. 

1974 р. — кафе «Карпати» (тепер ресторан «Гопак») на вул. Свердлова 

(тепер вул. Миколайчука). 

5 листопада 1975 р. — 6-та міська лікарня. 

1970-ті рр. (середина) — ДЮСШ «Тризуб» (тренери: Богдан Білоус, 

Василь Родич, Роман Проців, Андрій Корсун).Директор — Едуард 

Левицький. 

1976 р. (березень) – 2006 р. — Йосип Годунько директор СШ №47. 
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1976 р. — обладнання свердловини біля с. Волиця та будівництво нового 

водопроводу (D 300 мм) на тютюнову фабрику через південну частину 

міста. 

1976  р. — ФК «Харчовик» (Винники) чемпіон УРСР серед команд 

харчової промисловості. 

1977 р. — пам’ятник І. Франкові встановленно перед приміщенням СШ  

№ 47.  

23 лютого 1977 р. — померла Любич-Парахоняк Олександра Іванівна 

(українська оперна співачка, акторка). 

1 червня 1977 р. — ясла-садок №156 «Росинка» на вул. Горького (тепер 

вул. Олени Теліги, 2а). З 2000 р. директор Галина Пуцило. 

1978 р. — клуб тютюнової фабрики на 400 місць (тепер культурний центр 

«Дозвілля» на вул. Шевченка, 3). 

1979 р. — ресторан та бар «Винники» по вул. Танкістів, 2 (тепер вул. 

Івасюка; супермаркет «АТБ» з 16 березня 2017 р.). 

1979 р. — бар «Весна» (колишня їдальня «Чайна») на вул. Леніна (тепер 

вул. Галицька). До кінця 1989 р. бар і їдальня знаходилися в одному 

приміщенні. Рік проходив ремонт приміщення. З січня 1991 р. і до 1995 р. 

(закриття) - тільки бар. 

22 вересня 1979 р. — помер Михайло Керницький (краєзнавець).  

1979 р. (грудень) — здано в експлуатацію газопровід ГРС «Винники» — 

ВО «Іскра» (довжина 9 км). 

1979 р. / 1980 р. — ФК «Жупан»  (Винники) та дитяча футбольна команда 

«Жупан» при ЛТФ (припинили існування в кінці 1990-их рр.). 

 

1980 р. — 23 серпня 1991 р. 

 

1980 р. — Державний випробувальний центр побутової радіоелектричної 

апаратури. 

1982 р. — 1990 р.— міський голова Петро Лісний. 

1982 р. — директор СШ № 29 Оксана Демцюх. 1996 р. —  школі 

присвоєно статус школи естетичного профілю. 

20 грудня 1982 р. — у CШ №47 (у кількох класах та у коридорі) невідомі 

зробили написи «Слава соборній Україні!», «Смерть москалям!», «Слава 

СС Галичина!», «Москалі гірше фашистів», намалювали  тризуб (в ці дні у 

кінотеатрі «Карпати» транслювався фільм про УПА «Високий перевал»). 

1984 р. — 1996 р. — директор тютюнової фабрики Євген Хомик. 

1984 р. — ансамбль народного танцю «Прикарпаття»; 1989 р. присвоєно 

звання «Народний художний колектив» (засновник Марк  Гарц). 

1984 р. — 2002 р. (лютий) — дитячий садочок №162 на вул. Горького,4 

(тепер вул.Олени Теліги). 

1984 р. — відкриття обрядового салону по вул. Галицька (тепер 

приміщення музею). Голова ВМР Петро Лісний, секретарі Олександра 

Мануйлик та Галина Булич. Обряд одруження молодих пар супроводжував 
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вокальний гурт: Любов Кузик, Анатолій Шепель, Олександра Мануйлик, 

Любов Антонів-Демиденко,Тетяна Патер. 

9 жовтня 1984 р. — лісовий заказник «Винниківський». Площа — 848 га 

(збереження цінних дубових насаджень).  

9 жовтня 1984 р. — Львівський заказник. Площа — 523 га. (збереження 

цінних букових лісів з мальовничими ландшафтами). 

9 жовтня 1984 р. — лісовий заказник «Чортова Скеля». Площа — 353 га 

(збереження цінних букових і буково-соснових лісів з мальовничими 

ландшафтами). 

9 жовтня 1984 р. — ботанічна пам'ятка природи «Винники». Площа — 

2,7га (збереження дендропарку закладеного професором Соколовським у 

1898 р.). 

1985 р.  — Ольга  Соколик очолила Будинок дитячої та юнацької 

творчості. 1985 р. (весна) — о. Михайло Романишин  парох церкви 

Воскресіння ГНІХ. 

24 червня 1986 р. — помер о. Петро Баран (парох церкви Воскресіння 

ГНІХ з 1959 р.). 

30 грудня 1987 р. — помер Кияк Григорій Степанович (український 

вчений і педагог, член-кореспондент Академії наук УРСР). 

1988 р. — початок будівництва підприємства з виробництва лікарських 

препаратів «Львівлікпрепарати» на вул. Танкістів (тепер вул. Івасюка). 

1988 р. — встановлення і освячення  Хреста у церкві Воскресіння ГНІХ на 

честь 1000-ліття хрещення України-Руси (весною 1992 р. Хрест перенесли 

на цвинтар). 

21 січня 1988 р. — проведена реорганізація госпіталю і перебазування його 

зі Львова у м. Винники в новозбудовані приміщення на вул. Івасюка. 

1 листопада 1988 р. —  вперше за кілька десятиліть, винниківчани легально 

поклали квіти і відправили панахиду біля могили стрільців УГА на 

Винниківському цвинтарі, відзначивши 70-ту річницю проголошення 

ЗУНР.  Панахиду відправив о. Михайло Романишин.  

4 грудня 1988 р. — культурно-просвітнє молодіжне товариство 

«Спадщина» (Г. Скремета, М. Пивовар, О. Голіян та ін.). 

1989 р. — перепис населення: українців – 10 957осіб (91,2%), росіян –  

823 (6,8%), євреїв – 12 (0,1%), поляків – 127 (1,1%), білорусів – 67 (0,5%), 

інші –  31(0,3%). Разом – 12 017 осіб. 

1989 р. — реставрація пам’ятника Т. Шевченкові. 

1989 р. — 1996 р. — Стефан Сус дяк-регент парафії Воскресіння ГНІХ. 

1989 р (березень) — відновлення «Просвіти», спочатку як Товариство 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка, а з 2005 р. як громадську організацію 

Винниківське міське т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Голови «Просвіти»: 

Стасюк М. (1989 р.), Сапеляк Я. (1990—1992 рр.), (2000—2002 рр.), Козак 

Я. (1993—1997 рр.), Йосифів П. (1997—1998 рр.), Пивовар Ю. (1999 р.), 

Бульба Є. (2002—2005 рр.), Швед Л. (2005—2010 рр.), Оленчин М. (2010—

2012 рр.), Білоус Л. (з 2012 р.). 
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1989 р. (березень) — вокальний ансамбль «Винниківчани» (Володимир 

Верходай, Степан Ступень, Стефанія Богуш, Олексій Доліник, Степан 

Гинда, Анастасія Гинда, Галина Мішталь, Богдан Догляд, Ганна Куришко, 

Стефанія Гілета, Євгенія Бульба, Ганна Демкович, Борис Захара, Ігор Дерій, 

Ярослав Ониськів. Катерина Гій, Марія Довган, Марія Богоніс, Романна 

Березовська, Марія Сидурко). Керівники — Сенчишин Анна Михайлівна, 

Завербний Володимир Семенович. 
26 березня 1989 р. — активна участь винниківчан у виборах народних 

депутатів СРСР. Вперше голосування відбулося на основі нового 

законодавства про вибори народних депутатів на альтернативній основі. На 

Львівщині було обрано професора-фізика Івана Вакарчука та письменника 

Романа Федоріва. 

18 червня 1989 р. — перша за післявоєнний час національно-

патріотична демонстрація з синьо-жовтими знаменами у Винниках (на 

Зелені свята). Похід від пам’ятника Т. Шевченка до могили воїнів УГА (на 

цвинтарі). Виступи українських правозахисників Івана Геля та Ірини 

Калинець. Українські прапори підняли молоді патріоти: Роман Данилець, 

Богдан Йона, Олег Партика, Володимир Комендяк та ін. 

1989 р. (вересень) — «Народний Рух України за перебудову». Голова — 

Стасюк М. 

24 вересня 1989 р. — перше екологічне віче з національними українськими 

прапорами. 

1989 р. (жовтень) — перенесення Хреста з обійстя Опалевичів на узбіччя 

дороги (роздоріжжя вул. Ломоносова — Шевченка). 

1 листопада 1989 р. — мітинг-реквієм на могилі січових стрільців з 

національними українськими прапорами. 

1989 р. — створення УАПЦ (митрофорний протоірей о. Михайло 

Романишин). 
18 грудня 1989 р. — помер Зубрицький Гнат Антонович (учасник 

національно-визвольних змагань 1918—1921 рр.). 

1989 р. (грудень) — відновлення УГКЦ (о. Петро Паньків). 
1990 р. — символічна могила «Борцям за волю України» (на Розлавці). 

Автор проекту – Тарас Левків. 

1990 р. — започатковано проведення міжнародного юнацького турніру з 

футболу на приз Карла Мікльоша. 

7 січня 1990 р. — перша святкова літургія в храмі Воскресіння ГНІХ  

(о. Петро Паньків). 

22 січня 1990 р. — День Злуки (тисячі винниківчан з українськими 

національними знаменами вийшли на центральну вулицю міста). 

4 березня 1990 р. — вибори до Верховної ради УРСР, одночасно – перші 

демократичні вибори до місцевих рад. Депутати від Винник — Львівська 

обласна  рада – Тарас Левків, Львівська міська рада – Ірина Мисько, Мирон 

Калатин, В’ячеслава Кирилюк. В цей день, Роман Данилець, вивісив 
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національний (синьо-жовтий) український прапор на виборчій 

дільниці у Будинку школяра. 

4 березня 1990 р. — Мирон Калатин — міський голова, Василь Дутка —

голова виконкому міської ради. Депутати: Зеновій Слота, Тарас Левків, 

Роман Партика, Юрій Литвин, Ігор Денега, Олег Голіян, Олег 

Калитовський, Стефанія Гілета, Богдан Москаль, Галина Скремета, Ігор 

Герман, Орест Банах, Андрій Безрук, Ярослав Сапеляк, Богдан Бурий, 

Остап Лепак, Остап Дудар, Євген Хомик та ін. 

9 березня 1990 р. —  віче та панахида біля пам’ятника Т. Шевченку (з 

національними синьо-жовтими прапорами). 

1990 р. — 1994 р. — міський голова Василь Дутка. 

15 квітня  1990 р. — на Великдень, винниківчани масово вивісили 

національні українські прапори на свої будинки. 

1990 р. (літо) — два референдуми (перший провели греко-католики в 

церкві Воскресіння ГНІХ; другий — православні в клубі швейної фабрики), 

щодо конфесійної принадлежності жителів Винник (участь взяло понад  

5 000 віруючих). Перевагу отримали греко-католики, які і стали 

господарями Святовоскресенської церкви. 

14 вересня 1990 р. — демонтаж пам’ятника Володимиру Леніну (біля 

тютюнової фабрики). У місті було 6 пам’ятників В. Леніну (на території 

дитсадка, школи-інтернату, цегельного заводу, біля тютюнової фабрики і у 

військових частинах). 

1991 р. — Винниківський осередок Союзу Українок. Перша голова 

осередку – Романія Ушак,  з 1997 р. – Стефанія Гілета. 

1991 р. — 1996 р. — о. Володимир Мороз (багаторічний в’язень 

радянських концтаборів) сотрудник парафії Воскресіння ГНІХ. 

1991 р. — нове приміщення СШ №29 на вул. Сухомлинського, 6 (директор 

— Оксана Демцюх). Приміщення: 3 корпуси, 58 класних приміщень та 

навчальних кабінетів на 1 600 місць, басейн.  

3 січня 1991 р. — газета «Винниківський вісник». Видання очолювали:  

Р. Ратушний, К. Нестеренко, Н. Савіцька, В. Гавирилів, Гр. Мриглод,  

М. Паранчак, О. Кравчик, Г. Некрасова, Б. Бачинський, О. Дацій, Ю. Кухар, 

М. Вайда, Х. Мамчур, Б. Йона. 

7 лютого 1991 р. — перейменування вулиць (III сесія ВМР): Леніна – 

Галицька, Ульянова – Соборності, К. Маркса – Винниченка, Калініна – 

Жупан, Жовтневої революції – Керницького, Будьонного – Любич-

Парахоняк, Чкалова – Бандери, Тітова – Грушевського, Терешкової – 

Вишнева, Гайдара – Гайдамацька. Перейменування старих та утворення 

нових вулиць міста (рішення сесій ВМР від 17 лютого 1992 р., 16 квітня 

1993 р., 28 вересня 1993 р., 29 вересня 2005 р., 14 серпня 2006 р.). 

21 липня 1991 р. — громадою УАПЦ (о. Михайло Романишин; голова 

церковного комітету (1990—1995 рр.) Ігор Маркевич) встановлено хрест та 

освячено місце під будівництво церкви свв. Володимира і Ольги. 
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19 серпня 1991 р. — о. Роман Кияк відвідав Винники і вперше в рідному 

храмі відправив Святу Літургію. 

 

З 24 серпня 1991 р. — У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. 

 

1991 р. — Історико-краєзнавчий музей м. Винники (директор Ігор Тимець). 

1991 р. (осінь) — демонтаж пам’ятника Володимиру Леніну на території 

дитсадка (Богдан Йона). 

1 вересня 1991 р. — Львівська державна школа мистецтв №9 (колишнє 

приміщення СШ №29) на вул. Ринок, 4 (директор Ярослав Харун). 

17 вересня 1991 р. — релігійна громада Української Греко-Католицької 

Церкви Свято-Воскресенського храму.  

13 грудня 1991 р. — релігійна громада Святовоскресенської Української 

Автокефальної Православної Церкви. 

1992 р. — «Археологічні дослідження Винниківського Історико-

краєзнавчого музею за 1991 рік» (збірник праць). 

1992 р. — встановлення і освячення  Хреста у церкві Воскресіння ГНІХ на 

честь 150-ліття храму.  

1992 р. — відкрито меморіальну дошку на будинку де жив Іван Огієнко з 

сім’єю (вул. Галицька, 45). 

1992 р. (січень) — присяга на вірність українському народу у полку 

урядового зв’язку (в/ч 2627). 

28 січня 1992 р. — релігійна громада римо-католицької церкви Успіння 

Богородиці (наново освятив храм єпископ Рафаїл Керницький). 

17 лютого 1992 р. — VI сесія ВМР затвердила герб Винник (розроблений 

Андрієм Гречилом та  Іваном Сварником за мотивами старої печатки) та 

хоругву Винниківської міської ради. Автор ескізів — Тарас Левків. 

16 травня 1992 р. — постанова Верховної ради України «Про 

перейменування Червоноармійського району міста Львова» на 

Личаківський. 

2 липня 1992 р. — ТоЗВ «Колібрі – аварійна служба м. Винники» (вул. 

Галицька, 14 А). 

23 серпня 1992 р. — перше святкування дня міста Винники. 
1993 р. — футбольний клуб «Жупан» (Винники). 

4 березня 1993 р. — перша Служба Божа у відновленому костелі. 

1993 р. (жовтень) — 4 листопада 1998 р. — СП «РДжР Тобакко Львів».  

24 жовтня 1993 р. — освячено хрест на місці  майбутнього храму 

Премудрості Божої – Софії. (УГКЦ) (вул. Галицька). 

1994 р. — 2002 р. — міський голова Ярослав Хамуляк. 

1994 р. — малі державні комунальні підприємства «Благоустрій» і 

«Саночистка». 

13 квітня 1994 р. — взуттєва фабрика «Стептер» (Стецко Петро). 

1994 р. (липень) — відкрито меморіальну дошку на будинку де жив Іван 

Липа (вул. Лесі Українки). 
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1994 р. (вересень) — ТзОВ «Аура» (виробництво пластмасових виробів). 

Засновник та директор — Галущак Володимир. 

4 вересня 1994 р. — відкрито постійно чинну експозицію в історико-

краєзнавчому музеї. 

1995 р. — дитячий вокально-хореографічний ансамбль «Сунички» (Наталія 

Вінярська). 

1995 р. — ФК «Жупан» (Винники) — чемпіон м. Львова. 

1995 р. / 1996 р. — відновлення Хреста на вул. Стуса (найдавніший Хрест у 

Винниках з давнім відреставрованим розп’яттям). 

1996 р. — 2004 р. (червень) — о. Михайло Дроздовський сотрудник 

парафії Воскресіння ГНІХ. 

1996 р. — Зеновій Грисьо дяк-регент парафії Воскресіння ГНІХ (1993—

1996 рр. — помічник Стефана Суса). 

1996 р. — «Книга Пошани м. Винники». 

1996 р. — Почесні громадяни м. Винники: 

*Левків Тарас Богданович (художник-кераміст, графік, заслужений діяч 

мистецтв); 

*Петро та Софія Йосифів (активні учасники громадського і політичного 

життя міста); 

*Довган Марія Миколаївна (посмертно) — член ОУН, засновник т-ва 

української мови ім. Т. Шевченка у Винниках; 

*Бродило Ілля Андрійович (посмертно) — активний учасник руху за 

національне відродження України. 

25 лютого 1996 р. — помер о. Володимир Мороз. 

19 травня 1996 р. — хор «Воскресіння» греко-католицької парохії 

(керівник Ярослав Харун). 

1996 р. (осінь) — ФК «Жупан» (Винники) бронзовий призер м. Львова. 

16 жовтня 1996 р. — початок робіт по відновленню сучасної церкви Різдва 

святого Івана Хрестителя. 

16 жовтня 1996 р. — 1997 р. (грудень) — відновлення церкви Різдва 

святого Івана Хрестителя (під керівництвом о. Петра Паньківа). 

4 грудня 1996 р. — посвячення фігури Божої Матері (біля г. Жупан). 

Посвятили фігуру — о. Петро Паньків та о. Михайло Дроздовський 

(УГКЦ), о. Михайло Романишин (УАПЦ). 

1997 р. — Кондришин Петро Ількович (активний учасник громадського і 

церковного життя міста) — Почесний громадянин м. Винники. 

1997 р. — Слота Зеновій Павлович (активний учасник громадського і 

політичного життя міста) — Почесний громадянин м. Винники. 

22 січня 1997 р. — посвячено пам’ятну таблицю «Борцям за незалежність 

України» у церкві Воскресіння ГНІХ. 

1997 р. — 2009 р. — Всеукраїнський фестиваль естрадної пісні «На крилах 

дитинства» (засновники Ольга Соколик, Богдан і Олег Голіяни). 

Відроджений у 2017 р. 



62 
 

16 травня 1997 р. — Рішення (№285) Львівської міської ради «Про 

ліквідацію неповної середньої школи №39 у м. Винниках». Школа діяла з 

середини 1940-их рр., спочатку як Винниківська школа №2, а з 1959 р. як 

СШ №39 м. Львова). 

22 червня 1997 р. — перепоховання останків радянських солдатів з могили 

на вул. Галицькій у Братську могилу на вул. Шевченка. 

28 червня 1997 р. — пам’ятний знак по вул. Галицькій, на якому 

викарбувано: «Тут стояла хата, у якій у 1922–1924 рр. жив з родиною Іван 

Огієнко – великий син українського народу». 

1997 р. (літо) — Українознавча загальноосвітня школа «Берегиня» на вул. 

Галицькій. 38 (директор Галина Юріївна Яковенко). На момент відкриття 

тут навчалося 62 учні 1-3 класів, працювало 5 вчителів. 2005 р. — перші 

випускники. 

1997 р. (осінь) — ФК «Жупан» (Винники) бронзовий призер м. Львова. 

12 листопада 1997 р. — фотосалон по вул. Галицькій. 

1998 р. — ринок по вул. Івасюка, 2 а (власник О. Матвіїшин). 

1998 р. — Мороз Володимир Іванович (священик УГКЦ, в’язень 

сталінських концтаборів) — Почесний громадянин м. Винники (посмертно). 

1998 р. — Козак Ярослав Дмитрович (член т-ва «Просвіта») — Почесний 

громадянин м. Винники (посмертно). 

4 січня 1998 р. — посвячення церкви Різдва святого Івана Хрестителя 

(УГКЦ) (о. Петро Паньків, о. Михайло Дроздовський). 

4 січня 1998 р. — візит, з нагоди посвячення храму, 

Високопреосвященного Владики  Юліяна (Ґбура) — єпископа-помічника 

Львівської архієпархії. 

15 лютого 1998 р. — приїзд політичного діяча Левка Лук’яненка. 

8 квітня 1998 р. — відкриття новозбудованої АТС (вул. Сухомлинського). 

7 липня 1998 р. — освячення іконостасу в храмі Івана Хрестителя. 

31 жовтня – 1 листопада 1998 р. — святкування 80-річчя ЗУНР (приїзд 

до Львова президента Л. Кучми; у Винниках — святковий концерт у 

Будинку культури та панахида на могилі січових стрільців). 

4 листопада 1998 р. — СП «РДжР Тобакко Львів» припинило свою 

діяльність у Винниках (устаткування було вивезено до Кременчука, 

працівників фабрики звільнено за власним бажанням з виплатою 

компенсацій). 

20 грудня 1998 р. — відкриття та освячення пам’ятної таблиці на будинку 

«Просвіти» на  вул. Шевченка, 5 (автори Тарас Левків та Валерій Божко) з 

нагоди 100-річчя від заснування товариства «Просвіта» у м. Винники та 

130-річниці цього товариства. 

1999 р. — Копач Степан Титович (1902—1991 рр..; член т-ва «Просвіта», 

активний учасник Листопадового чину 1918 р. у Винниках) — Почесний 

громадянин м. Винники (посмертно). 

3 січня 1999 р. — освячення каплиці Серця Христового (на межі Винник і 

Чишок; колишній францисканський монастир). 
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18 січня 1999 р. — о. Василій Петрик (УАПЦ) парох у Винниках. 

1999 р. (травень) — передача ліквідаційною комісією будівель, споруд 

тютюнової фабрики Львівській обладміністрації. 

7 липня 1999 р. — освячення надкупольних хрестів на церкві свв. 

Володимира та Ольги. Посвяту здійснив Патріарх Димитрій разом з 

владикою Макарієм, о. Михайлом Романишином, о. Василієм Петриком  

(с. Голоско), о. Миколою Кавчаком (церква св. Петра і Павла, м. Львів). 

29 серпня 1999 р. — освячення Хресної дороги на г. Жупан. 

1999 р. (вересень) — Львівська міська громадська організація Культурний 

центр «Дозвілля» (Патер Ігор та Патер Тетяна). 

21 вересня 1999 р. — ТзОВ «Львівська тютюнова фабрика». 

2000 р. — ансамбль естрадно-спортивного танцю «Модерн» (Наталія 

Вінярська). 

1 січня 2000 р. — готельно-розважальний комплекс «Галактика» (Олег 

Матвіїшин). 

2000 р. (березень) — винниківський осередок «Об’єднання товариств 

депортованих українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя» 

(голови – Зеновія Кітура, Галина Стеців). 

2001 р. — перепис населення: українців – 12 318 осіб (95,4%), росіян –  

459 осіб (3,6%),  поляків – 74 (0,6%), білорусів – 38 (0,3%), інші –  28 (0,2%). 

Разом — 12 917 осіб. 

2000-і рр. — Почесні громадяни м. Винники: 

*Кипріян Мирон Володимирович — народний художник України, лауреат 

Національної премії України ім. Т. Шевченка;  

*Маркевич Богдан Дмитрович — український футбольний тренер; 

*Кітура Марія-Зеновія Едуардівна — активний учасник громадського 

життя міста; 

*Пивовар Любомира Кирилівна — активний учасник громадського життя 

міста; 

*Покусінський Йосиф Васильович — воїн УПА, в’язень більшовицько-

московських концтаборів; 

*Косар Дмитро Михайлович — активний діяч «Просвіти»; 

*Богуш Стефанія Миколаївна — активний діяч «Просвіти»; 

*Сапеляк Ярослав Михайлович — активний діяч «Просвіти». 

2001 р. — започатковано фестиваль вертепів «Різдвяні візерунки» (Ольга 

Соколик). 

2001 р. — Винники  член Асоціації міст України. 

2001 р. — пам'ятник «10-річчя Незалежності України» (меценати — родина 

Маркевичів). 

2001 р. — освячення фігури Божої Матері на вул. Кільцевій. 

29 липня 2001 р. — освячення Церкви свв. Володимира і Ольги 

(УАПЦ). 

2002 р. — 2006 р. — міський голова Сергій Уваров. 
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2002 р. — приміщення дитсадка №162 переходять у власність підприємства 

«Сільбуд». 

2002 р. — пам'ятний знак до 650-ліття Винник (поблизу Школи мистецтв). 

6 квітня 2002 р. — померла Софія Йосифів (педагог, Почесний 

громадянин Винник). 

23 серпня 2002 р. — помер Богдан Маркевич (український футбольний 

тренер, Почесний громадянин Винник). 

2003 р. — 2006 р. — Володимир Квурт генеральний директор Львівської 

тютюнової фабрики. 

2003 р. (червень) — дитяча футбольна школа Мирона Маркевича 

«Рух» (директор Юрій Гданський). Тренери: Роман Гданський, Ігор Дідик, 

Маркіян Шкраба, Олег Леган. 

2003 р. (червень) — ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» (Олеся 

Саноцька). 

2003 р. (серпень) — у Винниках поселилося подружжя: Боровець Леся 

(заслужений артист України з 1996 р.) та Ростислав Демчишин (заслужений 

діяч мистецтв України). 

21 вересня 2003 р. — 2013 р. (травень) — о. Орест Чекан сотрудник 

парафії Воскресіння ГНІХ. 

14 жовтня 2003 р. — Львівська міська молодіжна громадська організація 

«Золота молодь Винник» (Богдан Шустер). 

30 грудня 2003 р. — помер Михайло Чеславський (видатний педагог, 

багатолітній директор СШ № 29). 

1 січня 2004 р. — Наталія Вінярська  директор Народного дому м. 

Винники. 

2004 р. — 2006 р. — Григорій Козловський комерційний директор 

«Львівської тютюнової фабрики». 

2004 р. — Галина Скремета «Околицями Винниківського озера» 

(науково-популярне краєзнавче видання). 

2004 р. — 2009 р. — Галицький інститут (вул. Олени Теліги, 4). 

2004 р. — започатковано фестиваль вертепів «Різдвяна феєрія» (Богдан 

Шустер). 

2004 р. — оренда, а потім викуп у Міністерства оборони будівлі 

колишнього військового містечка у Винниках (Церква християн віри 

євангельської). 

28 березня 2004 р. — референдум з приводу надання Винникам статусу 

міста обласного підпорядкування (з 9 113 винниківчан участь в плебісциті 

взяли лише 4 400, тобто — 48 % населення при «прохідних» — 51 %). 

2004 р. (травень) — аматорський театр «Сміх та сльоза» (Т. Патер,  

Б. Голіян). Керіаник — Ігор Дзядига. 

24 листопада 2004 р. — Винниківський комітет захисту Конституції 

(«Помаранчева революція»). 
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17 грудня 2004 р. — встановлення меморіальної дошки Чеславському 

Михайлу Степановичу на будинку Школи мистецтв (колишнє приміщення 

СШ № 29) на вул. Ринок, 4. 

2005 р. — Ігор Тимець «Таємниці тютюнової фабрики» (науково-популярне 

видання). 

3 квітня 2005 р. — помер митрофорний протоієрей о. Михайло 

Романишин (УАПЦ) — багатолітній парох у Винниках (з 1985 р.). 

29 вересня 2005 р. — сесія ВМР присвоїла назви  вулиць: Лисиницька, 

Засянська, Принада, В. Обаранця, Мирослави Сопілки, Григорія Гірняка. 

1 листопада 2005 р. — освячено новий цвинтар (поміж Винниками і 

Підбірцями). Цього ж дня було здійснене перше поховання. 

4 грудня 2005 р. — у скверику, біля церкви Воскресіння ГНІХ, освячено 

фігуру Божої Матері. 

2006 р. — Петро Стефанишин  директор СШ № 47 (2015 р. — 39 вчителів). 

2006 р. — встановлення і освячення фігури Божої Матері у Винниківській 

санаторній школі-інтернат. 

2006 р. — отці-салезіяни відкрили кандидатський дім для виховання 

хлопців, які бажають вступити до Згромадження (вул. Галицька, 13 б). 

2006 р. (січень) — започатковано фестиваль дитячого хорового мистецтва  

«Різдвяна зірка» (ініціатор — Ольга Соколик). 

2006 р. (березень) — 2010 р. (жовтень) — міський голова Теодор Гудзяк. 

17 травня 2006 р. — освячення каплички Божої Матері (на куті вул. 

Шевченка і Галицької). Скульптор — народний художник України Іван 

Самотос. Автор портретних мозаїк митрополитів Андрея Шептицького та 

Івана Огієнка — Анатолій Слободян. 

2007 р. — о. Леонтій Саламон — настоятель римо-католицької парафії у 

Винниках. 

2007 р. (літо) — договір про співпрацю з польським містечком-ґміною 

Горйнєц-Здруй. 

2008 р. — переведення Львівського міського медичного центру 

«Мікрохірургія ока» (створений 1 вересня 2004 р. на базі лікарні) з м. 

Винники до комунальної 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова. 

2008 р. — перший випуск збірника наукових праць «Наукові студії. 

Історико-краєзнавчий музей м. Винники». 

2008 р. — підписано договір про партнерство між м. Порембою (Польща) і 

Винниками. 

26 червня 2008 р. — ухвала IX-ої сесії V-го скликання Львівської міської 

ради №1915 «Про зміну назви комунальної 6-ої міської лікарні м.Львова на 

комунальну 6-ту міську поліклініку м.Львова». 

2009 р. — доросла футбольна команда «Рух» (Винники) (президент 

Григорій Козловський). Тренер — Роман Гданський. Чемпіон Львівської 

області — 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р. Володар кубка Львівської області 

— 2012 р., 2014 р., 2015 р. Володар суперкубка Львівської області —  

2013 р. Переможець турніру пам'яті Ернеста Юста — 2012 р., 2013 р.,  
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2014 р. Чемпіон України серед аматорів — 2014 р. Віце-чемпіон України з 

футболу серед аматорів — 2013 р., 2015 р. 

2009 р. — ГРК «Святослав» (Григорій Козловський). Генеральний 

директор Галина Калінічук. 

2009 р. (березень) — за рішенням суду виселили Галицький інститут з 

приміщення колишнього дитячого садка № 162 (вул. Олени Теліги). 

2009 р. (червень) — 2014 р. (червень) — о. Роман Яцик сотрудник 

парафії Воскресіння ГНІХ. 

2010 р. — ансамбль народно-сценічного танцю «Святослав» (засновник  та 

президент Григорій Козловський). Художній керівник та головний 

балетмейстер — Тетяна Патер, концертмейстер — Ігор Патер. 

2010 р. — мотоклуб «Драйв».Засновники: Петро Соколик, Володимир 

Бобко, Роман Обаранець, Олександр Панасюк. 

2010 р. — ресторан «Винна гора». 

2010 р. (лютий) — Григорій Козловський директор ТзОВ «Львівська 

тютюнова фабрика». 

7 лютого 2010 р. — інформаційно-розважальний сайт Винники Plus 

(засновник і директор Богдан Йона). 

18 червня 2010 р. — відкриття (після реконструкції) II-го поліклінічного 

відділення комунальної 6-ї міської поліклініки м. Львова (вул. Галицька, 

15). Завідувач — Жигало Надія Степанівна. 

7 липня 2010 р. — ресторан «Острів скарбів» на вул. Галицька, 14б (Роман 

Нога та Марія Нога). 

29 серпня 2010 р. — освячення фігури Божої Матері на розі вул. Козацької  

— Полуботка (о. Петро Паньків, о. Степан Сус, о. Орест Мельник). 

2010 р. (жовтень) —  пам'ятник Івану Огієнку (на місці будинку родини 

Маркевичів, в якому проживав І. Огієнко). Скульптор Петро Бузина 

(меценати Григорій Козловський і Сергій Уваров). 

2010 р. (листопад) — 27 жовтня 2015 р. — міський голова Сергій Уваров. 

2011 р. — договір про партнерство між містами Тшебниця (Польща) та 

Винники. 

17 березня 2011 р. — помер  Зеновій Слота (педагог, громадський діяч, 

член ОУН, Почесний громадянин Винник). 

7 липня 2011 р. — «Почесні громадяни Винник»: Герой України Борис 

Возницький та академік Володимир Грабовецький. 

10 липня 2011 р. — відкриття відреставрованого пам'ятника Т. Шевчен-

кові. 

28 липня 2011 р. — святкування 10-го ювілею храму рівноапостольних 

святих Володимира і Ольги (УАПЦ). 

2011 р. (листопад) — сесія ВМР присвоїла назву вулиці імені Євгена 

Врецьони (уродженець Винник, провідний діяч УВО і ОУН, член УГВР). 

2011 р. — Володимир Грабовецький «Мої незабутні Винники в літописі 

та ілюстраціях: за спогадами минулих літ» (історичний нарис). 
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1 січня 2012 р. — відкрито міські маршрути 5А (Винники — пл. Різні), 36 

(Винники — пл. Кропивницького), 40 (Винники — вул. Стрийська (ТРЦ 

«King Cross Leopolis»). 

2012 р. — Володимир Гаврилів «Легенди футбольних «Карпат».  

2012 р. (травень) — Андрій Байцар «Видатні винниківчани» (науково-

краєзнавче видання). 

2012 р. — Володимир Грабовецький «Історія встановлення першого 

скульптурного пам’ятника Тарасові Шевченкові у Винниках в Україні 

і у світі 1913 р. та вшанування Кобзаря. До 100-річчя воздвиження 

першого скульптурного монумента Кобзаря» (історичний нарис). 

31 травня 2012 р. — сесія ВМР присвоїла назву вулиці імені Героя України 

Бориса Возницького. 

10 червня 2012 р. — приїзд Високопреосвященного Владики Ігора – 

Архиєпископа і Митрополита Львівського (з нагоди святкування 170-ї 

річниці освячення храму Воскресіння ГНІХ). 

23 серпня 2012 р. — «Почесні громадяни Винник» — Мирон Маркевич 

(уродженець Винник, український футболіст і тренер) і Тарас Кияк 

(уродженець Винник, український вчений-мовознавець, громадський і 

політичний діяч, доктор філологічних наук). 

23 серпня 2012 р. — сесія ВМР присвоїла назви  вулиць  імені Пилипа 

Миська (уродженець Винник, філософ, культурно-політичний діяч, 

повітовий комісар Винниківського судового повіту у листопаді 1918 р.) і 

Семена Магаляса (уродженець Винник, культурно-освітній і військовий 

діяч, сотник УГА, співорганізатор Державного Секретаріату Військових 

Справ ЗУНР). 

6 вересня 2012 р. — помер Йосифів Петро Миколайович (член ОУН, 

громадський діяч, Почесний громадянин Винник). 

2012 р. (вересень) — ФК «Рух» (Винники)  володар кубка Львівської 

області (президент Григорій Козловський). 

14 жовтня 2012 р. — відзначення свята Покрови і 70-ї річниці створення 

УПА. У храмах відбулися поминальні Богослужіння на вшанування пам'яті 

борців за волю України і концерт-вшанування воїнів УПА. 

4 листопада 2012 р. — ФК «Рух» (Винники) чемпіон Львівської області 

(президент Григорій Козловський). 

5 січня 2013 р. — сесія ВМР присвоїла назву вулиці  імені Василя Кука 

(генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА з 1950 р.).  

21 лютого 2013 р. — сесія ВМР, з ініціативи депутатської «Комісії з питань 

освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я, екології 

та соціального захисту населення» (Байцар Андрій (голова комісії), Голіян 

Богдан (секретар комісії), члени комісії: Шустер Богдан, Грисьо 3еновій, 

Партика Андрій, Герман Михайло, Патер Тетяна)    затвердила межі парку, 

що на вул. Сахарова, та надала згоду на створення зони відпочинку, площі 

для проведення масових заходів з одночасною можливістю зведення храму 

УАПЦ парафії Святителя Миколая м. Винники. На жаль це рішення не було 
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реалізовано, і вже восени 2015 р. на так званій «чорній сесії» більшість 

депутатів проголосували за виділення земельних ділянок на вул. Сахарова 

(на частині цвинтаря планували побудувати житлові будинки). 

25 квітня 2013 р. — сесія ВМР присвоїла назву  вулиці імені Миколи  

Міхновського (видатний політичний діяч України). 

22 травня 2013 р. — зареєстровано релігійну громаду Української Греко-

Католицької Церкви Різдва Івана Хрестителя (о. Орест Чекан настоятель 

храму). 

24 серпня 2013 р. — мер м. Винники  Сергій Уваров та староста міста 

Міловіце Лукаш Пілц (Чехія) підписали декрет про співпрацю між містами. 

25 серпня 2013 р. — погашення першої поштової марки Винник (з 

гравюри Карла Ауера 1837 р.). Автори ідеї – депутати ВМР Назар Крисюк 

та Андрій Байцар. 

25 серпня 2013 р. — приїзд Предстоятеля УАПЦ, Блаженнійшого Мефодія, 

митрополита Київського і всієї України (у рамках святкування 1025-ліття 

хрещення Руси-України). 

28 серпня 2013 р. — освячено Фігурку Матері Божої на вул. Любич-

Парахоняк, 17. Освятили фігурку о. Петро Паньків (УГКЦ), о. Леонтій 

Саламон (РКЦ) та о. Андрій Петрик (УАПЦ). 

1 вересня 2013 р. — о. Володимир Клим'юк настоятель храму Різдва 

Святого Івана Хрестителя; о. Орест Чекан — сотрудник. 

12 вересня 2013 р. — сесія ВМР присвоїла назву вулиці  імені 

Лагодовських (український шляхетський рід, який володів Винниками). 

22 вересня 2013 р. — на винниківському цвинтарі, у відреставрованій 

капличці, освятили кіот і відбулася панахида за жертводавцями і творцями 

пам'ятника Т. Шевченкові (панахиду провели священики УГКЦ (о.  

В. Клим'юк, о. О. Чекан, о. Р. Яцик) і УАПЦ (о. В. Петрик). 

28—29 вересня 2013 р. — великі урочистості до 100-річчя відкриття 

пам'ятника Т. Шевченкові (реконструкція прилеглої території). 

*28 вересня — науковий семінар в Історико-краєзнавчому музеї, 

приурочений до 100-річчя відкриття пам'ятника Т. Шевченкові у Винниках. 

Виступали науковці: зі Львова (Роман Наконечний і Любомир Сеник), з 

Івано-Франківська (Ігор Райківський, Іван Макаровський, Юрій Срайчук, 

Олег Божак), з Умані (Олена Богачик, Тетяна Маснюк) та з Винник (Андрій 

Байцар та Любомир Білоус). 

*28 вересня — святковий концерт у КЦ «Дозвілля». 

*29 вересня — відкриття в Історико-краєзнавчому музеї виставок 

«Львівські художники шляхами Кобзаря» і «Шевченкіана Софії Караффи-

Корбут» та погашення марки «Пам’ятнику Т. Шевченку у м. Винники 

100 років». Взяли участь: заступник голови обласної державної 

адміністрації І. Романів; міський голова м. Винники С. Уваров; директор 

Історико-краєзнавчого музею м. Винник І. Тимець; поет, лауреат 

Національної премії України імені Т. Шевченка Р. Лубківський; начальник 

«Львівпоштамту» М. Лишак; депутати ВМР Н. Крисюк та А. Байцар.  
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*29 вересня — урочиста академія біля пам’ятника Т. Шевченкові, 

поминальний молебень за участі представників усіх конфесій м. Винники та 

покладання квітів. Виступили: хор «Воскресіння», духовий оркестр 

Львівської державної музичної академії ім. Лисенка, лауреат державної 

премії ім. Т. Шевченка, чоловіча хорова капела «Дударик». 

2013 р. (осінь) — ФК «Рух» (Винники)  чемпіон Львівської області 

(президент Григорій Козловський). 

2013 р. (жовтень) — ФК «Рух» (Винники) срібний призер першості 

України з футболу серед аматорів (президент Григорій Козловський). 

27 жовтня 2013 р. — святкування 95-річчя ЗУНР і 71-ї річниці 

створення УПА (святковий концерт у КЦ «Дозвілля»). 

31 жовтня 2013 р. — сесія ВМР присвоїла назву  площі (біля костелу)  

імені Степана Бандери (подія приурочена до 71-ї річниці УПА і 95-ї 

річниці ЗУНР). 

2013 р. (листопад) — Міжнародний науковий семінар археологів 

(організований Історико-краєзнавчим музеєм м. Винники та 

Всеукраїнською громадською організацією «Спілка археологів України»). 

3 листопада 2013 р. — Владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівський, 

відвідав Винники з нагоди святкувань 15-річчя храму РСІХ. 

17 листопада 2013 р. — відкриття на стадіоні ім. Богдана Маркевича 

футбольних полів зі штучним покриттям (меценат Мирон Маркевич). 

17 листопада 2013 р. — у приміщенні КЦ «Дозвілля» відбулося 

нагородження чемпіонів і володарів Суперкубка Львівської області гравців 

ФК «Рух» (Винники) (президент Григорій Козловський). 

21 листопада 2013 р. — 22 лютого 2014 р. — активна участь 

винниківчан-патріотів у євромайданах Києва і Львова. 

23 листопада 2013 р. — віче пам’яті 80-ої річниці Голодомору в Україні 

(біля пам’ятника Незалежності).  

23 січня 2014 р. — панахида (біля пам’ятника Незалежності) за невинно 

убієнними учасниками акцій протесту у Києві (панахиду провели 

священики УГКЦ, УАПЦ, РКЦ). 

16 березня 2014 р. —  канонічна візитація римо-католицького єпископа 

Леона Малого. 

24-26 березня 2014 р. — футбольний турнір присвячений пам’яті Героїв 

Небесної сотні (організатор — Мирон Маркевич). 

3 квітня 2014 р. — сесія ВМР присвоїла назву площі  імені Героїв Небесної 

сотні. 

З квітня 2014 р. — участь винниківчан у московсько-українській війні на 

сході України (біля 100 учасників).  

15 квітня 2014 р. — відкриття двох виставок під спільною назвою 

«Врятовані скарби. Пам’яті Б. Г. Возницького присвячується» у історико-

краєзнавчому музеї м. Винники. Погашення марки присвяченої  

Б. Возницькому. 
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2 липня 2014 р. — освячення наріжного каменя під будівництво храму 

святого Миколая (УАПЦ) на вул.Сахарова. 

24 серпня 2014 р. — на урочистій сесії ВМР звання «Почесний громадянин 

Винник» одержали — Гнида Володимир Михайлович (1919 р. н.,  

м. Винники) — воїн дивізії «Галичина», в’язень сталінських концтаборів, 

багатолітній паламар у Святовоскресенському храмі Винник; Янда Олег 

Йосифович, Богонос Юрій Богданович, Волощук Ростислав Романович 

— учасники АТО; Керницький Михайло Васильович (посмертно) — 

краєзнавець, вчитель, громадський діяч, перший дослідник що почав на 

науковому рівні вивчати історію м. Винник; Баран Петро Семенович 

(посмертно) — український священик, діяч «Просвіти», багатолітній парох 

у Винниках (1956—1986 рр.). 

31 серпня 2014 р. — освячено фігурку Матері Божої на перехресті вул. 

Грушевського та Лугової. 

2014 р. (вересень) — о. Любомир Мостовий сотрудник парафії 

Воскресіння ГНІХ.  

2014 р. (осінь) — ФК «Рух» (Винники) володар кубка Львівської області 

(президент Григорій Козловський). 

2014 р. (жовтень) — ФК «Рух» (Винники) чемпіон Львівської області 

(президент Григорій Козловський). 

17 жовтня 2014 р. — ФК «Рух» (Винники)  вперше у своїй історії став 

чемпіоном України з футболу серед аматорських команд (президент 

Григорій Козловський). 

9 листопада 2014 р. — освячено камінь під престолом нового храму Святої 

Софії і заложено капсулу з декретом будівництва храму майбутнім 

поколінням митрополитом Львівським Ігорем Возьняком. 

7 грудня 2014 р. — Преосвященний владика Венедикт, єпископ-помічник 

Львівської архиєпархії, відвідав парафію Воскресіння ГНІХ. 

26 лютого 2015 р. — передача Народного дому м. Винники на 

фінансування з міського бюджету м. Львова. 

26 лютого 2015 р. — урочистості присвячені 150-ти літньому ювілею від 

дня народження  Івана Липи (поминальна панахида на цвинтарі, у школах 

міста за участі науковців Львова, Одеси та родичів Івана Липи відбулися 

відкриті уроки присвячені роковинам, в історично-краєзнавчому музеї — 

семінар). 

25—26 квітня 2015 р. — урочистості присвячені 150-ти літньому 

ювілею від дня народження о. Григорія Гірняка:  

*25 квітня (субота) — поминальна панахида на цвинтарі; 

*26 квітня (неділя) — урочиста академія в КЦ «Дозвілля». 

8 травня 2015 р. — Жепко Валерій Олексійович (доброволець батальйону 

«Айдар») нагороджений медаллю «ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ». 

23 серпня 2015 р. — Банах Ігор Юрійович (командир танкового екіпажу), 

нагороджений орденом «ЗА МУЖНІСТЬ» третього ступеня. 
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.24 серпня 2015 р. — урочисте відкриття пам’ятника Богдану Дмитровичу 

Маркевичу на винниківському стадіоні. 

24 серпня 2015 р. — на урочистій сесії ВМР звання «Почесний громадянин 

Винник» одержали  о. Петро Паньків (УГКЦ) та о. Василь Петрик (УАПЦ). 

28 серпня 2015 р. — освячено Фігуру Матері Божої на вул. Ціолковського. 

2015 р. (вересень) — Андрій Байцар «Винники» (науково-популярне 

краєзнавче видання). 

2015 р. (вересень) — «Винниківський альбом». Автор ідеї та меценат 

Григорій Козловський. 

2015 р. (осінь) — ФК «Рух» (Винники)  володар кубка Львівської області 

(президент Григорій Козловський). 

2015 р. (вересень) — ФК «Рух» (Винники)  срібний призер  першості 

України з футболу серед аматорів (президент Григорій Козловський). 

18 жовтня 2015 р. — фестиваль духовної музики «Достойно є» у храмі свв. 

Володимира і Ольги.  

23 жовтня 2015 р. — святковий гала-концерт першого Конкурсу юних 

талантів «Я люблю Винники»  у КЦ «Дозвілля» (меценат Григорій 

Козловський). 

25 жовтня 2015 р. — ФК «Рух» (Винники)  чотириразовий чемпіон 

Львівської області (президент Григорій Козловський). 

27 жовтня 2015 р.  — міський голова Володимир Квурт. 

2015 р. (листопад) — ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО» 

(Винники). Голова — Максим Каменецький. 

24 грудня 2015 р. — сесія ВМР звернулася до Львівської обласної ради та 

до народних депутатів України Юринець Оксани Василівни та 

Добродомова Дмитра Євгеновича про підтримання у Верховній Раді 

України пропозиції щодо віднесення міста Винники Львівської області до 

категорії міст обласного значення. 

25 грудня 2015 р. — 500-ий номер «Винниківського вісника». 

1 лютого 2016 р. — нагородження ФК «Рух» золотими медалями 

чемпіонату Львівської області з футболу 2015 р. на святкуванні ювілейних 

уродин президента клубу Григорія Козловського (ГРК «Святослав»). 

Виступ Томаса Андерса (німецький поп-співак, актор і композитор, 

колишній соліст групи «Modern Talking»). 

11 лютого 2016 р. — Молодіжна рада при Винниківській міській раді 

(консультативно-дорадчий, представницький орган з питань молодіжної 

політики). Голова — Назар Грицків. 

11 лютого 2016 р. — засновано «Парк Вайнберґен» по вул. Сахарова. 

Площа парку — 2,5 га. 

18 березня 2016 р. — вихованка Народного дому, солістка вокального 

ансамблю «Стожари» Ірина Мельник, отримала бронзову медаль, диплом за 

ІІІ місце і грошову винагороду на престижному Міжнародному фестивалі 

мов та культур, який організував українсько-турецький центр «Сяйво».  
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29 березня 2016 р. — Львівська обласна рада зарахувала Винники до міст 

обласного значення. Депутати звернуться до Верховної Ради з поданням 

про віднесення міста Винники до категорії міст обласного значення. 

29 березня 2016 р. — звання «Заслужений працівник культури України» 

отримала Тетяна Патер, художній керівник і головний балетмейстер 

Народного ансамблю танцю «Святослав», викладач з хореографії Львівської 

державної школи мистецтв №9. 

29 березня 2016 р. — звання «Заслужений лікар України» отримав 

головний лікар Комунальної 8 міської клінічної лікарні Львова Василь 

Обаранець. 

31 березня 2016 р. — Андрій Байцар «Винники туристичні» (науково-

краєзнавче видання). Книга приурочена до 350-ліття надання Винникам 

Магдебурзького права. 

1 квітня 2016 р. — експериментальний внутрішній маршрут по Винниках 

(вул. Шевченка (площа Степана Бандери) — новий цвинтар). 

18 квітня 2016 р. — акція «Вареники для воїнів АТО». Близько трьохсот 

п’ятилітрових відер вареників, налисники, котлети, крученики, медівнички, 

пампухи, калачі, ватрушки, печиво, солодощі, чай, кава, тощо вирушили в 

зону АТО. Координатор акції о. Орест Чекан. 

21 квітня 2016 р. — Богдан Йона головний редактор КПРГ 

«Винниківський вісник». 

24 квітня 2016 р. — померла Олеся Саноцька (директор Львівської міської 

громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя»).  

7 травня 2016 р. — сесія Львівської міської ради надала звання «Людина 

року 2016» винниківчанину Мирону Маркевичу. 

21—29 травня 2016 р. — святкування 350-річчя надання м. Винники 

Магдебурзького права: 

*21 травня — велопробіг «Винники рулять!» за маршрутом Винники — 

Львів — Винники; 

*22 травня — вуличний кубок Винник з футболу (стадіон ім. Богдана 

Маркевича); 

*28-29 травня — Кубок Західної України «Що? Де? Коли» (Винниківська 

санаторна школа-інтернат); 

*28 травня — першість Винник з вільної боротьби (Народний дім); 

*28 травня — Міжнародний хоровий фестиваль «Достойно є» (площа 

Степана Бандери біля костелу Успіння Пресвятої Діви Марії); 

*29 травня — святковий концерт (Історико-краєзнавчий музей);  

*29 травня — погашення марки. 

23 червня 2016 р. — сесія Винниківської міської ради присвоїла назви 

вулицям: 

*вулиця імені Володимира Кривка, яка бере початок від вул. Сухомлин-

ського до вул. Сахарова і розташована перпендикулярно до них; 
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*вулиця Родини Маркевичів, яка розташована попри ГРК «Гетьман» до 

військової частини уздовж ліній електропередач (від вул. Галицької до 

перехрестя вул. імені Володимира Кривка та вул. Сухомлинського); 

*перейменувала чистину вул. І. Франка від 57 до 79, яка розташована 

позаду ГРК «Святослав», та присвоїла назву вул. імені Олесі Саноцької; 

*перейменувала вул. Папаніна на вул. отця Степана Хомінського; 

*перейменувала вул. Горького на вул. Олени Теліги. 

20 липня 2016 р. — ФК «Рух» зіграв перший офіційний матч у статусі 

професійної команди у Кубку України. 

24 липня 2016 р. — дебютний матч ФК «Рух» з ФК «Іллічівець-2» 

(Маріуполь) у чемпіонаті України серед команд Другої ліги на стадіоні ім. 

Богдана Маркевича у Винниках (перемога ФК «Рух» з рахунком 6:0). 

4 серпня 2016 р. — 14 травня 2017 р. — о. Тарас  Голота  сотрудних храму 

Різдва Івана Хрестителя. 

24 серпня 2016 р. — на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний громадянин 

Винник» одержали відомі мешканці міста – письменник Юрій Винничук і 

міжнародний гросмейстер Олександр Бєлявський. 

15 вересня 2016 р. — сесія ВМР затвердила «Положення про присвоєння 

звання «Почесний громадянин міста Винники». 

15 вересня 2016 р. — рішенням ВМР виконкому ВМР надано земельну 

ділянку площею 1, 2675 га у постійне користування парку по вул. Родини 

Маркевичів. 

18 вересня 2016 р. — у приміщенні бібліотеки для дорослих відкрито 

Шахову школу. 

23 жовтня 2016 р. — у храмі Воскресіння Господнього пройшов  

І Фестиваль дитячої духовної пісні «ПІД ТВІЙ ПОКРОВ СВЯТИЙ…». 

Організатори фестивалю — БДЮТ м. Винники, директор Соколик О. Д., 

храм Воскресіння Господнього УГКЦ м. Винники, парох храму — отець 

Петро Паньків, меценат Богдан Голіян.  

3-8 листопада 2016 р. — перебування у храмі Івана Хрестителя 

Чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької. 

27 листопада 2016 р. — у парафіяльному храмі Успіння Пресвятої Діви 

Марії Архієпископ Мечислав Мокшицький звершив коронацію чудотворної 

ікони Матері Божої Винниківської та оголосив про піднесення костелу до 

гідності Санктуарію. 

16 січня 2017 р. — директор СЗШ №29 Оксана Верхівська.  

22 січня 2017 р. — винниківчани особливо і святково відзначили 98-му 

річницю Дня Соборності України. З нагоди цієї події у храмі Різдва Івана 

Хрестителя відбулася Архиєрейська Божественна літургія, яку очолив 

преосвященний Владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архиєпархії. 

18 квітня 2017 р. — Церква Воскресіння Господнього відзначила 175 років 

з дня освячення. Приїзд Владики Венедикта, Єпископа-помічника 

Львівської архиєпархії. 
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14 травня 2017 р. — о. Петро Терлецький сотрудних храму Різдва Івана 

Хрестителя. 

21 травня 2017 р. — підписано Договори про міжнародну співпрацю 

міським головою Винник Володимиром Квуртом та відповідно 

бургомістром міста і гміни Радзинь Хелмінський Кшиштофом Ходубським 

та війтом гміни Грудзьондз Анджеєм Родзєвічем (у приміщенні Історико-

краєзнавчого музею). 

21 травня 2017 р. — на вулиці Стрілецькій відбулося  відкриття 

спортивного майданчика для занять воркаутом. 

2 червня 2017 р. — відкриття сучасного  спортивного  комплексу  «StarFit» 

(власник закладу Григорій Козловський). 

3-4 червня 2017 р. — ХІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої естрадної 

пісні «На крилах дитинства – 2017».  

10 червня 2017 р. — на базі СЗШ №29 в рамках проекту «Львівська 

філармонія у Винниках» дав концерт та відкрив залу композитор і 

музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. 

Т. Г.  Шевченка – Мирослав Скорик. 

15 червня 2017 р. — меморандум про співпрацю між м. Винниками і м. 

Гурджаані. Документ підписаний, у Грузії,  головою Винник Володимиром 

Квуртом та головою м. Гурджаані Гіві Гергідзе. 

29 червня 2017 р. — сесія Винниківської міської ради присвоїла назви 

вулицям: 

*вулиця імені Михайла Чеславського (1921 – 2003; педагог), біля 

обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи; 

*вулиця імені Патріарха Дмитрія (Яреми, УАПЦ). На цій вулиці у 

Винниках розташований храм святих рівноапостольних Володимира та 

Ольги й відтепер культова споруда отримала поштову адресу: Патріарха 

Дмитрія, 2а. 

15 липня 2017 р. — ФК «Рух» удома провів свій перший поєдинок у 

Першій лізі Чемпіонату України з ФК «Колос» (Ковалівка, Київщина). 

Перемога «Руху» з рахунком 1:0. 

2017 р. (серпень) — вперше у Винниках на базі дитячо-юнацької 

футбольної школи Мирона Маркевича «Рух» створено юнацьку команду 

«Рух U-19». З вересня команда бере участь у чемпіонаті України серед 

команд U-19 Першої ліги. Головний тренер Рома Гданський. 

20 серпня 2017 р. — Архієрейська Літургія в храмі Воскресіння ГНІХ 

(очолив Правлячий Митрополит Львівський Кир Ігор Возьняк). 

Святкування 175-річчя храму. 

23 серпня 2017 р. — концерт Героя України, лауреата Шевченківської 

премії, народного артиста України Василя Зінкевича (приурочений Дню 

міста та Державного прапора України). 

24 серпня 2017 р. — на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний громадянин 

Винник» одержали —  фотомайстер, художник Міжнародної  федерації 

фотомистецтва, член Національної спілки фотохудожників України Микола 
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Тинкалюк та Ігор Ігнатович (1952 р. н.) – канадець українського 

походження Ян (Ігор) Ігнатович (фото), бабця, дідусь і мама якого мешкали 

у Винниках. Підприємець, меценат, громадський діяч, продюсер першої 

англомовної художньої стрічки «Гіркі жнива» (робоча назва «Врожай 

диявола»), в основу якої лягли трагічні події в Україні початку 20 століття – 

Голодомор 1932-1933 рр.  

24 серпня 2017 р. — панахида, на Винниківському цвинтарі, за полеглими 

українськими воїнами та освята відреставрованої могили УГА (приурочені 

події до 665-ї річниці м. Винники і 26-ї річниці Незалежності України). 

28 вересня 2017 р. — святкування 60-річного ювілею бібліотеки для 

дорослих м. Винники. 

14 жовтня 2017 р. — Андрій Байцар «Історія Винник в особах» 

(науково-краєзнавче видання). Книга приурочена 665-літтю Винник та 

75-річчю УПА. 

6 листопада 2017 р. — на 98-му році життя помер владика Андрій Сапеляк, 

єпископ-емерит Української Греко-Католицької Церкви (у Винниках 

проживав з 2014 р.; похований на новому Винниківському 

цвинтарі  поблизу могили брата о. Василя Сапеляка, який помер у лютому 

2016 р.).  

7 листопада 2017 р. — Міський голова Львова Андрій Садовий, голова м. 

Винники Володмир Квурт, начальник управління охорони здоров’я ЛМР 

Володимир Зуб та депутат ЛМР Григорій Козловський у поліклініці м. 

Винники відкрили сучасний кабінет із цифровим рентген-обладнанням 

японської фірми «Shimadzu». 

23 листопада 2017 р. — Рішенням Винниківської міської ради одну з 

вулиць міста назвали на честь владики Андрія Сапеляка. 

3 лютого 2018 р. — на Старому Винниківському цвинтарі відбулася 

церемонія перепоховання січового стрільця, винниківчанина Тимофія 

Макара у братську могилу воїнам УГА. 

11 лютого 2018 р. — в ході благодійного концерту «Пісенний вінок» 

організованого Львівською державною школою мистецтв №9 у Винниках 

зібрано понад двадцять одну тисячу гривень на будівництво храму Святої 

Софії Премудрості. 

2 березня 2018 р. — урочисте відкриття 61-шої державної пожежно-

рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області (команда  

27 фахівців охоронятиме безпеку винниківчан та мешканців прилеглих до 

Винник 14 населених пунктів). 

2018 р. (квітень) —. відродження ФК «Жупан» (у склад команди увійшли 

місцеві спортсмени 1987-1998 рр. народження). 

10 квітня 2018 р. — парох храму Воскресіння митрофорний протоієрей 

Петро Паньків у співслужінні із Преосвященним владикою Володимиром 

Груцою та деканом Винниківського протопресвітерату протоієреєм Іваном 

Духничем провели у Світлий вівторок урочисту літургію з нагоди свята 

Великодня в честь якого іменується храм. 
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14 квітня 2018 р. — ХVIII Фестиваль дитячої творчості «Великодні барви». 

26 квітня 2018 р. — дівочий хор «Зґарда» (Винники) — Дипломант 

міжнародного хорового конкурсу. 

30 квітня 2018 р. — Кубки Ліги чемпіонів УЄФА привезли на стадіон імені 

Богдана Маркевича. 

7 липня 2018 р. — з нагоди святкувань храмового празнику, Винники 

відвідав Преосвященний владика Венедикт, Правлячий єпископ єпархії Св. 

Миколая з осідком у м. Чикаго, США. 

23 серпня 2018 р. — на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний громадянин 

Винник» одержали —  композитор, Герой України, Народний артист 

України, іменем якого названо і відкрито першу в Україні Концертну залу 

на базі місцевої СЗШ №29 Мирослав Скорик та винниківчанин, освітян, 

митець Йосиф Годунько. 

23 серпня 2018 р. — на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний 

довгожитель Винник» одержали — винниківчанки Марія Криса (1928 р.н.) і 

Лідія Гайдар (1928 р. н.). 

23 вересня 2018 р. — у готелі "George" («Камінна зала», пл. Міцкевича, 1, 

м. Львів) відбулася презентація книги Івана Липи «Війна, смерть і любов». 

До повного зібрання творів увійшов увесь творчий доробок автора: поезії, 

новели, оповідання, притчі, алегорії, казки та спогади.  

18 жовтня 2018 р. —  у концертній залі СЗШ 29 відбувся творчий вечір 

Мирослава Скорика за участю музичних колективів Львова й Винник. 

Вручення нагороди «Почесний громадянин Винник» Мирославу Скорику 

на його творчому вечорі. 

19 жовтня 2018 р. —  відкриття (у Бібліотеці для дорослих) фотовиставки 

відомого фотографа, Почесного громадянина м. Винник Миколи 

Тинкалюка. 

20 жовтня 2018 р. — свято до Дня Покрови та Дня захисника України (у 

Народному домі) за участю Заслуженого артиста України Ігоря Богдана. 

1 листопада 2018 р. — на Старому цвинтарі, до 100-річчя ЗУНР, відбулися 

освячення відреставрованої могили воїнів УГА та поминальна панахида за 

загиблими українськими воїнами. На пам'ятнику воїнам УГА встановлено 2 

меморіальні таблиці (одна з відомими прізвищами воїнів, друга - невідомі 

стрільці). 

9 листопада 2018 р. — презентація, у приміщенні бібліотеки для дорослих,  

книги Іван Липа «Війна. Смерть і Любов». 

9 листопада 2018 р. — на кільцевій дорозі біля Винник було введено в 

експлуатацію нову транспортну розв‘язку. На її будівництво з 

держбюджету було виділено 28 мільйонів гривень. Роботи виконала фірма 

«Онур». Спорудження тривало 3 місяці, для цього будівельникам довелося 

звести земляний вал висотою від 1 до 5 метрів. Загальна довжина з‘їзду – 

300 метрів. 

2 грудня 2018 р. — в Народному домі відбулася прем’єра музично-

розважальної вистави «Тільки в нашім кабареті» (театр «Срібне коло»). 
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Рішенням сесії Винниківської ради частину вул.Івасюка перейменовано на 

вул. Генерала Сергія Дмитровського. 

6 грудня 2018 р. — рішенням сесії Винниківської ради частину вул. 

Івасюка перейменовано на вул. Генерала Сергія Дмитровського. 

22 квітня 2019 р. — II тур президентських виборів (Винники - 73.44% за  

П. Порошенка). 

22 квітня 2019 р. — на маршруті № 40 почали курсувати 12-метрові 

автобуси (МАЗ). 

12 травня 2019 р. — на мототрасі «Майорівка» відбувся Відкритий Кубок 

Львова з мотокросу. Винниківчанин Олег Крук – срібний призер. 

16 травня 2019 р. — рішенням Винниківської міської ради вулицю названо 

іменем відомої мисткині з Винник Юлії Пігель, творче ім’я якої – Рута 

Вітер (вулиця бере початок від номера чотирнадцять на вул. Кільцевій і 

проходить перпендикулярно, з’єднуючись із Кільцевою). 

2019 р. (травень-червень) — ХV Всеукраїнський фестиваль української 

естрадної пісні "НА КРИЛАХ ДИТИНСТВА - 2019" 

5 червня 2019 р. — акція «Зірковий виноградник», під час якої 

письменник, журналіст Юрій Винничук, олімпійський чемпіон-шахіст, 

міжнародний гросмейстер Олександр Бєлявський та директор Львівського 

національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан 

Тихолоз висадили саджанці винограду на першому суспільному 

винограднику міста. 

18 серпня 2019 р. — відбулася духовно-релігійна подія, яку запишуть в 

історію об’єднаної церкви України і, безперечно, історію нашого міста. З 

нагоди святкування 30-річчя ІІІ відродження УАПЦ у храмі св. Володимира 

і Ольги звершив урочисту Божественну літургію Глава помісної 

української церкви, Блаженнійший Митрополит Епіфаній у 

співслужінні архієреїв і духовенства. 

23 серпня 2019 р. — на урочистій сесії ВМР звання  «Почесний громадянин 

Винник» одержали — боксер, призер Олімпійських ігор 2000 року та 

колишній чемпіон світу у 1-й напівсередній ваговій категорії у версії WBA 

Андрій Котельник і літературознавець, директор Львівського національного 

літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз. 

21 вересня 2019 р. — збірна Винник (ветерани) - збірна України (ветерани); 

рахунок 2-4 (товариський матч на підтримку українських воїнів). 

20 жовтня 2019 р. — святкування в Народному домі 30-річного ювілею 

ансамблю «Винниківчани». 

27 жовтня 2019 р. — до Санктуарію Матері Божої Винниківської передали 

мощі св. Папи Івана Павла ІІ, а також освятили площу та пам’ятник на його 

честь. Чин освячення провів Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав 

Мокшицький. 

15 листопада 2019 р. — у Винниках відкрили єдиний на Львівщині 

інтерактивний археологічний музей. 
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11 грудня 2019 р. — відзначення Дня пам’яті українців – жертв 

примусового виселення у зв’язку із 75-ми роковинами початку депортації 

українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини,  Південного 

Підляшшя, Західної Бойківщини. Відбувся молебень у каплиці храму святої 

Софії та презентація тематичної виставки-реквієм у СШ №29. 

13 грудня 2019 р. — посвячення надгробного пам’ятника Преосвященного 

владики Андрія (Сапеляка) на новому кладовищі у Винниках. 

2 січня 2020 р. —  у другому корпусі ДНЗ №156 освятили Фігуру Божої 

Матері. Участь в освячені взяли священнослужителі і влада міста, 

вихованці та педагоги установи. 

22 січня 2020 р. — Андрій Байцар «Географія та картографія 

Винниківщини» (наукове видання). 

24 лютого 2020 р. — відбулися заходи до 155-ти річчя від дня народження 

Івана Липи. Заходи розпочалися о 12:00 год біля пам’ятника Івану Липі на 

старому кладовищі у Винниках. О 13:00 год – концертна програма у актовій 

залі Львівської державної школи мистецтв №9 за участю вихованців та 

колективів школи. 

8 березня 2020 р. — у Неділю першу Великого посту, Преосвященний 

владика Венедикт, правлячий єпископ єпархії святого Миколая з осідком 

Чикаго, звершив чин Торжества Православ’я та Божественну літургію у 

храмі Різдва Івана Хрестителя. 
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РОЗДІЛ III. З ІСТОРІЇ ВИННИКІВЩИНИ 

 

III. 1. ВИННИКІВЩИНА В РОКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1648-1657 рр.) 

 

На Винниківщині антифеодальні виступи ніколи не припинялися, а у 

часи Визвольної війни українського народу під проводом гетьмана  

Б. Хмельницького західноукраїнські землі стають районом масових 

повстань. 

Гетьман Б. Хмельницький здійснив два походи у Галичину (1648 р. і 

1655 р.), під час яких двічі облягав Львів, а його шлях завжди проходив 

через Винники. 

Перша Львівська облога 1648 р. (6 — 26 жовтня). Здобуття 

Високого замку.  
Після Пилявської битви 1648 р. Б. Хмельницький і перекопський 

мурза Тугай бей вирушили на Львів. Із Старокостянтинова військо пішло на 

Збараж, Тернопіль, Золочів, далі Глинянським трактом через села 

Розворяни, Заставне, Журавники, Сухоріччя, Нижню Білку, Миклашів, 

Підбірці, Лисиничі до мурів Львова. У селі Миклашові, під дубами, 

знаходився штаб Б. Хмельницького, який склав план наступу і здобуття 

Львова. 

Пізніше табір було перенесено на Лисиницькі поля, ближче до 

Львова. 

6 жовтня (26 вересня) 1648 р. передові підрозділи козацьких військ 

з’явилися в околицях Львова. 9 жовтня підійшли основні сили українців  

(60 — 80 тис) і татар (бл. 20 тис) і розпочався обстріл укріплень. Від 9 до  

26 жовтня 1648 р. штаб-квартира Богдана Хмельницького була на території 

села Лисиничі. Його штаб розташовувався при Глинянському шляху. 

Подаємо фрагмент листа (за Романом Бучко) за 1648 р. писаря і 

присяжного Львівського магістрату і посла до обозу Хмельницького, якого 

він писав під час облоги Львова своєму Варшавському товаришу: «... 

попрощавшись з друзями і домашніми, й очікуючи навіть зневаги до 

загального права всіх народів збоку Хмельницького, який нещодавно 

ув'язнив посланих до нього пана Чарнецького й інших, їхали наше посли 

через саме згоріле передмістя. Відразу ж від міської хвіртки аж до рогатки 

за церквою св. Петра, зліва від якої розташувалася величезна купа татар, а 

справа жив у господі Хмельницький разом з Тугай-беєм, нас 

супроводжували двоє осавулів. Зсівши з коней, ми застали лише 

полковника Остафія й за порадою останнього, поїхали до Лисинич (за милю 

від Львова), переправляючись через великі татарські й козацькі полки і з 

жалем дивлячись на полонених християн. Тринадцятого дня місяця жовтня 

ми опинились у ворожому таборі. Допущені до Хмельницького, ми були 

прийняті охоче й людяно, посаджені за стіл біля нього й почастовані 

горілкою. Розмовляли з ним довго, просячи виявити повагу до столичного 

міста Русі, та й до нас, які вже позбулися всього через наших солдатів. 
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Заплакав на нашу мову й виклав нам усі кривди, який зазнав він сам і 

Військо Запоріжське від різних осіб, а, зокрема, від й. м. п. коронного 

хорунжого (кн. Я. Вишневецького - А. Б.). Але від вказаної суми викупу не 

хотів відступитися ніяким чином, кажучи, що немає чим платити 

татарським ордам, найнятим на свою потребу, згодом посилався в цьому на 

своїх полковників, а вкінці казав нам повернутися до Остафія й там чекати 

його самого з остаточною відповіддю. Ідучи назад, ми придивлялися до 

озброєння запорожців і до військ, дуже велика кількість яких 

розташувалася в полях...». 

Сам гетьман із Чортової (Чатової) скелі спостерігав за розташуванням 

козацького табору між селами Лисиничі та Кривчиці. Звідти й пішла назва 

урочища «Табори». Одна із вершин на якій начебто перебували козацькі 

розвідники, одягнуті у жупани, досі називається «Жупан», яка знаходиться 

при в'їзді у Винники зі сторони Львова. З лисиницьких полів 9 жовтня 

почало свій наступ українське військо. На західній окраїні села відбувалися 

збройні сутички козаків із поляками. Тут ховали загиблих. Звідси й назва 

цієї частини села – Могилиці. 

У цей час у с.Млинівці (район Винниківського озера) також 

перебували козацькі загони, яких підтримували селяни. 

Полк, яким командував найхоробріший з полковників Б. 

Хмельницького Максим Кривоніс, зупинився на Тарнавці (район сучасних 

вулиць Богдана Хмельницького і Волинської у Львові), полк Павла 

Головацького стояв на горі Калічій (Цитадельній).Загони татар, які тоді 

залишалися ще союзниками українців, отаборилися на полях поблизу 

приміських сіл Скнилова, Рясної і Зимної Води. Полк П. Головацького 

зайняв церкву св. Юра. Поляки спалили передмістя, але це не поліпшило 

їхнього становища, бо залога не змогла б відбити генерального штурму. 

З тактичних міркувань Б. Хмельницький відмовився від штурму й  

11 (1) жовтня вступив у переговори з магістратом. Декілька днів Львів 

гостив послів українського полковника Головацького і татарського 

обозного Піріс-Агу. Львів’яни обсипали експертів подарунками: срібними 

шаблями, оздобленими рубінами, золотими пасами і декількома тисячами 

злотих. Після такого прийому посли, звичайно, доводили Б. Хмельницькому 

і Тугай-Бею, що місто дуже бідне і не може багато заплатити. Переговори 

завершилися 13 (3) жовтня укладенням угоди про викуп. Викуп обійшовся 

Львову у суму, яка була у декілька разів меншою від тої, яку Львів міг 

заплатити грішми і товарами. Щоб пришвидшити збір коштів, М. Кривоніс 

оволодів Високим замком. Жителі львівських передмість і міських сіл 

увійшли до складу загону полковника Максима Кривоноса і разом з ним 

брали участь у штурмі й захопленні Високого Замку, який був важливим 

пунктом оборони. Хто ним володів, той і панував над передмістям. 

Чому ж Хмельницький не наказав штурмувати передмістя, а 

обмежився викупом? По-перше, тому, що після зайняття козаками Високого 

Замку польський гарнізон не міг чинити опору і склав зброю, і, по-друге, 
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тому, що Хмельницький не хотів піддавати небезпеці штурму українське 

населення передмістя. 

Тут слід згадати про особисті зв’язки Богдана Хмельницького з 

Галичиною і Львовом. Відомо, що батько Богдана, Михайло Хмельницький, 

служив у 90-х роках XVI ст. у Жовківському і Олеському замках. У Жовкві, 

або Олеську пройшли дитячі роки Богдана. Навчався гетьман у Львівському 

єзуїтському колегіумі, а значить, жив у Львові принаймні 4–5 років. Є 

також відомості про те, що молодий Богдан брав участь в обороні Жовкви 

від татар у 20-их рр. XVIІ ст. Отже, зв’язки Б. Хмельницького з Галичиною, 

і зокрема з Львівщиною, мали свою історію, нараховували напередодні 

Визвольної війни кілька десятків років. 

Взявши викуп, гетьман 26 (16) жовтня зняв облогу. 

Важливим стратегічним кроком у діяльності Богдана Хмельницького 

було те, що він під час облоги Львова восени 1648 р. розіслав свої полки у 

різні регіони Галичини громити поляків і підбирати у своє військо галицьке 

міщанство і селянство. 

У листопаді 1648 р. Львівський патрицій С. Кушевич писав зі Львова 

про те, що Хмельницький розіслав окремі полки на здобуття деяких 

містечок в тому числі і села Винники, Млинівці та їх околиць. 

Як видно з повідомлень поляків від 28 жовтня 1648 р. Б. Хмельниць-

кий відрядив козацькі полки на знищення шляхти у Галичині. 

Хмельницький розділив свою армію на три частини. Максима Кривоноса з 

Путіяном послав по сторонах для знищення шляхти, якогось Капусту 

відправив у Підгірські краї, а сам з усією армією пішов на Варшаву. Як 

бачимо, легендарний полковник Максим Кривоніс за допомогою Путіяна, 

не тільки охороняв головну артилерію козаків, але й під час своїх рейдів 

допомагав повсталим, в тому числі й селянам Винник та їх околиць. 

Про це свідчить народна пам'ять та легенди про перебування в цих 

місцях Хмельницького. Ще і сьогодні на всіх шляхах, де проходив батько 

Хмель, народ в тому числі і Винник, Лисинич, Підгірців, Миклашова 

показує місце перебування полків Б. Хмельницького. Перебуваючи у 

Лисиничах, гетьман вів також дипломатичні переговори з послами від князя 

Трансільванії. 26 жовтня Хмельницький рушив далі на захід, дійшовши до 

Замостя, звідкіля до Вісли лишалося не більше як 100 км. 

Після відходу основного війська Богдана Хмельницького з Галичини, 

разом з ним пішло на схід багато селян і міщан із західноукраїнських 

земель, у тому числі зі Львова та Винник. На тій частині України, яка 

залишилася під владою козаків, сформувалась Українська держава, очолена 

гетьманом і генеральною старшиною. 

Друга Львівська облога 1655 р. (25 вересня — 8 листопада). 

Домовившись у серпні (за ст. ст.) 1655 р. зі Швецією про спільні дії проти 

Польщі, Б. Хмельницький вирушив разом із московським військом  

В. Бутурліна на Львів. 25 (15) вересня їхні розвідувальні загони з’явилися в 

околицях міста. Українські козацькі полки зупинилися зі сходу, півдня і 
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південного заходу. Табір московських полків розташувався на захід і північ 

від центру міста. Польський сенатор Станіслав Любовицький і Самуїл 

Грондський прибули до козацького табору у Винники, щоб добитися 

перемир’я з Б. Хмельницьким. 

Побут Б. Хмельницького у Винниках описаний в історичному 

романі Натана Рибака «Переяславська Рада» (т. II, стор. 589, Київ 

1958): 
«При в’їзді у Винники козацька варта спинила ридван. Любовицький 

з усією поштивністю, на яку був здатен, пояснив козацькому сотнику, хто 

він та куди верстає путь, і козаки, оточивши його ридван, повезли сенатора 

до Хмельницького. Погожа година панувала навкруги. Рівними шерегами 

стояли козацькі намети по праву руку, а по ліву біліли намети московського 

війська. Гордо маяли на вітрі значки і бунчуки. Під високим дубом, наче під 

бунчуком, створеним самою натурою, височів з білої повсті округлий 

широкий намет. Дві корогви, малинова і чорно-жовта, свідчили, що в цьому 

наметі на постої гетьман Хмельницький. За сто кроків од гетьманового 

намету козаки спинили ридван...». 

Зустріч Б. Хмельницького з сенатором Станіславом Любовицьким 

і Самуїлом Грондським описав М. Костомаров: «Тут з'явився до 

Хмельницького 29 жовтня посланець від Яна-Казимира Станіслав 

Любовицький, давній знайомий Хмельницького, і привіз від свого короля 

лист, сповнений лестощів і навіть самопринизливих компліментів, хоча в 

Любовецького в той же час був інший лист до татарського хана ворожий 

Хмельницькому. Бесіда з Любовицьким у вищій мірі характерна – як щодо 

характеру Хмельницького, так і щодо духу того часу. «Люб'язний куме, – 

сказав Хмельницький, – згадайте, що ви нам обіцяли і що ми від вас 

одержали? Всі обіцянки ваші давались відповідно до науки єзуїтів, які 

кажуть: не слід дотримувати слова, даного схизматикам. Ви називали нас 

хлопами, били нагаями, відбирали наші статки, і коли ми, не стерпівши 

вашого насильства, втікали і полишали жінок наших і дітей, ви ґвалтували 

жінок наших і спалювали бідні хати наші, іноді разом з дітьми... саджали на 

палі, в мішках кидали у воду, виявляли ненависть до руських і презирство 

до їхнього безсилля; але що найобразливіше – ви глумилися над вірою 

нашою, мучили священиків наших. Стільки натерпілися від вас, стільки 

разів були обманутими, ми вимушені були шукати для поліпшення нашої 

долі таких засобів, від яких ні в якому разі не можна відмовлятися. Пізно 

шукати допомоги від нас! Пізно думати про примирення козаків з 

поляками!» Любовицький, підлещуючись до Хмельницького, почав картати 

польське шляхетство за те, що воно залишило свого короля в біді, і сказав; 

«Тепер король визнаватиме благородними не тих, які ведуть довгий ряд 

генеалогії від дідів, а тих, котрі подадуть допомогу вітчизні.  

Забудьте все, що було, допоможіть помазникові божому. Ви будете не 

козаками, а друзями короля. Вам будуть даровані достоїнства, коронні 

маєтки; король вже не дозволить порушувати спокій цим собакам, які тепер 
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розбіглися і полишили свого господаря». «Пане посол, – сказав 

Хмельницький, порадившись перед цим з козацькою старшиною, – сідайте і 

слухайте: я вам розповім баєчку. В старі часи жив у нас селянин, такий 

заможний, що всі йому заздрили. У нього був домашній вуж, який нікого не 

кусав. Господарі наливали йому молока, і він часто повзав поміж сім'єю. 

Одного разу хазяйському сину дали молока; приповз вуж і почав хлебтати 

молоко; хлопчик вдарив вужа ложкою по голові, а вуж вкусив хлопчика. 

Хазяїн хотів убити вужа, але той заліз в нору, і хазяїн лише відрубав йому 

хвіст. Хлопчик помер від укусу. Вуж не вилізав після цього з нори. З того 

часу хазяїн почав бідніти і звернувся до ворожбита дізнатися про причину 

цього. Йому відповіли: у минулому ти добре ставився до вужа, і він 

відволікав на себе всі нещастя, які загрожували тобі, а тебе рятував від них, 

тепер, коли вас розділяє ворожнеча, всі біди звалилися на тебе; якщо хочеш 

попереднього достатку, помирися з вужем. Хазяїн взявся запрошувати вужа 

відновити між ними попередню дружбу, а вуж сказав йому: даремно 

турбуєшся, щоб між нами була така дружба, як раніше. Як тільки я 

подивлюся на свій хвіст, так до мене одразу повертається досада; а як ти 

тільки згадаєш сина – відразу закипить у тобі батьківське обурення, і ти 

ладен мені голову розтрощити. Тому достатньо буде дружби між нами, 

якщо ти будеш жити у своєму домі, як тобі завгодно, а я у своїй норі, і 

будемо допомагати один одному. Те ж саме, пане посол, відбулося між 

поляками і руськими. Був час, коли ми разом насолоджувалися щастям, 

раділи спільним успіхам.  

Козаки захищали королівство від усіляких небезпек і самі брали на 

себе удари варварів. Тоді ніхто не діставав здобичі від Польського 

королівства. Польські війська спільно з козацькими скрізь здобували 

перемоги. Але поляки, які вважали себе дітьми Королівства польського, 

почали порушувати свободу руських, а руські, коли їм стало боляче, почали 

кусатися. Сталося так, що у руських значна частина відсічена, і синів 

королівства немало згинуло. Як тільки цим народам спадуть на згадку біди, 

причинені один одному, одразу ж виникає досада, і хоч почнуть миритися, а 

справи не доведуть до кінця! Наймудріший зі смертних не зможе відновити 

між ними міцного і тривкого миру. Хіба що так: хай Королівство польське 

відмовиться від усього, що належало князівствам землі Руської, хай 

відступить козакам всю Русь до Володимира, Львів, Ярославль, Перемишль, 

а ми, сидячи собі на своїй Русі, будемо відвертати ворогів від Королівства 

польського. Але я знаю: якби у всьому королівстві залишилося сто панів, і 

тоді б вони не згодилися на це. А козаки, поки зможуть тримати зброю, не 

відступляться від цих умов. Тому – прощавайте». Любовицький передав 

Хмельницькому прикрасу з дорогоцінним каменем, дарунок дружині 

Хмельницького від польської королеви Марії Людвики. «Боже всемогутній, 

– вигукнув Хмельницький, – що я значу перед твоєю особою, але ось як 

піднесла мене ласка твоя, що до моєї Ганни найсвітліша королева польська 

пише листи і просить в неї заступництва переді мною!». Однак, 
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звертаючись до Любовицького, Хмельницький сказав: «Не можу виконати 

бажання її величності; не можу порушити міцного договору з руськими і 

шведами». 

Пізніше ставка Б. Хмельницького перемістилася поблизу церкви Юра, 

і знаходилася тут до 8 листопада 1655 р. Трохи раніше на захід від Львова 

отаборилося польське військо на чолі з коронним гетьманом С. Потоцьким. 

Проте Хмельницький і Бутурлін вирішили випередити супротивника. 

Козацькі частини на чолі з миргородським полковником Григорієм 

Лісницьким і московські загони під керівництвом князя Григорія 

Ромодановського 29 вересня здобули Городок, а наступного дня повністю 

розгромили польське військо. 

Перемога під Городком забезпечила вільне маневрування козацьких 

військ у Галичині. Визволено Яворів, Немирів, Любачів та інші міста. 

Упродовж 30 вересня — 5 жовтня (20—25 вересня) обстрілювалися 

укріплення. 6 жовтня (26 вересня) почалися переговори, які засвідчили 

відмінність позицій союзників. 

Гетьман схилявся до компромісу (погоджувався на викуп), боярин 

наполягав на негайній капітуляції і присязі царю Олексію Михайловичу.  

20 (10) жовтня було досягнуто угоди про сплату контрибуції в сумі 60 тис. 

злотих. Після виплати контрибуції 8 листопада (29 жовтня) облога була 

припинена. 

План визволення західноукраїнських земель не вдалося тоді 

здійснити. Кримський хан, наляканий зміцненням України, напав на 

Поділля. У зв'язку з небезпекою татарського удару з тилу, московсько-

українській армії довелося вирушити у похід, щоб відбити напад татар. 

 

 

III. 2. ВИННИКІВЩИНА У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (ЗГОДОМ 

АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ (1772—1918 рр.) 

 

Винниківщина за свою багатовікову історію, входили у склад 

багатьох держав. Але розквіт міста припадає на правління  Габсбургів. 

1772 рік став початком трагічних подій для Польської державності. 

Після розподілу Польських Земель між двома імперіями, Австрійською та 

Російською, виникла територіальна суперечка між двома імператрицями 

Австрійської Марією -Терезією та Російською Катериною II на право 

володіння землями колишнього Галицького королівства. Марія-Терезія, за 

допомогою історичних документів, зуміла переконати Катерину II, що 

проголошене Святим Престолом у 1215 році Галицьке королівство на чолі з 

королем Коломаном (син угорського короля Андраша II), є спадковими 

землями Австрійської імперії, тому що після загибелі у 1526 році 

останнього угорського короля, всі Землі колишнього незалежного 

Угорського королівства увійшли в склад Австрійської імперії. Тут було 

створено окрему провінцію — «Королівство Галичини і Володимирії» 



85 
 

(Königreich Galizien und Lodomerien), до складу якої увійшли не тільки 

українські етнічні землі (Східна Галичина), а й південна частина Польщі з 

містом Краків (Західна Галичина). Після встановлення тут панування 

Габсбургів, для господарського та культурного піднесення краю уряд 

провів ряд реформ: спроба ліквідації кріпацтва і пом'якшення панщини, 

запровадження нового судочинства, утворення ряду навчальних закладів 

для українського населення, відновлення Львівського університету (1784 р.) 

та Галицької греко-католицької митрополії (1808 р.). 

Марія Терезія (1717—1780 рр., правління 1740—1780 рр.). Правління 

Марії Терезії — епоха активних реформ. Майже всі реформи, проведені 

Марією-Терезією, були продиктовані її прагненням захистити своє право на 

престол. Було створено Державну раду і центральний суд, завдяки чому вся 

повнота влади зосередилася в руках імператриці. Для успішного ведення 

війни проти суперників здійснено військову реформу. Уніфіковано систему 

податків — запроваджено загальний податок на прибуток, що його 

сплачували всі верстви суспільства. Ліквідовано внутрішні митні кордони. 

Селянам надали право викуповувати власні наділи, панщину обмежили 

трьома днями на тиждень. Марія Терезія видала Цивільний («Терезіанський 

кодекс») і Кримінальний («Терезіанська Немезіда») кодекси. Здійснювалися 

заходи з розвитку освіти: було запроваджено загальну шкільну освіту й 

відокремлено школу від церкви.Серед її численних дітей — два імператори 

(Йосип II та Леопольд II), а також знаменита королева Франції — Марія-

Антуанетта. 

27 вересня 1772 р. — вдруге зібрано винниківську громаду (біля 

церкви Воскресіння Господнього) і прилюдно зачитано універсал 

імператриці Марії-Терезії, виданий 1 вересня. 

28 грудня 1772 р. — винниківчани склали присягу вірності 

імператриці Марії-Терезії. 

15 жовтня 1776 р. — С. Ґловінський передає замок у Винниках в дар 

імператриці Марії-Терезії.  

1779 р. — австрійський уряд зробив Винники казенним містечком у 

Львівській окрузі й заснував у ньому тютюнову фабрику. 

Особливо важливим для королівства Галичини та Лодомерії 

стали роки правління  австрійського імператора та короля  Галичини 

та Лодомерії Йосифа II (1741—1790 рр., правління 1780—1790 

рр.),  найдієвішого правителя Європи  свого часу. За його правління було 

видано новий збірник законів («Йосифів законник»), а 1781 р. скасовано 

особисту залежність селян. Відомий український історик Юліан Целевич 

(1843-1892) в своїй статі” Про політику австрійського імператора Йосипа II 

у Галичині” писав:”..Йосип II в основу своєї діяльності  поклав політику 

релігійної віротерпимості, звільнив селян від кріпосної залежності, 

обмеживши права приватних землевласників, проводив політику 

протекціонізму економіки і створення єдиного внутрішнього ринку. Він 

вважав, що без загальної освіченості громадян підвладної йому імперії, не 
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може бути досягнутий належний державі розвиток. Спеціальними 

Декретами він впровадив нову систему шкільної освіти на національних 

мовах всіх народів імперії.“ 

Велике значення діяльності Йосифа II у розвиток Української 

Просвіти в Галицькому королівстві відзначав відомий громадський діяч, 

один із членів засновників “Просвіти” та “Рідної школи” Володимир 

Барвінський (1850-1883). Характеризуючи роль і значення діяльності 

Йосифа II висловив таку думку:” Треба на попереду змірити всю глибину 

нашого майже 500-літнього перебування в складі Польського королівства, 

що би зрозуміти якими благодатними для нас, українців, стали охоронні 

крила Австрійського Орла …Недосить того, що Йосип II віддавав багато 

зусиль в створенні народних шкіл та багато численних гімназій. Він 

виступив проти насильної германізації шкільної освіти, заохочував всюди і 

всіх до освіти і подавав помічну руку всім жагаючим світла Знань. 

Найбільша його заслуга у розвитку українських народних шкіл. Згідно 

розпорядження цісаря від 24 березня 1781 року про розвиток шкільної 

освіти тільки за 5 років в Галичині було створено 49 нових шкіл. Виходячи 

із закладених ним в Декреті від 13 жовтня 1781 року рівних прав всіх 

найбільших конфесій, Йосип II підтримав прагнення українців у королівстві 

Галіція, подав руку допомоги жагаючим Світла Знань і дав дозвіл на 

створення у Львівському університеті кафедри філософського та 

богословського факультетів з викладанням предметів українською мовою, 

тим створивши широку можливість для освіти українців. Продовжуючи 

свою діяльність, що до задоволення релігійних та просвітницьких потреб 

різних народів австрійської імперії Йосип II дав у 1788 році дав дозвіл 

Спеціальним Декретом на перетворення школи Ставропігійського Братства 

у Ставропігійський інститут православний і український по суті. Із 1788 

року починається новий і самий успішний період у розвитку 

Ставропігійського інституту -центра досліджень української старовини і 

просвіти”. 

Наприкінці XVIII ст. у Винниках почали функціонувати цегельня і 

вапнярня для забезпечення будівельними матеріалами фабрики й міста. В 

цей період в місті появляється броварня, Винники можуть вже давати 

щорічно 9 000 флорентів чистого прибутку. Після смерті Марії-Терезії на 

престол зійшов Йосиф II — цісар-реформатор, який за десятиріччя свого 

правління зробив більше, ніж польський уряд — за століття. Йосиф II почав 

Нову добу для цілої Австрії, зокрема для Галичини. Замість старого 

феодального устрою Йосиф II запланував запровадити «нову систему», 

почавши її якраз з Винник, дарувавши волю селянам. 

У 1780-их рр. війтом у Винниках був Іван Забавський. Тут 

нараховувалося сім млинів зі ставками, ґуральня, чотири корчми, олійниця. 

Місцеве населення займалось землеробством і городництвом, допоміжним 

господарством було бджільництво. Крім того, тут працювала невелика 

кількість ремісників різних спеціальностей. 
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17 вересня 1785 р. — ДОГОВІР  цісарсько-королівських 

камеральних дібр Винники в Галичині  (підпис - М. А. Штайнер, 

губерніяльний радник і адміністратор як надворний комісар  

Грдлічка Р.; Винники).  

18 вересня 1785 р. — ДОГОВІР з підданими про знесення 

панщини і розділення панських ґрунтів. Підписали «Договір цісарсько-

королівських камеральних дібр Винники в Галичині» 18 представників 

селян з громади Винник і Підберізці з одного боку і представники 

австрійської влади з другого боку. Зі сторони винниківської громади 

договір підписали: Іван Забавський (війт), Яцко Сушко, Федько Козак, 

Єндрух Ружа, Федько Сидурко, Федько Врецьона, Петро Ханас, Федько 

Забавський, Сенько Кияк; від австрійської влади – М. А. Штайнер 

(губерніальний радник і адміністратор) і Р. Гридлічка (надворний комісар). 

Договір складався з 20 статтей, де докладно описувалися зобов’язання 

обидвох сторін. «Договір з підданими про знесення панщини і розділення 

панських ґрунтів» підписав у Львові  надворний комісар Р. Грдлічка. 

Початком «Нової системи» визначено день 1 лютого 1786 р. Винники — 

перший населений пункт Галичини де її було скасовано. Договір було 

ратифіковано 19 листопада 1785 р. цісарем Йосифом II у Відні. 

1785 р. — закладено німецьку колонію Вайнберґен (Винні гори). 

1785 р. — німецька колонія Унтерберґен (між Винниками і 

Підберізцями). 

На підставі патенту (указу) австрійського імператора Йосифа II від  

12 квітня 1785 р. було проведено перший земельний кадастр Галичини та 

Володимирії — перепис і економічна оцінка земельних угідь (укладений 

1785–1788 рр.). Від імені імператора отримав назву — «Йосифинська 

метрика». По кожному населеному пункту окремо містила: книгу 

поземельного прибутку (метрикальну книгу) — основний документ 

земельного кадастру, де фіксувалися дані про власника, площу, категорію, 

прибутковість та інші відомості про земельні угіддя; штокінвентар 

(господарський опис поміщицького маєтку) та інші документи. Текст книг 

написаний польською та німецькою мовами. 

1788 р. — Йосифинська метрика (опис Винник, визначено межі 

Винник). 

Франц II (I) (1768—1835 рр., правління 1792—1835 рр.). 1804 р. 

ліквідував реформи, започатковані Йосифом II. 1805 р. імператор Франц II 

(I) на 12 років закрив Львівський університет, погодившись на повторне 

відкриття тільки за умови «вигнання» з його аудиторій польської і 

русинської (української) мов.  

За правління Франца II (I), у Винниках 1 лютого 1796 р. відновлено 

договір про ліквідацію панщини на наступні 16 р., а у 1835 р. — 

започатковано перший в Україні регулярний громадський транспортний 

маршрут — багатомісний кінний екіпаж, що сполучав середмістя Львова з 

Винниками. 
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У 1797 р. ситуація у Винниках виглядала так: «...B селі Винники 

побудовано 50 домів для фабричних робітників, які за такий дім разом з 

городом в 200 квадратових сажнів поверхні платять річно 12 флорентів. 

Такий дім має 5 сажнів довжини і 3 ширини, мурований цеглою, має комин, 

покритий соломою і складається з покою, кімнати й кухні з мурованим 

вогнищем. Кошти направи належать до управління дібр. Управління мало 

броварню на 40 бочок варення і гуральню (винокурня) з трьома котлами. 

Управління само продуктує горілку. Поруч з тим'є велика стайня на  

40 волів і 10 коней. Для відбору камеральної горілки і пива призначено  

4 корчми. За вишинк вони одержують від управління що 20-ту бочку. 

Континґенти для корчми виносять: 

А) Пиво 

Великий заїзний дім при дорозі до Бродів — 394 бочки, Корчма при 

королівській фабриці тютюну — 539 бочок, Корчма при цегельні —  

67 бочок, 

Корчма в селі Унтерберген — 78 бочок. 

Б) Горілка 

Великий заїзний дім при дорозі до Бродів — 2110 гарнців, Корчма при 

королівській фабриці тютюну — 4 710 гарнців, Корчма при цегельні —  

461 гарнців, 

Корчма в селі Унтерберген — 547 гарнців, 

Корчма в селі Підберізці — 192 гарнців. 

Сім млинів і одну олійницю винаймається різними людьми, а також 

приносять ренту, виріб м'яса і дозвіл на убій худоби» (за Михайлом 

Влохом, 1970 р.). 

Події цього часу описує Ігор Тимець (2005 р.): «Для заохочення 

працівників фабрика не лише будувала житло, а й відкрила у 1803 році 

школу для дітей робітників і службовців. Від 1811 року на фабриці введено 

посаду лікаря. З появою у 1805 році нового обладнання фабрика змінила 

застарілі кінні машини для різання тютюну на сучасніші ручні, а також 

взяла в оренду три млини: Яреми, Тетька і Скремети. Вона поступово стала 

підприємством, яке увійшло до трійки найбільших в Австрії. Великих 

збитків мануфактура зазнала у 1809 р. під час розквартирування у Львові та 

Винниках московських військ. З фабрики силоміць було вивезено сотні 

центнерів готової продукції, і це набуло певного розголосу. Щоб виправити 

ситуацію, на фабрику прибув граф Голіцин, який покарав офіцера, 

причетного до грабунку, і замінив його майором Енгельгардтом... З метою 

збереження ринків збуту цісарський уряд збільшив видатки на розвиток 

фабрики у Винниках. Скарб двору у 1818 році постановив збудувати на 

річці Марунька новий млин зі шлюзами для помелу сушеного листя 

(експлуатувався до 1939 року). В тому ж році фабрика здійснила низку 

реконструкцій і перебудов. Зводилися нові будинки для виробництва та 

зберігання продукції, споруджено приміщення для ферментації тютюну (дві 

сушарні). Попит на різаний тютюн у XIX столітті почав поступово 
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переважати, і вже у 1817 році Винниківська фабрика, де на той час 

працювало 498 робітників, виготовила 15 400 центнерів тютюну для 

куріння і 3 800 центнерів нюхальної табаки». 

За матеріалами М. Влоха (1970 р.), у Винниках побував австрійський 

імператор Франц (II) І під час подорожі Галичиною в 1817 р. і особисто 

відвідав фабрику тютюну та оглянув виробництво. Франц II (I) з своєю 

дружиною Кароліною Авґустою відвідав Львів 10 липня 1817 р. Ставлення 

до Винниківської фабрики після її відвідин цісарем у 1817 р. різко 

змінилося на краще, і вже 1817—1818 рр.. стали роками перебудов, 

розширення та реконструкції підприємства. Було затверджено рішення про 

будівництво млина зі шлюзами й будівництво криниці, розроблено плани 

спорудження столярної та боднарської майстерень, будівництва складу для 

зберігання листя тютюну, відбудови складу нюхального тютюну та 

січкарні, розширення вартівні, сушарні та будинку для робітників. 

Патентом імператора Франца II (І) від 23 грудня 1817 р. 

започатковується укладання нової метрики – «Францисканської». 

«Францисканська метрика» – це виправлення «Йосифинської» і доповнення 

до неї, які в окремих циркулах продовжувалися до 1823 р. і навіть довше. 

«Францисканська метрика» докладно описує розміри поміщицьких маєтків і 

селянських громад, якість ґрунту і стан використання земельних угідь, 

поземельні доходи, показує зміни у землекористуванні, що сталися за час 

після складення першого поземельного кадастру — «Йосифинської 

метрики». 

1821 р. — Францисканська метрика (опис Винник). 

Винники поступово розвивалися і за інших монархів.  

Фердинанд I (1793—1875 рр., правління 1835—1848 рр.). Імператор, 

що страждав на різноманітні захворювання, державних талантів не мав й 

добровільно відмовився від влади. 

1848 р. — марш через Винники російських військ, що йшли на 

допомогу Австрії придушувати угорське повстання.   

Революція 1848 р. створила умови для скасування всіх пережитків 

кріпосництва. Імператор Фердинанд I 17 квітня 1848 р. видав Закон про 

скасування феодальних повинностей селян Галичини. У Законі вказувалось: 

1) панщинні й інші повинності скасовуються з 15 травня 1848 р.; 2) чинні 

сервітути (громадські володіння) — ліси, пасовища, луки, водоймища тощо, 

якими селяни користувалися спільно з паном, залишаються недоторканими; 

3) селяни, які забажають користуватись сервітутними правами, мають 

давати за це відповідну плату, що буде визначатись добровільною угодою 

між ними і поміщиками; 4) за втрату повинностей поміщики звільняються 

від «опікунських обов'язків. 

5 червня 1848 р. — богослужіння в церкві, під гомін дзвонів священик 

оголосив про скасування панщини і про створення у Львові «Головної 

Руської Ради». 
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7 вересня 1848 р. Фердинанд І підписав Указ, яким заборонялась 

панщина у всіх частинах імперії. Цей Указ розширював Закон від 17 квітня 

деякими пунктами про права селян і їхні стосунки з поміщиками. Йшлося 

про те, що поміщики втрачали верховну владу над селянами, котрі 

переставали бути їхніми підданими й оголошувалися громадянами держави. 

Скасовувалася відмінність між домінікальними і рестикальними землями, 

оскільки і ті, й інші ставали вільною власністю. Це призвело до того, що 

селяни ставали власниками земельних наділів.  

Звільнення кріпаків у Габсбурзькій імперії в 1848 р., піднісши їхній 

юридичний статус та політичні права, не полегшило економічного 

становища. В сутності проблема крилась у підвищенні вартості життя й 

зменшенні прибутків. Основним тягарем, що висів на селянах, був борг за 

отримані в 1848 р. землі. Спочатку віденський уряд обіцяв власними грішми 

покрити кошти, пов'язані з передачею землі, але в 1853 р., після 

відновлення порядку, він переклав на селян більшу частину цих витрат. На 

додаток селяни підлягали прямому й непрямому оподаткуванню, 

включаючи утримання шкіл, шляхів тощо. На пам’ять про скасування 

панщини  у Винниках був встановлений хрест, де сьогодні знаходиться 

Братська могила воїнів УГА (кут вул. І. Франка та Стрілецької). 

2 грудня 1848 р. на австрійський престол вступив Франц-Йосиф І 

(1830—1916 рр.). Він закликав до «відновлення єдності Австрійської 

імперії». В ніч на 7 березня 1849 р. австрійський рейхстаг був розігнаний 

військовими. Тоді ж уряд оголосив про введення нової конституції. Згідно 

неї, імператору передавалася уся виконавча влада. Законодавча влада 

надавалася загальноімперському двопалатному рейхстагу. 

1849 р. намісником Галичини було призначено Агенора 

Ґолуховського — багатого польського землевласника й довірену особу 

Франца Йосифа. Протягом наступних 25 років Ґолуховський, що тричі 

призначався намісником Галичини (1849-1859, 1866-1868, 1871-1875) й 

двічі міністром у Відні, відіграватиме вирішальну роль у формуванні 

нового політичного устрою в провінції. Переконаний в необхідності 

спольщення українців, він навіть зробив спробу впровадити в греко-

католицькій церкві римський календар, а у 1859 р.— латинську абетку для 

українських видань. Тут він зайшов надто далеко. Проекти Голуховського 

викликали обурення української інтелігенції. Позиція Відня у  питанні 

українства знайшла свій відбиток у цинічних словах одного австрійського 

політика: «Питання про те, чи існуватимуть русини і в якій мірі, лишається 

на розсуд Галицького сейму». Інакше кажучи, українців віддавали на 

милість поляків. Після 1867 р. польська мова як мова навчання замінила 

німецьку у Львівському університеті та всіх професійно-технічних 

закладах. Цілковитої полонізації зазнали також середні школи, або гімназії. 

Якщо 1848 р. був кульмінацією українського руху в Галичині, то 1860-ті 

роки стали, без сумніву, його спадом. Поступки Відня полякам вразили й 

здивували українців. Під час революції 1848 р. вони змагалися з поляками 
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як з політично рівними собі, тепер же українці виявилися цілком 

підпорядкованими їм. З покоління в покоління вони вірили, що непохитна 

відданість Габсбургам гарантувала їм підтримку династії, але у 1867 р. з 

болем зрозуміли, що це були помилкові припущення. Шкільна справа 

майже цілком перебувала в руках поляків, і з 1869 р. польська мова стала 

офіційною в освіті та адміністрації Галичини. На соціально-економічному і 

культурному рівні поляки були значно сильнішими, ніж українці: їхні 

аристократи володіли великими землями, їхня інтелігенція була більш 

чисельною, освіченою і різнобічною; їхня частка в міському населенні 

швидко зростала, а їхні культурні досягнення ще до 1867 р. вражали. Не 

дивно, що поляки сподівалися прокласти собі шлях до влади в Галичині. До 

1916 р. лише поляки могли обіймати посаду намісника. 

1867 р. — 1918 р. — Винники — складова частина Львівського повіту 

(скасовані округи, а повіти реорганізовані: частина зникла, а частина 

збільшилася коштом інших). 

1867 р. — 1918 р. — Винниківський судовий повіт. 

13 лютого 1868 р. — звернення польської громади до Крайової 

шкільної ради у Львові з проханням не допустити відкриття української 

школи. 

6 березня 1868 р. — звернення винниківської громади до Львівського 

повітового уряду, що нібито українці і поляки погоджуються на існування 

єдиної школи. 

29 липня 1868 р. — єдина для дітей українців і поляків тривіальна 

двокласна школа, що існувала при латинській парафії (з 1882 р. — 

чотирикласна). Викладання польською мовою (до 1913 р.). Спольщенню 

українців сприяла  Крайова шкільна рада (утв. 1867 р.). 

Наприкінці XIX — на початку XX ст. національно свідомі західні 

українці почали називати себе «українцями» — самоназвою, яку раніше 

стала вживати українська інтелігенція на сході. Відмова від традиційної 

назви «русин» пояснювалася двома основними причинами: слово «русин» 

уявлялося надто близьким до слова «русский», і, вживаючи самоназву своїх 

співвітчизників у Російській імперії, західні українці прагнули підкреслити 

свою єдність із ними. 

Однак, місцева винниківська українська громада була 

неорганізованою. На початку 90-их рр. XIX ст. у Винниках не було ні 

одного інтелігента-українця. Навіть проповіді в церкві виголошували 

польською мовою, а парафіяни користувалися виключно польськими 

молитовниками. Перелом стався у 1892 р., коли на допомогу старенькому 

парохові о. Хомінському прислали молодого, енергійного та освіченого о. 

Григорія Гірняка. Допомогу у справі національного піднесення надав йому 

щойно направлений з Тернополя до Львова на посаду вчителя, уродженець 

Винник, Григорій Врецьона. Власне він допоміг о. Гірняку влаштувати 

курси для неграмотних. У 1897 р. до них долучився нотаріус Володимир 

Левицький.  
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Подання про створення товариства «Просвіта» було скероване до 

Високого Намісництва у Львові 27 листопада 1895 р. і 30 листопада цього 

року дане прохання було задоволене. Її засновниками були: о. Григорій 

Гірняк, Павло Домазар, Петро Обаранець, Теодор Кияк, Іван Лема, 

Михайло Пивовар, Володимир Титло, Федір Дмитерко, Анна Врецьона, 

Ольга Гірняк та ін. 14 січня 1896 р. відбулися установчі збори товариства 

«Просвіта». Першим її головою стає отець Григорій Гірняк. 

1899 р. (з опису) — у Винниках: тютюнова фабрика, санаторій 

«Маріївка», повітовий суд, податковий уряд, пошта, телеграф, постерунок, 

аптека, 2 лікарі, 4-класна школа з 7 вчителями. 

Який вигляд мали Винники в кінці ХIХ ст. довідуємось із уривка статті 

Любомира Селянського «Рух в руских товариствах», що поміщена в газеті 

«Діло» від 15 (27) квітня 1896 року: «...Винники — то незвичайна місцевість 

Галичини: після назви урядовой — село, після вигляду й дійсности — 

містечко й то так гарне, як мало котре в Галичині. В нім находиться вели-

чезна фабрика тютюну, повітовий суд, аптека, доктори й відбуваються що 

суботи великі торги — без жидів. Коли ж ми увійшли до церкви на вечірню, 

то побачили повно гей би якой шляхти або й паньства, а всі они співали так 

гарно по руски, що аж душа радувалася. Видно отже, що вплив тутешной 

кольоніі нємецкой й фабрики змінив народну одежу винницьких Русинів на 

шляхотску, але не зміг змінити их щироруского серця. Честь им за се!». 

Часи модернізації Австро-Угорщини наприкінці XIX  — на початку 

XX ст. супроводжувались прискоренням економічного розвитку. Темпи 

зростання австрійської економіки з 1880 до 1913 рр. становили в 

середньому 3,6 % на рік.  

За Ігорем Тимцем (2005 р.): «... в 1872 році на її тютюнових фабриках 

вже функціонували перші ручні різальні машини. Винниківська фабрика 

отримала чотири. Біля кожної машини працювало по сім осіб. У 1880 році 

підприємство отримало кілька ручних пристроїв для виготовлення 

паперових гільз і окремо — партію ручних машинок для виготовлення 

цигарок. Через два роки, освоївши нову техніку, фабрика започаткувала 

масовий випуск цигарок (близько 40 млн штук). Асортимент продукції, 

крім табаки й різаного тютюну, збагатився новим товаром — цигарками». 

У складі Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії, куди 

входила Галичина, вибори до центральних органів влади охоплювали вибори 

до Державної Думи, пізніше – Рейхстагу (загальнодержавного парламенту) 

та вибори до Галицького сейму. Перший Галицький сейм відкрився 15 квітня 

1861 р., але працював недовго – тільки 12 днів. Сейм обирався на 6 років, не 

було розроблено механізму відклику депутатів виборцями. Галицький сейм 

австрійських часів працював фактично до 1914 р. – початку Першої світової 

війни і нараховував 8 скликань. 27 квітня 1866 р. Сейм затвердив офіційний 

статус української мови. Органи влади на всі звернення, написані українсь-

кою мовою, мали відповідати тільки українською. Документи Крайової упра-

ви, проекти ухвал друкувалися обома мовами – польською та українською. 
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1907 р. — активна участь винниківчан у виборах до австрійського 

парламенту (на основі загального виборчого права, українці Галичини 

здобули 27 мандатів; це було найбільше українське представництво 

Галичини у австрійському парламенті після 1861 р.). 

1908 р. (січень) — вибори у Галицький крайовий сейм 

(антиукраїнська кампанія, розгорнута поляками, призвела до того, що 

українці програли місцеві вибори й опинилися у дуже скрутному 

становищі; у сейм потрапили 12 народовців і 8 москвофілів). У квітні  

1908 р, студент М. Січинський вбив намісника Галичини Потоцького. Цей 

акт відчаю був сприйнятий як загроза всій Австро-Угорщині, примусив 

віденський уряд піти на поступки. Активізація українського життя у 

Винниках.  

15 грудня 1908 р. — відкриття першої дільниці «Підзамче — 

Куровичі»  залізниці  «Підзамче — Винники — Перемишляни — Бережани 

— Підгайці» (потяги із 3—4 вагончиків; між Львовом і Винниками потяг 

курсував 2—3 рази на день, до Підгаєць і Бережан – раз на добу). 

1909 р. — «Товариство господарсько-кредитове» для Винниківського 

судового повіту (засновники  — А. Рак і о. Г. Гірняк). 

1910 р. — створено комітет по  будівництву пам'ятника Т. Шевченку 

(збір коштів серед місцевого населення). Голова оргкомітету — Левицький 

Володимир Лукич; члени: о. Гірняк Григорій, громадський діяч і суддя у 

Винниках Рак Антін, Г. Грицай, Ю. Левицький, М. Ліщинський.  

19 червня 1911 р. — активна участь винниківчан у виборах до 

австрійського парламенту; політична боротьба українців  Винник з 

москвофілами та поляками (виборчий округ №64 «Львів-околиця – 

Винники – Городок»). 

1911 р. — присвоєння Винниківською міською радою назв вулицям 

(Маркіяна Шашкевича (тепер вул. Л. Українки) й Тараса Шевченка). 

3 грудня  1911 р. — посвячення меморіальної дошки М. Шашкевичу в 

церкві Воскресіння Господнього. У посвяченні взяли участь священики: 

Григорій Гірняк, Йосип Фолис (парох Скнилова, посол до австрійського 

парламенту), Радкевич, П’ясецький, Хомин і Новосад. Після відкриття 

пам’ятної дошки в місті відбувся урочистий похід. На будинках українців-

винниківчан майоріли національні жовто-сині прапори. 

1912 р. — організація «Пласт».  

30 липня 1912 р. — віче і вимоги українців про відкриття паралельних 

українських класів у Винниківській школі та передачі Львівського 

університету українцям (ведучий о. Григорій Гірняк). Доктор Євген 

Озаркевич відправив телеграму до Міністерства освіти у Відні з 

відповідними вимогами. 

22 грудня 1912 р. — віче і вимога польського товариства «Родина» 

(«Rodzina») про неможливість відкриття паралельних українських класів у 

Винниківській школі. 
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У звітній документації читальні «Просвіти» за 1912 р. подано цікаву 

інформацію про життя Винник цього періоду: «Більшість селян — се 

зарозумілі аристократи, які апатично відносяться до українських справ. 

Громада малосвідома національно, а що йде при всяких виборах солідарно, 

то завдяки впливови передових людей з інтелігенції. Між старшими 

членами громади досить анальфабетів. Суть такі, котрі уміють лишень 

підписувати своє назвисько. Війт Петро Обаранець — русин, греко-католик, 

не причиняється ні до якої руської партії. Війт — подібний до інших війтів 

східної Галичини,  голосує майже виключно на польску лісту. Писарем 

громади є Василь Лема, українець, тримає з українцями. У Громадській раді 

нема кваліфікованої більшості, щоб змінити польську урядову мову на 

руську. Парохо.сов. Гірняк дуже прихильний українській справі чоловік. 

Мимо обтяженя обов’язками душпастерскими, не відмовляється від роботи 

народньої. Завдяки голові читальні справа наша у Винниках не стоїть зле, 

однак реакція наша замала супроти роботи поляків. В кожнім разі Виділови 

читальні належиться признане о погорди тим членам нашої суспільности, 

які місто помагати кладуть ему колоди під ноги». 

1 травня 1913 р. — українське віче (о. Г. Гірняк виступив про виборчу 

реформу; нотаріус В. Левицький — про клуб українських депутатів). 

1913 р. (вересень) — запрацювали у школі українські паралельні 

класи (директор школи — українець Дмитро Вовків). Вчителі: Григорій 

Грицай, Михайло Вислобоцький, Іван Крайник, Йосип Сіцинський та  

п. Підлужний. Пізніше до них долучились: Марія Панейківна, Грицківна, 

Анна Бреславська, Павлина Левицька, Діониса Біленкевич-Куп’як. 

1913 р. (вересень) — 1918 р. (вересень) — 4-класна українська школа 

та 6-класна польська школа (під єдиним керівництвом директора Дмитра 

Вовківа (помер 1918 р.). 

28 вересня 1913 р. — встановлено і освячено перший на Україні 

скульптурний пам'ятник Т. Г. Шевченкові (архітектор Олександр 

Лушпинський, скульптор Андрій Яворський). 

На початку ХХ ст. Винники були ареною збурень, що виникали на 

соціально-політичному і національному тлі. На тютюновій фабриці, що 

налічувала 1 500 працівників, повстав «Польський Союз християнських 

робітників», що викликало незадоволення і навіть напади зі сторони 

працівників соціалістичних. Точиться також боротьба між поляками і 

українцями за право урядування в місті. Українці об'єднавшись з 

соціалістами скликали віче, де висловились проти примусово призначеного 

комісара гміни і закликали повернути попередню раду гміни, яка 

розміщуючи на вулицях руські назви і написи створила ззовні вигляд 

українського містечка. 

Ще у 1880-их рр. влада Австро-Угорської імперії розуміла, що 

агресивна політика Росії може зрештою довести до великої війни. Тому 

було прийнято рішення укріпити деякі міста Галичини, зокрема Львів та 

Перемишль. У цей період починається будівництво фортів. 
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1912—1914 рр. навколо Львова з’являється кільце фортів. Його 

формували 11 фортів, споруджених у радіусі 8 км: Брюховичі, Грибовичі І і 

ІІ, Дубляни, Лисиничі, Винники, Зубра, Сокільники, Скнилів, Рясне, 

З’явленська гора. 

Форт «Винники» знаходився біля підніжжя Чортової скелі, між 

Винниками і Лисиничами (залишки укріплень збереглися). Стіни  були 

побудовані з цегли місцевого виробництва — цегельня «Zupan» 

розташована у Винниках. Форт відносно невеликий — 90 м довжина, 40 м 

ширина. 

У той час Галичина стала театром воєнних дій I Світової війни. 

Галицький намісник Коритовський розпорядився провести масові арешти 

галицьких москвофілів, з якими нещодавно укладав передвиборні угоди, а 

тепер скидав усю вину на них за воєнні невдачі австрійської армії. Під 

категорію москвофілів навмисно підтягувалися також чимало українських 

патріотів, щоб у такий спосіб знищити українську інтелігенцію й свідомий 

селянський елемент. Натомість т. зв. великополяки перебували під опікою 

намісника. Тисячі людей були відправлені у концентраційний табір 

Талерґоф. Так, 20 серпня 1914 р. у Львові було арештовано 1200 осіб, серед 

яких були й учні. 

28 серпня 1914 р. — арешт жандармерією Винник відомого адвоката 

москофіла Черлюнчакевича Романа Сельвестровича (брата доктора Кирила 

Черлюнчакевича з Перемишля).  

Історія оборони Львова та Винник постає у Франковому вірші «Львів 

і Винники в днях 1–3 червня 1914 року». Уже на початку вересня 1914 р. 

московське військо 3-ої армії генерала Рузького і 8-а армія генерала  

О. Брусілова окупували Львів. Вони ввійшли до міста одночасно 

Личаківською, Зеленою і Стрийською рогачками, а на Жовківському шляху 

перейшли Полтву щойно тоді, як городецька дорога і головний залізничний 

вокзал були в їхніх руках. Австрійці опинилися аж над річкою Верещицею, 

прагнучи реваншу. Але вирішальний бій 7—9 вересня не приніс успіху 

австрійцям, і доля Львова була вирішена. Відразу ж московська влада 

встановила у Львові комендантську годину — з 10 вечора до 4-ої години 

ранку. Заборонялося продавати спиртні напої, каралися всі, хто 

відмовлялися брати російські гроші. 18 вересня 1914 р. генерал-губернатор 

Галичини О. Бобринський видав указ «Про заборону функціонування 

різного роду клубів, союзів і товариств та про тимчасове закриття чинних в 

Галичині учбових закладів, інтернатів і курсів, за винятком учбових 

майстерень». Запроваджено жорстку цензуру (зокрема зоборонялося 

вмішувати відомості про військові операції, роботу московської влади, 

друкування і розповсюдження плакатів, оголошень, малюнків без дозволу 

поліції), випуск друкованої продукції мусив бути тільки з зазначенням 

прізвища власника закладу. Влаштування концертів, лекцій, постановка на 

публічних сценах п'єс дозволялися тільки з санкції адміністрації, а 

демонстрування кінофільмів тільки після попереднього перегляду. 
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Московський деспотизм не дозволив українцям у Львові відкрити жодної 

своєї інституції, книгарні чи бібліотеки. Натомість було дозволено 

функціонування цілого ряду польських книгарень і бібліотек. Відкривали 

курси московської мови для вчителів, друкуватися підручники московською 

мовою, бо всі українські школи мали бути замінені на московські. 

1914 р. (вересень) — 1915 р. (червень) — окупація Винник 

московськими військами.  

1914 р. (вересень) — згоріло головне приміщення тютюнової 

фабрики. 

22 червня 1915 р. австро-угорські війська визволили Львів та 

Винники. 

Останній правитель династії Габсбургів — Карл І Франц Йосиф (1916—

1918 рр.).  

 

III. 3.  ЗУНР (1918—1919 рр.) 

 

Передісторія.  
Напередодні Першої світової війни значна частина українських 

земель  — Східна Галичина, Буковина та Закарпаття — перебували у складі 

Австро-Угорщини. 28 липня 1914 р. Австрія оголосила війну Сербії та 

загальну мобілізацію. 1 серпня 1914 р. Німеччина оголосила війну Росії — 

початок Першої cвітової війни.  

У серпні-вересні 1914 р. на Галичині Головна Українська Рада 

створила Центральну Бойову Раду, яка звернулась до уряду країни з 

проханням дозволити сформувати легіон УСС. Невдовзі згоду було 

отримано, правда, командування австро-угорської армії, як і уряд, без 

ентузіазму поставились до цієї ініціативи галичан. На прохання Управи 

відкликати з війська для формування легіону 100 українських старшин 

цісарське командування виділило лише 16.  

У серпні-вересні 1914 р. на Галичині із добровольців створено легіон 

УСС. До легіону входили юнаки воєнізованих українських організацій: 

«Сокіл», «Січ», «Пласт». У м. Стрий прибуло 28 тис. добровольців, але 

австро-угорський уряд дозволив формування легіону — 2,5 тис. Військову 

присягу солдати давали два рази. Перший раз на вірність Австро-Угорщині, 

а другий Україні.  

Винниківчани не лишились байдужими до долі України. Поіменний 

список винниківчан, які служили в 1 полку УСС (дані на 1 червня 1916 р.):  
Підлисецький Володимир, 1898 р. н. – підхорунжий;  

Гаврилюк Омелян, 1893 р. н.; 

Федишин Григорій, 1899 р. н.;  

Голіян Василь, 1892 р. н.;  

Олексів Василь, 1897 р. н.;  

Голіян Омельян, 1898 р. н.;  

Філь Юрій, 1889 р. н.;  
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Бойчук Іван, 1895 р. н.;  

Гарапа Дмитро, 1894 р. н.  

Це безумовно не весь список винниківчан, які служили в УСС.  

Події I світової війни розвивалися дуже швидко і непередбачувано. 

Розвалюється ще недавно могутня Австро-Угорська імперія. Перед 

галичанами постало питання: зберегти незалежність, чи віддатися в руки 

нового окупанта. Вибір був один – воля, або смерть.  

Листопадовий чин. 

Наприкінці вересня 1918 р. у Львові було сформовано Український 

Генеральний Військовий Комісаріат (УГВК), який розпочав роботу з 

підготовки збройного повстання. У жовтні 1918 р. головою Комісаріату 

було призначено сотника Легіону Українських Січових Стрільців Дмитра 

Вітовського. 

18 жовтня 1918 р. у Львові на зборах всіх українських депутатів 

австрійського парламенту, українських членів галицького та буковинських 

сеймів, представників політичних партій Галичини і Буковини, духівництва 

і студентства було утворено Українську Національну Раду — політичний 

представницький орган українців в Австро-Угорській імперії.  

19 жовтня 1918 р. УНРада проголосила Українську державу на всій 

українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття. Було 

вирішено виробити демократичну конституцію та обрано президента 

Української Народної Ради, яким став Євген Петрушевич.  

31 жовтня 1918 р. у Львові стало відомо про приїзд до міста 

Польської ліквідаційної комісії (створена 28 жовтня 1918 р. у Кракові), яка 

мала перебрати від австрійського намісника владу над Галичиною і 

включити її до складу Польщі. УНРада поставила перед австрійським 

урядом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та 

Буковині. Проте австрійський намісник Галичини генерал К. Гуйн відповів 

категоричною відмовою. Тоді на вечірньому засіданні УГВК 31 жовтня 

1918 р. було вирішено взяти владу у Львові збройним шляхом.  

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. у Львові відбувся 

Листопадовий переворот, який здійснили очолювані Дмитром Вітовським 

1410 вояків при 60 старшинах, зміцнені ще 3, 11, 2 куренями УСС з 

Буковини. Галичани проголосили Українську Державу (з 13 листопада  

1918 р. назва – Західноукраїнська Народна Республіка).  

Подібні виступи були підготовлені у Станіславі, Коломиї. Золочеві та 

інших містах Східної Галичини. Особливо активну роль в їх підготовці 

брала студентська та учнівська молодь, українські січові стрільці і члени 

нелегальних військових організацій. Не залишились осторонь і Винники: 

першими виступили 24 чоловіки під керівництвом підхорунжого 

Володимира Підлісецького.  

За спогадами колишнього січового стрільця, учасника винниківського 

повстання Степана Копача: «Напередодні повстання патріотично 

настроєна молодь близько 50 чоловік зібрались таємно і обговорили події 
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того часу. За день до виступу Дмитро Пивовар привіз зі Львова своїми 

кіньми зброю, яку сховали  у Народному домі під сценою». 

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада зібралися  повстанці у будинку 

«Просвіти». Серед них були: Григорій Пивовар, Василь Олексів, Василь 

Обаранець, Іван Весна, Теофіл Дмитерко, Степан Копач, Дмитро Пивовар, 

Микола Губка, Теодор Домазар, Григорій Швець, Пилип Мисько, Теодор 

Гуль, Володимир Домазар, Василь Губка, Володимир Губка, 

Петро  Обаранець,  і правдоподібно Володимир Голіян та ін.  

О 3-й годині ночі повстанці вийшли у центр міста і без будь-якого 

опору роззброїли жандармерію (будинок по теперішній вул. Галицькій, 50). 

Комендантом «постерунку» був німець Келер. Далі  повстанці роззброїли 

наказного війта Винник Качковського. А пізніше винниківчани роззброїли 

австрійський запасний батальйон 41 Коломийського піхотного полку, де 

офіцерами були українці (казарми  знаходились в приміщенні тютюнової 

фабрики). Вояки-українці цього батальйону залишилися з повстанцями, а в 

поляків забрали зброю і відпустили. 

 «Дня 1 листопада 1918 р. рівночасно з проголошенням Української 

держави; відбулися збори українців у Винниках. Тоді вибрано повітовим 

комісаром проф. Пилипа Миська. Він зарядив перейняття урядів та 

військових інституцій на річ Української Держави і перевів організацію 

війська в цілому судовому повіті Винники. Секретарем комісаріату був 

іменований Володимир Домазар, а урядовцем Василь Дверій. При 

комісаріяті створено повітовий харчовий уряд з Євгеном Гавришем на чолі. 

По відступі українського війська зі Львова Пилип Мисько подався на схід і 

працював спочатку в Кам’янці Подільському, а пізніше у Києві, де помер у 

березні 1959 р.». 

Перебравши в свої руки основні державні установи, українці 

розпочали формування системи виконавчої влади на національній основі. 

Не створюючи принципово нових управлінських структур, вони відновили 

функціонування чинних при австрійській владі місцевих виконавчих 

органів. Керівниками повітової адміністрації стали новопризначені 

українські комісари. Посада повітового комісара замінювала начальника 

місцевої адміністрації – повітового старосту, який при колишній 

австрійській владі підпорядковувався галицькому наміснику. Окрім 

організації місцевої виконавчої влади ЗУНР, на рівні політичних повітів на 

її території були створені комісаріати та інші державні установи судових 

округів (повітів). 

У селах та містечках українську владу встановили переважно в перші 

дні листопада 1918 р. С. Витвицький, котрого було призначено повітовим 

комісаром ЗУНР у Львові, одночасно виконував обов’язки секретаря 

УНРади та уряду. В адмініструванні повітом йому допомагав Ілько Лисий. 

Організаторами Львівського повіту були: Теодор Ґелемей, управитель 

школи в Сороках (судовий повіт Львів) та Пилип Мисько (судовий повіт 
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Винники). Південними селами львівського повіту керував учень гімназії 

Опока. 

Комісаріат судового округу Винники перебував до 22 листопада 

1918 p. y Винниках, згодом до 15 березня 1919 р. – у селі Миклашів, до 

15 квітня 1919 р. знову у Винниках, до 6 травня – в Яричеві Новім, до 

другої половини травня – в селі Журавники. Осідком комісаріату 

судового округу Львів після втрати українцями міста були з 14 грудня 

1918 р. послідовно село Запитів, містечко Яричів Новий, село 

Журавники. З другої половини квітня 1919 р. даний судовий округ був 

тимчасово об’єднаний з округом Винники. 
Без кровопролиття відбувалася передача влади до рук українців і в 

навколишніх селах.  

Львівське командування 2 листопада доручило молодому історикові 

Миколі Чубатому роззброїти жандармерію у с. Миклашів. З допомогою 

місцевого пароха о. Володимира Семківа, М. Чубатому вдалося переконати 

коменданта відділку, поляка, скласти зброю перед українцями. Ось як 

згадує про роззброєння жандармерії в с. Миклашів професор Микола 

Чубатий, який в часи  Листопадового чину  виконував розвідчу та 

кур’єрську службу (в Миклашові в цей час жандармерія складалася з 15 

осіб). Подаємо розмову М. Чубатого з комендантом с. Миклашів: 

«Пане коменданте! Я приходжу тут до вас від українського уряду, 

який від учора перейняв владу у Львові і в цілім краю. Від нього поручаю 

вам та вашим підчиненим жандармам, щоб ви зараз склали зброю до рук Н. 

Н., який обійме ще нині командування постерунку з ваших рук і з 

призначеними селянами буде від сьогодні виконувати службу безпеки в селі 

та околиці. Я скінчив, хочу почути слово від вас». 

«Пане комісарю, я домагання українського уряду виконую та зложу 

зброю враз із моїми жандармами. Опиратися не буду, бо це не має цілі. Я 

зачував про щось таке. Нині вранці я післав до Львова мого жандарма, щоб 

подивився, що там діється, і мені доніс. Він уже повернувся і сказав, що на 

ратуші міста Львова на місці цісарської фани вже повіває українська фана. 

Все скінчене». 

22 листопада  1918 р. о. В. Семків організував у с. Миклашів 

комісаріат Винниківського судового повіту (округу), який діяв тут до  

15 березня 1919 р. 

У селах Городиславичі, Гаї, Чижиків, Підберізці та інших було 

вибрано громадських комісарів і Прибічні Комітети.  

Вранці 6 листопада 1918 р. п’ятеро УССів прибули до Звенигорода й 

заохочували молодих хлопців зголошуватись до українського війська у 

Львові. Зі села вирушило на оборону Львова 15 сімнадцятирічних юнаків та 

сорокарічний селянин Іван Лущ. 

До Української Національної Ради делеговані: від міста Львова – 

підприємець-кахляр Михайло Галібей, від повіту Львів – Щирець – 

залізничник Никола Сушко. 
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2 листопада Винники послали до Львова перші три сотні, які 

брали участь в боях на станції Сихів – Персенківка. Протягом багатьох 

днів Винники були тим збірним пунктом куди приходили добровольці з 

навколишніх сіл, щоб вступити в ряди УГА (Української Галицькою 

Армії). Збірний пункт для мобілізування добровольців до армії був 

організований по вул. Івасюка (сучасна назва). 
За спогадами, колишнього січового стрільця, Степана Копача з 

Винник до війська пішло приблизно 500 чоловік. Так, наприклад, по 

теперішніх вулицях: Руській, Львівській, С. Крушельницької – не було 

жодної української хати, де хоча б один мужчина чи юнак не був в армії. До 

УГА пішли з таких родин, як Кучаків, Рибаків, Домазарів, Лепаків та 

багатьох інших. В кожній хаті, де тільки був здатний до ношення зброї 

чоловік, всі були в армії. У Винниках не було випадків, щоб хтось навмисно 

відмовлявся від служби в армії. 

Командантом Повітової команди доповнень у Винниках був 

сотник  Петро Бакович.   
Петро Бакович (1893—1978 рр.) — сотник Армії УНР i УГА, 

крайовий комендант УВО. Служив в УГА, командант полку 3-ї 

Бережанської бригади. Згодом командувач 1–ї Cтрілецької бригади  

ім. Сірка 5-ї Херсонської стрілецької дивізії Армії УНР. З 1921 р. член УВО, 

бойовий референт Навчальної Команди організації протягом 1921— 

1922 рр. 1923 р. обіймав посаду крайового коменданта УВО. Активний діяч 

української кооперації, довголітній інспектор Ревізійного союзу українських 

кооперативів у Львові та член багатьох Товариств. Після Другої cвітової 

війни на еміграції у США. 

Ось як описує події Листопадового чину у Львові  1918 р. Микола 

Литвин («ЛИСТОПАДОВИЙ ЗДВИГ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ 

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ У ЛЬВОВІ 1–21 ЛИСТОПАДА 

1918 РОКУ»):  

«Значна перевага в силах дала можливість підполковнику 

Токаржевському, котрий очолив польські війська у Львові, о шостій ранку 

21 листопада перейти до активних дій. Чотири групи під командуванням 

офіцерів Сікорського, Борути, Тшешньовського, Пом’ян-Цеповського, при 

підтримці артилерії і двох бронепоїздів ударили головними силами на 

півночі та півдні з метою оточити місто, знищити частини Галицької армії і 

полонити Український уряд. Сильне угрупування В. Сікорського атакувало 

Підзамче та Високий замок з метою вийти до Личакова й замкнути 

оточення. Утім, це угруповання протягом дня так і не подолало опір 

українських підрозділів. Вони відкинули аж до Голоська групу капітана 

Віктора, що проривалася до Збоїськ. Дві сотні УСС, скріплені загоном  

А. Долуда, сміливим контрударом у районі Замарстинівської викликали 

паніку серед польських частин, які наступали на Підзамче. Особливо 

відзначилися сотні січовиків, адже вони несли на своїх плечах головний 
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тягар оборонних боїв. Завдяки цьому вдалося утримати важливі стратегічні 

вузли: Цитадель, Оссолінеум, будинок Сейму, Підзамче, Високий замок.  

У той час, коли на півночі полякам не вдалося реалізувати своїх 

намірів, південне угрупування через Персенківку і Стрийський парк 

підійшло до Погулянки і Пасік. Подолавши заслони розгублених 

українських підрозділів, поляки відкинули їх на Винники і зайняли район 

Личакова, де захопили 6 гармат та досягли церкви Св. Петра і Павла. Дві 

сотні новобранців з Винник були затримані поляками біля Чортової скелі. І 

знову врятували становище січовики, які не пропустили ворога далі 

залізниці на Личакові й не дали йому можливості відрізати шлях на схід. 

Полякам вдалося вийти у район Личаківського цвинтаря, точилися запеклі 

бої на Підзамчі та в центрі міста. Ситуація погіршувалась і полковник Гнат 

Стефанів (командувач воєнними діями) розгубився. О 14.30 він навіть 

запропонував полякам тимчасове перемир’я. Під вечір полковник 

несподівано повідомив Костя Левицького (керівника уряду ЗУНР) про 

намір здати Львів. Більшість старшин висловилися проти цього. Але 

командувач наполягав на своєму, обіцяючи якнайшвидше повернення 

столиці. Він не знав, що саме в той момент генерал Болеслав Роя прийшов 

до згоди із Токаржевським припинити наступ, чекаючи на допомогу. Та 

наказ про відступ українські частини уже отримали. Чимало старшин і 

стрільців, особливо з тих підрозділів, які міцно утримували свої позиції, 

сприйняли цей наказ як зраду. Як зазначалося, поляки теж готувалися до 

відступу. 

Тож евакуація українського війська зі Львова пройшла без перешкод 

до ранку 22 листопада. Разом з військовиками увечері 21 листопада, через 

Красне–Золочів, до Тернополя виїхали Державний Секретаріат та інші 

установи ЗУНР, за винятком групи громадських діячів, які мали захищати 

права українського населення галицької столиці». 

 За Кузьмою О. («Листопадові дні 1918 р.»): «Щоб ратувати 

ситуацію на Личакові, команда українських військ висилає такий 

телєґрафічний приказ: 

«Військова команда у Винниках. Вислати три сотні на Личаків і 

прогнати звідтам ворога. 

21. XI. год. 10.45. Полк. Стефанів.». 

Минули дві години, які не принесли ніякої зміни. Вправді з Винник 

вирушили в сторону Львова дві сотні добровольців, що прибули були 

попереднього дня з Жовкви, але далеко не зайшли. Біля Чортівської скали 

ждала на них засідка. Польська кавалерія, що оперувала в околиці Маріївки, 

під заслоною залізничого насипу наготовила на похідні чвірки жовківських 

добровольців два скоростріли. Вивязалася з обох сторін довша стрілянина, 

після якої противник сховався в ліс, все таки здержавши на кілька годин 

похід винницької допомоги. Командант її львівського терену зовсім не знав 

і щойно під вечір зайняв бровар Ґрунда та обсадив залізничий шлях...  
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А команді ґрупи Личаків, що самовільно «перенеслася» з частиною 19 п. 

стрільців до Винник, вислано такий приказ: 

«Всіми силами, якими тільки розпоряджаєте, вдарити в напрямі 

личаківської рогачки й очистити личаківську дорогу. 

21/ХІ. год. 12 м. 50. вз. Букшований сот. УСС». 

Рішено скомбінувати наступ на личаківську рогачку з двох сторін: від 

Винник і з міста... Тому вкопалася на другому боці залізничого шляху і тут 

пролежала до 8 год. вечером, чекаючи на український наступ від Винник. 

На жаль Винники цього дня цілковито не дописали. У хвилі, коли рішалась 

доля українського Львова, ні командант розбитої ґрупи Личаків, чет. 

Караван, що схоронився до Винник, ні інший місцевий старшина не 

зорґанізував та не перевів допомоги для головної команди, щоб ратувати 

втрачену позицію, хоча людського матеріялу у Винниках дещо було (Туди 

ж подалася частина залоги касарень 19 п. стрільців). А преці основа до 

успішного протинаступу з Винник була покладена, під личаківським 

двірцем засіли українські відділи і тільки треба було смілого, енергійного 

удару від Винник, щоби зліквідувати противника в цих сторонах... Саме 

тоді прийшла з Личакова вість, що від Винник чути український наступ. 

Ведений був, що правда, малими силами і дуже осторожно, щоби на карки 

українців не впала польська кавалєрія, але все таки збентежив противника. 

Успіх був такий, що противник, боячись відрізання від своєї бази на півдні, 

не тільки занехав свій натиск з Личакова на Знесіння, але й подався в 

сторону Пасік, так, що личаківська рогачка лишилася зовсім вільна. Факт, 

про який в Начальній Команді довгий час не знали, а як довідались, то не 

хотіли вірити». 

За Євгеном Куртяком («Спалені обози»): «Головна група — десь 

півтори тисячі вояків, стягнулася до Лисинич. Тут опинився і штаб на чолі з 

полковником Стефанівим. Після короткого перепочинку стрільці 

перебазувалися до Винник. Але йшли байдужим маршем, ніби війна 

закінчилася. І за цю байдужість вельми поплатилися: коли перші відділи 

виходили на дорогу, польський броньовик раптом примчав зі Львова, 

посипав кулеметними чергами і викликав таку паніку, що ніяка сила не 

годна була вдержати вояків: рвонули увсібіч, а далі порозбігалися по 

селах… Решта потяглася гостинцем до Курович — згодом тут почне 

формуватися група «Схід» як складова частина Галицької Армії, що мала 

відбити Львів. Лише січові стрільці зберегли майже в цілості свої ряди, хіба 

що перебрались з Винник до Миклашева, діставши наказ полковника 

Стефаніва укріпитися на лінії Підбірці — Лисиничі — Винники — 

Чижки, — почався другий період українсько-польської війни…». 

22 листопада польське військо зайняло увесь Львів. Багатьох 

українських діячів, що не встигли евакуюватись, було інтерновано. У 

північних дільницях міста польські вояки та міське шумувиння 

організували єврейські погроми, під час яких було вбито 73 мирних 

мешканців, ще 433 особи важко поранено.  
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22 листопада 1918 р. всупереч наказу полковника Гната Стефаніва 

відступити до Борщович і перекрити залізницю Львів-Броди, сотник Осип 

Букшований відвів УСС на лінію Підбірці-Лисиничі-Винники-Чишки, 

започаткувавши фронт блокади Львова. 

Після залишення Львова, гарматна батарея поручника Юрія 

Полянського, яка воювала у місті від 6 листопада, дислокувалася  

у Винниках. Тут до неї долучилися прибулі із Золочева батареї поручників 

В. Сорокевича, Володимира Галана, Андрія Бучака, а також ще дві  

батареї — вони зайняли позиції на підльвівському фронті в Прусах, Ляшках 

Мурованих і Дублянах.  

Спомини отця А. Базилевича, духовника Українських Січових 

Стрільців, про листопадові події у Винниках і околицях:  
«Вже 2-га вночі (22 листопада). Ми взяли напрям вулиця Академічна, 

Чортківська скала, Лисиничі. Ніхто не знав Львова, бодай околиці. Йшли на 

сліпо і зайшли десь, де годі було фірам переїхати… По 6-тій рано опинився 

я в Лисиничах і зайшов до священика Оляновича. Тут переспав я три 

години мертвецьким сном. Священик приймав всіх, що приходили до нього, 

старшин і вояків. Около 11-ої подався я у Винники і прийшов там за годину. 

Тут безлад. Крім Українських Січових Стрільців і військових частин під 

проводом Газдейка, Рудницького Івана і високого четаря Левицького, все 

проче йшло юрбою. Старшини, підстаршини, мужва стояли і чекали. 

Над’їхав польський панцирник і зачав обстрілювати Винники із 

скорострілів. Великий переполох, вояки врозтіч. Ми всього не бачили, бо 

зайняли фабрику тютюну І та ІІ поверх і зачали з крісів стріляти на 

панцерник. Це були курені Микитка і Билинкевича. Я був при 6-ій сотні 

Дзюбака в партері, дім заслонював нас від панцерника. Не вспіли ми 

розвинутись, коли одержали огонь в плечі. Стріли ззаду падали з ліса, 

противного від Львова. Шлях опанований панцерником спереду. Отже, 

треба взад перебитися. Дзюбак каже: «Мусимо перебитись, або я собі в лоб 

дам. Інакше поляки переріжуть нас». Хлопці подались за ним на Винники 

скоком, як сернюки. 

Критикують за найменший уривок, бо вогонь з двох боків. Були б 

вигинули всі від наших різних куль, бо з лісу не стріляли поляки, але свої, 

що скорше втекли наперед. Стріляли на тих, що хотіли боронити Винник. 

Билинкевич пішов з вояками висадити шини, щоб панцерник не вернувся до 

Львова. Але ж зрозумів небезпеку і втік. Настав спокій.  

О годині 3-ій з полудня вийшов я пішки з Винник, щоб найти обоз і 

мого чуру з церковними речами. Багато вояків вертало у Винники, завертані 

польовими жандармами, а ще більше стрінув я тих, що перші дали ногам 

знати. По дорозі полишали кріси, наплічники. В однім місці розсаджували 

вояки шлях ручними гранатами на приказ Стефанова. Утікачі почули гук: 

«Польська артилерія б’є» і втікали дальше». 

З 22 листопада до 10 грудня на кожній ділянці українсько-польського 

фронту відбувались бої місцевого значення. 
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23 листопада польське військо зайняло Винники, але ненадовго. 

Вже між 6 і 8 грудня УГА вибиває поляків з міста. В цей час, після боїв 

початку грудня, лінія фронту довкола Львова проходила через Брюховичі 

– Збоїська – Кривчиці – Майорівку – Пирогівку – за Козельниками – за 

Сокільниками – за Скнилівом. До середини квітня  1919 р. фронт 

проходив по лінії Підбірці – Лисиничі – Винники – Чишки, а поляки 

здебільшого оборонялися.  
В перших днях грудня українські частини під Львовом перейшли до 

наступу й витиснули ворога до кільця Басівка — Солонка — Пасіки-

Зубрицькі — Підбірці — Жидятичі — Грибовичі, здійснили спробу 

перервати залізничну лінію Львів — Перемишль, їм вдалося захопити на 

короткий час Городок. 

https://4.bp.blogspot.com/-yvJLTwRz864/W9bhXWq8eNI/AAAAAAAALtw/2SDOPIpLv5gH6-fLjcJ96TjCti6wHBUkgCLcBGAs/s1600/image112.jpg
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16  грудня 1918 р. польський екіпаж у складі пілота С. Стецай, 

спостерігача Казімєжа Шмідта здійснив розвідку за маршрутом Львів – 

Пустомити – Винники – Дубляни – Брюховичі – Львів.  

27 грудня 1918 р. відбувся штурм Львова. Українці взяли Боднарівку, 

Сихів, Зубру, Козельники, Персенківку, але були змушені відступити після 

3-денних боїв. 

19 березня 1919 р. польським військовим судом на кару смерті через 

повішення були засуджені: «Юліан Саламонович, народжений 17 березня 

1898 р. у Винниках, мешканець Львова, греко-католик, син Томи і Анни, 

стану вільного, помічник теслі, без маєтку, некараний. Михайло Фолис, 

народжений 21 серпня 1892 р. у Скнилові, греко-католик, вільного стану, 

син Йосифа і Анни, господар, закінчив агрономічні курси, власник 

реальності, некараний». У звинуваченні вказувалось, що «... у Львові під 

час польсько-українських боїв, тобто від початку грудня 1918 до 11 березня 

1919, стан і розміщення, сили і переміщення польської армії та інші 

предмети озброєння тієї ж у тій цілі досліджували, щоб про них дати знати 

ворожій українській армії, і очевидно її про це повідомляли, а також, що в 

обложеному Львові збирали людей, зброю і амуніцію, щоб в порозумінні з 

облягаючими Львів українцями у відповідний час вдарити в тил боронячих 

Львів польських військ, щоб тими діями спричинити шкоду польській армії, 

натомість допомогти армії противника...». Внаслідок «помилування» кара 

смерті через повішення була замінена їм розстрілом. Страту виконано на 

Цитаделі в присутності о. Євгена Дудикевича, пароха церкви свв. Петра і 

Павла. Розстріляних поховали у спільній могилі на 38 полі Янівського 

цвинтаря, де невдовзі було встановлено дубовий хрест і насипано 

невеликий курган. На тому ж полі був похований розстріляний 27 червня 

1919 p. четар Українських Січових Стрільців Роман Шевчук.  

З квітня 1919 р. ініціатива у веденні війни поступово переходила на 

польський бік. Важливу роль у цьому переломі відіграла сформована з 

поляків у Франції на кошти Антанти 80-тисячна армія Ю.Галлера. 

16 квітня 1919 р. поляки в друге здобули Винники і Чортову скелю, 

на якій були позиції артилерії УГА. 
17—18  квітня 1919 р. — бої з поляками навколо Винник. 

16—18 липня 1919 р. УГА відступила за р. Збруч. Територію ЗО УНР 

окупували польські війська. Поразкою ЗУНР і її молодої армії закінчилася 

перша фаза дев’ятимісячної українсько-польської війни. Ще багато 

пролилося крові в цій війні. Багато винниківчан не повернулося додому. 

Але життя вони віддали не даремно – Україна стала незалежною.  

Список винниківчан, що загинули або померли під час І світової 

війни і в час визвольних змагань 1918–1921 рр. (за Михайлом Влохом, 

1970 р.). 
Під час I світової війни загинули як члени Легіону Українських 

Січових Стрільців: Швець Григорій, Губка, Домазар Теодор, Пивовар 

Дмитро, Філь, Шустер Дмитро, Шустер Теодор, Олексів Василь (помер у 
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Винниках), а в інших формаціях австрійської армії загинули: хорунжий 

Ординець Михайло, Ціньовський Володимир, Коваль Омелян, Партика 

Омелян, Курчак Дмитро, Ханас Григорій, Хома Йосиф, Вислобоцький, 

Грицай Григорій, Дмитерко Філомен, Гуль Григорій і Гуль Теодор (обидва 

сини Василя), Голіян Василь (син Андрія), Голіян Ісидор, Весна Павло, 

Врецьона Іван, Врецьона Михайло, Врецьона Григорій, Влох Омелян 

(помер в Ростові Н/Д) та інші.  

Загинули у Визвольній боротьбі як члени Української Галицької 

Армії: Врецьона Філомен, Олексів Яків, Вовків Євген – у боях на 

Персенківці набрався тифу і помер у Винниках; Вовків Олекса, 

повертаючись з австрійської армії, був побитий поляками й помер у 

Винниках – обидва сини директора школи; брати Саламоновичі були 

розстріляні поляками під час боїв за Львів; Врецьона Юрій (дяк) був 

замордований поляками як полонений; Врецьона Теодор був розстріляний 

більшовиками. І це далеко не весь список. 

 

 

III. 4. ВИННИКІВЩИНА У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ (1919—1939 рр.)  

 

Під час польської окупації Галичини (1919—1939 рр.) життя 

українців було нелегким. Українці у Винниках зазнали політичних 

переслідувань і культурного приниження.  

Статус Західної України у складі Польщі до 1923 р. не був 

визначений, а сам край перебував під протекторатом Ліги Націй, польська 

влада почувала себе тут господарем. 1918 р. була ліквідована політична 

автономія краю — Галицький крайовий сейм та Крайовий Виділ (місцевий 

бюджет) були скасовані. У сфері освіти від 16 серпня 1919 р. впроваджена 

заборона навчатися в університетах Львова українській молоді, яка не 

прийняла польського громадянства та не відбула військової служби у 

польському війську.  

16 квітня 1919 р. — поляки  здобули Винники і Чортову скелю, на 

якій були позиції артилерії УГА. 

19—20 серпня 1920 р. — бойові дії в околицях Винник між Червоною 

армією і поляками (штаб Будьонного розмістився на станції Борщовичі). У 

Підберізцях вже перебували загони Червоної армії. 

Про перші післявоєнні роки і настрої винниківчан у цей час 

дізнаємося зі статті доктора Ярослава Левицького «Від національного 

відродження до визвольної боротьби»: «Вже взимку 1920—21 років між 

нашими старшинами йдуть розмови на тему — що буде далі? І ми всі згідно 

приходимо до переконання, що для нас війна не закінчена, що варшавська 

угода не дійсна хоч би вже тому, що Польща перша нарушила її, 

підписуючи перемир’я без відома союзника й інтегруючи його збройні 

сили. Отже, ми в стані дальшої війни з Польщею; очевидно спосіб ведення 

війни міняється відповідно до кожночасних умов. Але найважливіше — 
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війна триває і тим самим треба бити противника всіма можливими 

способами. 

Вертаємося до Винник. Програш Визвольної боротьби силою факту 

відбилася і тут на організованому національному житті. Винятковий стан, 

десятки громадян по таборах на Домб’ю та по львівських тюрмах, десятки 

поляглих у боротьбі за волю були тими природними факторами, які мусіли 

приспати всяку організовану працю. Але підкреслюю — тільки приспати, 

бо ось з нагоди такої незначної наради як прощання о. Гірняка, що мав 

намір покидати Винники (проте залишився), хтось кидає Питання — що 

буде з тілами тих наших стрільців, які впали в винницьких лісах під час 

облоги Львова і лежать позакопувані в різних місцях, де хто загинув. І з 

цього питання відразу постанова всіх присутніх: треба перенести тіла героїв 

на місцевий цвинтар і поховати в спільній могилі». 

1921 р. (зима) — Похоронний комітет по перезахороненню тлінних 

останків січовиків (голова — Андрій Курчак). 

24 квітня 1921 р. — великий стрілецький похорон, тіла січовиків 

перевезено на місцевий цвинтар і поховано у стрілецькій могилі. 

5 червня 1922 р. — освячення першого на Україні скульптурного 

пам’ятника воїнам УГА (архітектори — Левко Лепкий та Павло Ковжун; 

скульптор — винниківчанин Василь Сидурко). 

Колишнє село Винники, мешканці якого займалися переважно 

рільництвом, в цей період набуває рис промислового містечка із-за великої 

фабрики тютюну. Населення, колись виключно українське, поповнювалося 

фабричними робітниками-поляками.  

Із фондових матеріалів читальні «Просвіти» довідуємося, що тоді «... 

денна праця звичайного робітника фабрики тютюну складала від 1 корони 

до 3 корон. Муляри заробляли 5—10 корон. Одіж у мужчин була 

міщаньска. Дівчата, що ходили до фабрики тютюну, убиралися зовсім по 

паньски, іноді навіть збитково. Отож платили дуже добре і всякий старався 

там дістатися сам або принайменше вистаратися о принятє своєї родини. 

Фабрика тютюну не мало причинялась до сего, що богато греко-католиків 

змінило обряд. В останніх роках перейшло ок. 100, причина – шовіністична 

агітація польська, а також як сказано згляди практичні, щоби легше 

дістатися до фабрики тютюну. Провід вів ксьондз Антоні Сочинський, який 

не мало шкодив не лиш Винникам, але і дооколичним селам». 

Полонізація (ополячення, спольщення; пол. polonizacja) — процес 

насаджування польської мови та культури населенню, що належить до 

іншої етнокультури, з метою асиміляції. 

У 1920-их рр. активним провідником польської шовіністичної 

політики у Винниках та навколишніх селах був ксьондз Антоні 

Сочинський.  

23 грудня 1920 р. — 4 грудня 1939 р. — Винники у складі Львівського 

воєводства (Львівський повіт).  
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23 грудня 1920 р. Польща поділила Східну Галичину на три 

воєводства — Львівське, Тернопільське і Станіславське, які влада почала 

офіційно називати «Маlороlsка Wschodna» («Східна Малопольща») та 

заборонила вживати назви «Західна Україна» і «Східна Галичина».  

17 березня 1921 р. Польща прийняла Конституцію. У ній було проголошено 

низку демократичних прав і свобод, між якими й інститут самоврядування. 

На території Львівського, Станіславського, Тернопільського воєводств 

територіальне самоврядування було організоване на основі австрійського 

закону від 12 серпня 1886 р. Відповідно до цього закону структура органів 

місцевого самоврядування мала триступеневий характер (ґміни, повіти і 

воєводське управління). 

У 1920-их рр. у Винниках активно провадили роботу місцеві 

відділення ряду українських товариств, зокрема Українського 

Педагогічного товариства (з 1926 р. — товариства «Рідна школа»), 

товариств «Просвіта», «Союз Українок», «Сільський господар». Їх спільна 

діяльність значною мірою вплинула на згуртування й об’єднання всіх 

українських прогресивних сил. 

1920-ті рр. — 1926 р. — курінь пластунок ім. Марти Борецької 

(керівник — Ольга Гулівна). 

1921 р. (літо) — відновлення діяльності «Сокола»; створення 

аматорського гуртка під керівництвом Василя Дмитерка. 

1922 р. — відновлення діяльності «Просвіти» і споживчого 

кооперативу «Торгова спілка». 

1924 р. — 1939 р. — міська ґміна Винники. 

1926 р. — Головна управа «Просвіти» у Львові іменувала Володимира 

Левицького (Василя Лукича) своїм почесним членом, винниківські українці 

тоді відсвяткували 70-річчя з дня його народження, увіковічивши цей день 

спільною фотографією на площі перед Народним домом, що її колись було 

придбано стараннями ювіляра. 

1935 р. Польща офіційно відмовилася від своїх зобов'язань перед 

Лігою Націй щодо забезпечення прав національних меншин. Урядові кола, 

повернувшись до ідеї однонаціональної польської держави, розгортають 

репресії проти українців, здійснюють політику асиміляції. 

Динаміка розвитку економіки в першій половині 1920-их рр.. була 

низькою. З 1921 р. по 1926 р., за винятком 1924 р., тривала економічна 

депресія, яка переходила в кризу. Різко скоротилося промислове 

виробництво і зовнішня торгівля, знову виросла інфляція, величезних 

масштабів досягло безробіття (до 50%). Криза досягла піку в кінці 1925 р. 

— початку 1926 р., вона не обійшла й Винники.  

За Ігорем Тимцем: «Постало питання про відновлення фабрики у 

Винниках. Її директором призначили п. Маєвського. Відновити 

виробництво в повному обсязі підприємство так і не спромоглося. Кількість 

працюючих від 1922 до 1938 року коливалася в межах від 300 до 500 осіб. 

Криза спричинила скорочення працівників у 1926 році (було звільнено  
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172 робітники). В період 1927— 1928 років на фабриці працювало 659 осіб, 

508 з яких становили жінки. «... Робота на фабриці йде жваво й пильно... 

Працюють подвійно — і руками, і язиками. Руками крають тютюн, пакують 

у пачки, роблять цигарки, язиками виспівують різні літанії... Далі мова йде 

про те, хто де вродився, а хто помер, хто з ким жениться, а хто сидить на 

віру, хто скільки боргу має, як вдягається, що їсть, на чім спить, куди 

ходить, що робить і т. д. Одним словом, безпартійна, безполітична жива 

газета, яка щодня точно курсує». 

1932 р. (серпень) — початок електрифікації Винник. 

1 травня у міжвоєнний період у Східній Галичині було важливою 

подією для діячів Польської партії соціалістичної (ППС). Вони 

використовували цей день задля популяризації своїх ідей та висловлення 

опозиційності щодо режиму Ю. Пілсудського. Водночас члени цієї партії 

використовували ненасильницькі та легальні методи політичної боротьби – 

мітинги та маніфестації, які відбувалися за погодженням з місцевою владою 

та поліцією. Проблематика першотравневих декларацій та промов 

зосереджувалася на соціальних аспектах – збільшення зарплатні, 

дотримання прав трудящих, впровадженні восьмигодинного робочого дня 

тощо. Вплив ППС у Східній Галичині поширювався здебільшого на 

польських промислових робітників. 

1 травня 1930 р.  відбулася першотравнева демонстрація робітників 

(120 осіб) у Винниках. 

Пацифікація (пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) — репресивна 

акція, проведена польською владою у вересні-листопаді 1930 р. за 

наказом Юзефа Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти 

українського цивільного населення Галичини.  

Пацифікація була проведена у відповідь на «саботажну акцію» ОУН і 

супроводжувалась масовими арештами, побиттям українців, закриттям і 

руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала 

подальша значна радикалізація українського руху опору на 

західноукраїнських землях. 

13 жовтня 1930 р. — під час проведення польським урядом 

пацифікації, будинок «Просвіти» у Винниках було пограбовано і частково 

зруйновано. 

Газета «Діло» №229 від 15. 10. 1930 р. писала: «Пацифікація не 

минула і містечка Винник. Дня 13 ц. м. вранці до Винник прийшла поліція, 

яка зайшла в першу чергу до кооперативи (дальше пропускаємо). В 

читальні поліціянти (дальше пропускаємо). Крім цього Степана Копача, в 

якого домі (дальше пропускаємо). Так само переведено ревізію в д-ра 

Щуровського». 

Не минула пацифікація і довкільні національно свідомі села. Газета 

«Діло» №229 від 15. 10. 1930 р. писала: «Дня 12. жовтня (в цю неділю) була 

карна експедиція в Чижикові к. Львова. Карна експедиція складалася з 

поліційних відділів Гаїв, Білки, Миколаєва і т. д. Перепровадили ревізії в  
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А. Гнатишина, у якого (дальше пропускаємо). Подібні ревізії відбулися в 

Ілька Федини, голови читальні та Василя Білана. В читальні (дальше 

пропускаємо). В кооперативі (дальше пропускаємо)». 

Газета «Діло» (№219 від 03.10.1932) у статті  «Свято і виставка 

«Сільського Господаря»  у Винниках»  писала: «Дня 30 вересня ц. р. 

почалося у Винниках к. Львова тридневе свято «Сільського Господаря» зраз 

із виставкою хліборобських плодів, уладжене місцевим Кружком 

„Сільського Господря" при співучасте львівської філії цього ж Товариства. 

Свято почалося дня 30 вересня ц. р. в год. 9-ій богослуженням у місцевій 

церкві. В год. 10-ій відкрив свято член ради Кружка „С. Г,“ у Винниках 

гром. Бреславський. витаючи гостей та представників установ із сусідніх сіл 

і зі Львова. По нім промовляв голова львівської філії „С. Господаря" дир.  

П. Ковальський, який зясував довгі заходи для підготовки цієї вистави. 

Опісля витали винницьких хліборобів з їх святом; інж. В. Храпливий від 

Головного Товариства «Сільський Господар», о. Осташевський від Кружка 

„С. Г.“ й установ Підберезець, інж. Я. Цімура від Кружка «С. Г.»  й установ 

Молошкович, гром. П. Дацко від Кружка «С. Г.» з Чижикова, а вкінці від 

читальні „Просвіти" у Винниках прегарною промовою о. дек. Гірняк. 

Присутні закінчили це святочне відкриття відспіпанням народнього гимну. 

Опісля гості оглянули виставу хліборобських плодів, яка уладжена дуже 

дбайливо, до чого чи мало причинилася праця голови Кружка «С. Г.» у 

Винниках гром. Т. Маркевича, цілої Ради Кружка, та передовсім інж  

Г. Еліяшевського який був душею цієї імпрези. Вистава поміщена в салі 

читальні «Просвіти». На видному місці впадав в очі тризуб зі збіжа й овочів 

знак богацтва нашої землі…». 

1934 р. польський уряд заснував концтабір у Березі Картузькій, де 

більшість становили українські політв'язні та офіційно відмовився від 

забезпечення прав національних меншин.  

Однак слід зазначити, що всі ці заходи дали тільки тимчасово 

бажаний результат – уряду таки вдалося зупинити антипольські погроми, 

але полонізація та асиміляція українців на західноукраїнських землях не 

відбулися. Навіть навпаки, це дало сильний поштовх до подальшого 

зростання серед українців національної самосвідомості, надзвичайного 

посилення ворожості до польської держави і поляків зокрема, та до 

радикального загострення українсько-польських відносин на цих 

окупованих землях. 

Газета «Діло» №284 від 17. 12. 1936 р. писала: «ВІЧЕ У 

ВИННИКАХ. В неділю 13. ц. м. відбулося у Винниках величаве 

протестаційне віче тамошнього громадянства проти кольонізаційної 

загрози. Велика саля Нар. Дому була виповнена по береги, бо було яких  

700 присутніх. З огляду на переповнення багато цікавих мусіло відійти. 

Вічем проводив о. кан. Григорій Гірняк, секретарював п. Юліян Домазар. 

Реферат про земельну справу виголосив ред. Зенон Пеленський. Після 

реферату розвинулась дуже оживлена дискусія, в якій промовляли п.п.:  
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д-р Нагляк, Тома Маґаляс, студ. Ярослав Кульчицькиїй, Степан Чепіль. 

Петро Кіяк і двома наворотами о. кан. Григорій Гірняк. Референт дав 

запитуючим, як теж опонентам докладну відповідь. Присутні на вічу 

приняли одноголосно низку протикольонізаційних резолюцій». 

Під час окупації Західної України Польщею у Винниках було 

створено підпільний осередок  КПЗУ, яку очолив учитель О. М. Корчов-

ський (за радянської влади його ім'ям було названо одну з вулиць міста). До 

складу осередку входили Л. В. Кухта, Т. О. Демцюк, М. Пастушенко,  

В. І. Козак, М. Я. Козачишин, М. Кухта. Тоді ж виник підпільний 

комсомольський осередок на чолі з В. Глущаком. Членами його були  

П. А. Москаль, Брама і Р. Шклярський. 

1907 р. свідоме українське робітництво з ініціативи В. Нагірного 

заснувало у Львові (вул. Краківська, 17) товариство українських робітників 

«Сила» під назвою «Руське товариство приватних слуг і зарубників». 

Згодом назву товариства було змінено на «Товариство українських 

робітників «Сила». Мета організації: «Просвітне та економічне піднесення 

членів, розбудження солідарності і товариського життя, надання 

матеріальної допомоги». Членом «Сили» міг стати робітник української 

національності за рекомендацією двох членів товариства. Здебільшого це 

були особи 20–27-річного віку. Значною популярністю серед українського 

населення користувався робітничий хор «Сили», який на концертах 

виконував стрілецькі та народні пісні. Робітничий театр «силівців» ставив 

вистави у читальнях «Просвіти» не тільки у Львові, але й на околицях міста, 

зокрема, у Винниках. 

8 серпня 1938 р. — 1939 р. (осінь) — товариство українських 

робітників  «Сила» у Винниках (налічувало 100 членів; діяли секції: 

неписьменних, самоосвіти, театральна). 

25 липня 1933 р. для координації дій у справі допомоги, що 

голодують, у Львові було створено Громадський комітет рятунку України, 

зона дії якого розповсюджувалась на територію Західної України. 

Завданням комітету було проведення протестаційних та збіркових акцій, 

політично-міжнародна діяльність. 

З аналітичного звіту відділу безпеки Львівського воєводського 

управління від 9 жовтня 1933 р. про суспільно-політичну ситуацію у вересні 

1933 р.: «Дня 10. 9. ц. р. місцеві українські діячі влаштували у Винниках 

збори у залі місцевого Повітового Кооперативу Дрібного Кредиту 

«Ощадність», протестуючи проти останніх політичних заходів щодо 

українців в СРСР. Довго промовляв субститут (заступник, помічник) 

нотаріуса Др. Яросляв Левицький, після чого було ухвалено резолюцію, в 

якій між іншим зазначено, що «Москва їх ошукала», що вона прагне стерти 

український народ з лиця землі і позбутися раз і назавжди небезпеки війни 

України проти «Москви», а також висловлено привітання «потерпілим 

братам» і оголошено боротьбу Москві та усім її «запроданцям і наймитам».  
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В умовах жорсткої заборони українцям голосно висловлювати свій 

протест, у неділю 29 жовтня 1933 р. в усіх церквах Західної України 

відправлялися богослужіння та панахиди за померлими в Україні. 

29 жовтня 1933 р. — урочисте богослужіння у винниківській церкві 

Воскресіння ГНІХ разом з панахидою за померлих українців, внаслідок 

голодомору в Радянській Україні (церква була переповнена людьми).  

Якими ж були Винники за правління Польщі? На це запитання ми 

дізнаємося з прозового твору Мирослави Сопілки «Про затишне місто 

Забобонники», що написаний 1930 р. Сама письменниця назвала його 

«провінційним репортажем». І хоча там ніде немає слова «Винники», 

але вже з перших рядків зрозуміло, що саме про нього – «не село, не 

містечко, а місто» – йдеться у творі.  

Отож, як виглядали тодішні Винники? Про благоустрій: 

«Тротуари, щоправда, не з каміння, а з дощок та вузенькі такі, що дві 

людини в парі ніяк не перейде, тільки треба йти так, як то кажуть, гусаком. 

А як йдуть люди одні напроти других, то одні тротуаром, а другі — 

болотом, бо тротуар є лише по однім боці вулиці. А ліхтарень — на кожній 

вулиці одна. І світять деколи. Отак, приміром, на різдво, на Новий рік, на 

Великдень і в день третього мая. А так, у будні дні — звичайнісінька собі 

темнота. Ліхтарень не засвічують, бо шкода грошей на нафту видавати».  

Про сакральні споруди: «Крім кільканадцяти реставрацій, коршем і 

кав’ярень, є в нашім місті церква, костел і божниця. Як у церкві, так і в 

костелі щонеділі і на свята богослужения відправляються. В церкві піп з 

дяком, в костелі ксьондз з органістом підправляють, а в божниці, не знаю, 

мабуть, самі євреї відправляють, бо ні рабина, ні єврейського дяка у нашім 

місті немає... Біля церкви стоїть нова, щойно побудована дзвіниця з новими 

дзвонами. Старі дзвони ще небіжечка Австрія на кулі до гармат забрала. 

Лише один маленький дзвоник зостався... Складали фабричні робітники і 

незаможні газди великі грошеві складки, влаштовували театральні вистави, 

вечорниці, фестини тощо — і все на ціль цієї будови, та ще й позику в банку 

затягнули». 

Про школу: «Шестикласна школа повшехна (польська), розкинена у 

трьох старих брудерах, що лишилися ще з часів панщизняних, коли ще 

наше місто було собі звичайнісіньким селом з маленькими курними 

хатками і величавим палацом та будинками для двірських форналів 

(наймитів). Небіжечка Австрія на місці, де був палац, заложила фабрику 

тютюну. А будинки, де колись містилися родини форналів, призначила для 

школи. І так воно й досі зосталося... кожного тижня в суботу відбувається 

ярмарок, якраз під самісінькими шкільними вікнами квічать свині і 

поросята, мекають телята… У цей день дітвора має фрай (вихідний). 

Прийдуть діти до школи, помоляться, відспівають «Сердечна матко», а 

вчитель каже: «Ідіть, діти, додому. Сьогодні науки не буде, бо ті ординарні 

свині, хлопи й баби так кричать, що звар’ювати можна». 
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Про фабрики: «Фабрик у нашім місті є аж три: фабрика цегли, 

фабрика дощок і фабрика тютюну. Фабрика цегли і фабрика дощок 

знаходяться на славнім новім передмісті, що Канадою зветься...  Канада 

славиться фабриками, судом повітовим, двірцем залізничим, гарними 

вілійками. Америка ж славна колись була своїм болотом (теперішня вул. 

Лесі Українки – А. Б.)... Цегельня (спілка з обмеженою порукою) 

розташувалася на полі, під лісом, недалеко від міста. Краєвид навкруги 

дуже гарний, а глина довкола цегельні дуже добра. Розуміються на тім не 

робітники, а власники цегельні. Працює вона тільки влітку... на фабриці 

тютюну, де працює кількасот жінок (українки й польки), а чоловіків ледве 

кількадесят, є організація, і то неодна, а дві: ППС-правиця і «Християнська 

демократія»... Завдяки тому, що фабрика тютюну державна, то заробітна 

платня, так звана декада (щодесять днів), тут краща, ніж по інших заводах. 

Робітниці й робітники фабрики тютюну вважають себе за щось вище від 

тих, які працюють по інших фабриках. Просто вважають себе за 

аристократію». 

Про товариства: «Культурно-освітні товариства у нашім місті 

досягли високого рівня. У польськім товаристві «Сокіл» влаштовують 

узимку вечорниці, літом — фестини (майже кожної неділі)... Синьо-жовтим 

вогником кіптять на ціле місто товариство «Сокіл» і «Аматорський 

гурток»... В читальні — всіляка розрада. Взимку вечорниці й концерти, 

влітку — фестини, а поза тим усім ще й вистави театральні щонайменше раз 

у місяць дають». 

 

Партії. Вибори. 

1922 р.  польський уряд вирішив провести вибори до Сейму (Нижньої 

палати – 206 депутатів на термін 5 років) та Сенату (Верхньої палати –  

96 сенаторів обиралося теж на 5 років). Проте галичани, прагнучи виказати 

протест проти польської окупації, ці вибори проігнорували. Але українці 

Волині, Холмщини, Підляшшя та Полісся отримали 25 мандатів до Сейму, 

6 — до Сенату. 

26 квітня 1926 р. — збори  партії УНДО судового Винниківського 

повіту (46 делегатів з 18 сіл повіту). Нараду проводили Іван Ліщинський та 

Євген Щуровський. З Винник виступали Іван Стефанишин, Корчовський, 

Копач, Магаляс.  

В  квітні 1927 р. міністр внутрішніх справ Ф.Славой-Складковський 

підписав розпорядження про призначення виборів до сільських і міських 

громадських рад на території трьох південно-східних воєводств, за 

винятком Львова. У липні 1927 р. відбулися вибори до Громадської ради 

Винник (почала працювати 24 січня 1928 р.). Було обрано: 19 українців,  

21 поляка і 8 жидів; бурмістром — поляка, заступником бурмістра українця 

д-ра Якова Нагляка, асесором теж українця Павла Кияка. У червні 1928 р. 

Громадська рада ухвалила рішення, що протоколи засідань мають вестися 
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двома мовами (українською та польською). Півроку (з січня) поляки та 

євреї бойкотували це рішення. 

14 травня 1927 р.  в залі читальні «Просвіти» відбулися збори партії 

УНДО Винниківського судового повіту. Голова зборів — Іван Стефанишин. 

Президія: Михайла Пивовар, С. Москва, Е. Шпаківський з Винник та  

М. Кернога з Підберізців. 

 

Газета «Діло» № 119 від 31.05.1927 р. писала : 

«Вічевий рух. Віче УНДО у Винниках. 

Дня 14 травня ц. р. відбулося заходом Повіт. Нар. Комітету віче в салі 

читальні «Просвіти» у Винниках для громад судового винницького повіту. 

Збори створив член Повіт. Нар. Комітету п. Іван Стефанишин з Винник. До 

президії зборів покликано господарів: Михайла Пивовара, С. Москву,  

Е. Шпаковського з Винник і М. Керногу з Підберізців. Реферат про 

політичне положення українського народу і про вибори до громадських рад 

виголосив голова Повіт. Нар. Комітету п. Іван Ліщинський зі Львова. В 

дискусії забрав голос м. ін. сельробівський висланник з Дмитрович і в 

довшій промові старався переконати вічевиків, що, мовляв, тільки 

«селянсько-робітничий уряд у Польщі зможе принести щастя нашому 

народові. Візваний вічевиками говорити до річи, змінив потім фронт і 

накликував присутніх до єдности в боротьбі проти нечесних і 

безхарактерних селян без огляду на народність. Та почувши голоси 

невдоволення з останніх слів, скрутив на властиву дорогу і говорив уже до 

річи. Видно з цього, шо «відважних» сельробівців треба бити по пальцях, а 

будуть ще з них люди. Після того д-р Щуровський змалював влучно 

величезне значіння громадських виборів для нашого народу і ті шкоди, які 

можуть нам принести наші ніби люди, що є в наймах наших ворогів. Віче 

закінчено ухваленням відповідних резолюцій і вибором окружного 

виборчого комітету». 

29 травня 1927 р.  в залі читальні «Просвіти» відбулося передвиборче 

повітове жіноче віче.  

24 вересня 1927 р. в Винниках відбувалися урочистості з нагоди  

20 - річчя утворення на тютюновій фабриці професійної спілки, яка багато 

робила для відстоювання прав робітниць та робітників на цьому 

державному підприємстві. Було надруковано спеціальний інформаційний 

бюлетень. В ньому інформувалося щодо програми урочистостей, які 

проходили у приміщенні товариства «Сокіл». Програма передбачала 

виступи почесних гостей, в тому числі, відомого в Польщі депутата Сейму 

– соціаліста Юліуша Смуліковського. В концертній частині звучали 

українські і польські декламації віршів та хорові пісні, серед яких, 

наприклад, український хор співав «Сонце заходить», а польський – 

повстанську «Польські прапори в Кремлі». На закінчення урочистостей усі 

виконали революційну «Марсельєзу». А потім до пізної ночі тривала забава 

з танцями (Ю. Пукальський, 2020). 
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У березні 1928 р. відбулися вибори до Сейму та Сенату. Голосуючих 

у Винниках — 1 549 осіб, у Вайнберзі — 308 (москофіли не одержали ні 

одного голосу). Найбільше українських парламентарів було саме у цьому 

парламенті Польщі: 46 осіб – у Сеймі, 11 – у Сенаті. 

Газета «Діло» від 27 липня 1928 р. писала: «ВИННИКИ. (Нова рада 

громадська і українські радні. Вибори до сойму й сенату. Святочні обходи. 

Занепад хору і оркестри. Утраквістична школа). Місточко Винники по 

розвиванні в р. 1912 громадської ради, в котрій українці, як і в двох 

попередніх, мали більшість, оставало під управою комісаря аж до дня  

24 січня 1928 р. Вибори до громадської ради відбулися ше в липні 1927 р., 

одначе в наслідок протесту уконституовання нововибраної ради відбулося 

шойно дня 24 січня 1928 р. На основі компромісу вибрано 19 українців,  

21 поляків і 8 жидів. Причиною, чому українці на цей раз остали в 

меншости, була ця обставина, що до другого кола, в котрім до тепер мали 

перевагу українці, увійшли з титулу висшого виміру податку купці, 

шинкарі, торговці безрогами, ремісники і т. н., які причисляються 

переважно до народносте польської і жидівської, а українцям припало третє 

і в части четверте коло. При уконституованню вибрано бурмістром поляка, 

заступником бурмістра українця (д-ра мед. Я. Нагляка) а крім того асесором 

також українця (Павла Кияка). На слідуючім з черги засіданні поставили 

українці домагання, щоби протокол з засідань ради списувано в двох мовах 

(українській і польській) та шоби всі оповістки були також у двох мовах. На 

друге домагання згодилися поляки, але внесення що до протоколу, перепало 

наслідком того, що проти приняття голосували поляки й жиди. Наші радмі 

одначе не приняли цього рішення до відома і послідовно на всіх дальших 

засіданнях поновляли повище внесення, послугуючися притім 

обструкційною тактикою, так то вкінці добилися свого, бо громадська рада 

на своїм висіданню в другій половині місяця червня більшістю голосів 

ухвалила, що протокол з засідань мав вестися також українською мовою. 

Тут з признанням треба піднести, що всі радні українці поступають 

солідарно і в своїх промовах послугуються виключно рідною мовою, що в 

великим поступом, бо давніше цього не бувало. Це останнє, розуміється, не 

відноситься до радних а інтелігенції, бо вони і давніше промовляли 

виключно українською мовою. Радні українці творять окремий клюб, що 

під проводом заслуженого діяча о. радника Григорія Гірняка відбуває свої 

наради. По виборах до ради громадської прийшла знов нагода Винницьким 

українцям здати іспит з національної свідомости при голосованні до сойму 

й сенату. І треба признати, шо сей іспит випав вдоволяюче, бо на 1 519 

голосуючих у Винниках до сойму, ліста ч. 18. одержала 609 голосів (ліста  

1 - 467), а на 902, що голосували у Винниках до сенату, ліста 18 дістала  

374 голоси (ліста 1 - 302), знов вже в кольонії Вайнберґен (що разом з 

Винниками творить одну катастральну громаду) на 308 голосуючих до 

сойму, на лісту ч. 18 впало 196 голосів (на лісту 1 - 68), а на 176, то 

голосували до сенату, ліста ч. 18 одержала 96 голосів (ліста 1 - 63). 
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Радикали (ліста 22) здобули у Винниках при виборах до сейму 2 голоси, до 

сенату ні одного, а у Вайнбергені при виборах до сонму 3 гол., до сенату  

2 голоси. Москвофіли не одержали у Винниках і у Вайнберген до сойму і до 

сенату ані одного голосу». 

19 лютого 1928 р. — народне передвиворче віче на підтримку партії 

УНДО (біля 600 осіб з Винник та довкільних сіл). Промовляли кандитами 

на послів Іван Лішинський, делегатка Центрального Комітету п. 

Вигнанська, о. Осташевський і Михайло Кернога. 

1933 р. — вибори до міської ради Винник. Українці здобули  

6 мандатів із 16. 

10 травня 1935 р. — районна політична нарада УНДО у Винниках. 

Було біля 140 учасників з Винник та довкільних сіл. Нараду відкрив отець 

Григорій Гірняк, проводив д-р Яків  Нагляк і професор Микола  Полєк, 

секретар — п. Бреславський. Учасники наради висловили довіру проводові 

УНДО. 

5 вересня 1935 р. — народне передвиворче віче на підтримку партії 

УНДО. Реферат виголосив доктор Яків Нагляк. 

1938 р. (грудень) відбулися вибори до міської ради Винник. Українці 

здобули 6 мандатів, поляки — 9 мандатів (ОЗН 5) і німці — 1. В попередній 

раді поляки мали лише 8 мандатів. 

Напередодні Другої світової війни українофобські настрої у Польщі 

сягнули найвищого рівня. Це було пов’язане із участю багатьох галичан, 

членів ОУН у військових діях на Закарпатті у 1938 р. в лавах Карпатської 

Січі. У Львові антиукраїнські настрої втілювалися у погроми, українських 

установ восени 1938 р. Ініціаторами та організаторами цих погромів часто 

виступала поліція та антиукраїнські польські молодіжні організації, такі як 

«Стшельци» та «Народова оборона». 

 

III. 5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН НА ВИННИКІВЩИНІ 
  

Винниківчанин Семен Магаляс був одним із засновників УВО і ОУН. 

Провідним діячем УВО і ОУН був винниківчанин Євген Врецьона (1942 р. 

брав активну участь у створенні УПА). Видатними діячами ОУН були 

винниківчани Володимир Врецьона, Ярослав Рак, Домазар Зенон, Винників 

Наталя, Дмитерко Юліан, Кипріян Богдан, Кияк Роман-Андрій та ін. 

28 січня - 3 лютого 1929 року відбувся Перший Конгрес українських 

націоналістів який об'єднавши низку націоналістичних формацій покликав 

до життя ОУН на чолі з полковником Євгеном Коновальцем. 

ОУН започаткувала Українська військова організація (УВО), 

заснована у Львові у вересні 1920 р. УВО — нелегальна військова 

революційно-політична формація, що постала стараннями старшин різних 

українських армій: Січових Стрільців (ідеологічно-політичний вклад), УГА, 

в основному її VI бригади (бойовий та організаційний елемент) для 

боротьби проти польської окупаційної влади на Західній Україні.  
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Серед учасників установчого конгресу ОУН 28 січня – 3 лютого  

1929 р. у Відні (Австрія) половину складали уродженці Центральної і Східної 

України, що брали участь у революції 1917–1920 рр. Було прийнято 

програму ОУН, в якій з’ясовано основні ідейні засади організації, принципи 

майбутньої української держави, зокрема державний устрій, соціально-

економічну платформу та ін. Очолив організацію полковник Євген 

Коновалець. На початковому етапі УВО і ОУН співіснували і остаточно 

злилися у 1932 р., хоча формально  «Сурма» як орган УВО виходила до 1934 

р. Немає достовірних даних про чисельність організації, але за найвищими 

оцінками, вона сягала  20 000 осіб (1939 р.). Основна частина діяльності 

організації була спрямована проти польського окупаційного режиму.  

1930 р. УВО і ОУН провели в Східній Галичині й на Волині сотні 

акцій саботажу, включно із підпалами маєтків польських землевласників, 

бойкотів державних шкіл та польської тютюнової й горілчаної монополії, 

десятки експропріаційних нападів на урядові установи. У відповідь 

польська влада провела широку каральну акцію, т. зв. «пацифікацію» 

(«умиротворення»), спрямовану не тільки проти УВО і ОУН, а й загалом 

проти українського громадсько-політичного, господарського, культурно-

освітнього життя у ході якої було задіяно близько 2 000 поліції та кілька 

уланських ескадронів 6-го корпусу Війська Польського. Ці каральні загони 

оточували села та маючи готові списки найактивніших українців 

арештовували їх, руйнували українські сільські «Просвіти».  

13 жовтня 1930 р. поляки зруйнували всередині приміщення читальні 

«Просвіта» у Винниках. 

Польські військові часто займалися побиттям українських 

громадських діячів, внаслідок чого спостерігалися й смертні випадки. Петро 

Мірчук у своєму «Нарисі історії ОУН» називає лише три випадки смерті в 

результаті пацифікації. На смерть закатовано: у Чижкові біля Львова  

17-річного Матвія Паранку, у Гаях біля Львова 18-річного Михайла Тютька, 

у Селиськах повіт Бібрка 30-річного Дмитра Підгірного. 

https://2.bp.blogspot.com/-bxtDFnD3Ccw/XFqM88-Go4I/AAAAAAAAM40/8r1A1Syg7ZIy66R16IL6oYcWAf2QHME_ACLcBGAs/s1600/Organization_of_Ukrainian_Nationalists-M.svg.png
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Пацифікація, натомість, спричинилася до збільшення впливів ОУН, 

зокрема серед молоді Галичини. 

1931 р. відбувалися судові процеси, що частково стосувалися 

саботажних акцій 1930 р. 4 лютого 1931 р. у Львові засуджено двох членів 

ОУН до 5 років ув’язнення за підпали майна польського колоніста та ще 

двох – на 3 роки позбавлення волі. 13 лютого того ж року – ще двох членів 

ОУН на 5 років. 14 лютого 1931 р., у зв'язку з нападом боївки ОУН на 

станицю польської поліції в Гаях біля Винник, арештовано: в Гаях 

Володимира і Марійку Романів та Анастасію Гнатишин, у Львові – Андрія і 

Катерину Гнатишин, Романа Романова, Петра Михалічку та Осташевського, 

а у Винниках Ольгу і Стефу Банах. Після слідства Андрія Гнатишина і 

Володимира Романова відправлено до тюрми у Львові, інших звільнено. 

За Петром Мірчуком: «У другій половині 1938 року кількість 

ув'язнених за приналежність до ОУН на всьому просторі 

західноукраїнських земель досягла кілька тисяч осіб. Кількість арештованих 

у 1939 році, головно в останні місяці до вибуху війни, досягла приблизно  

20 тисяч осіб... За оборону стрілецьких могил у Підберізцях, пов. Львів, 

перед польською поліцією, львівський суд 21 липня 1939 р. засудив:  

П. Царя на 10 місяців, П. Дмитерка на 8 місяців, В. Дмитерка на 7 місяців 

безоглядного тюремного ув'язнення, а І. Чинила, П. Ґуля, М. Коваля по  

7 місяців, М. Чорного, І. Дзюбика й І. Гарапу по 6 місяців ув'язнення з 

тимчасовим припиненням виконання кари». 

У серпні 1939 р. у Римі відбувся Другий Великий збір ОУН, на якому 

домінували прибічники А. Мельника, якого і було затверджено лідером 

організації. Відповіддю молодих радикалів на непоступливість ветеранів 

стало скликання в лютому 1940 р. у Кракові власної конференції, яка не 

тільки не визнала рішень римського збору, а й сформувала Революційний 

Провід ОУН на чолі з С. Бандерою. З цього моменту починається одночасне 

існування двох українських націоналістичних організацій: ОУН (Р) — 

революційна, або ОУН (Б) — бандерівська, та ОУН(М) — мельниківська. 

 

Організаційна структура ОУН. На час створення ОУН в 1929–1930 

роках мережа організації в Західній Україні була поділена на 6 округ 

(Львівську, Стрийську, Станиславівську, Тернопільську, Перемиську та 

Волинську) та окрему одиницю – Львів-місто. Чисельність Організації тоді 

становила, за оцінками сучасних дослідників, приблизно 600–700 осіб. 

Зростання чисельності ОУН сприяло розбудові організаційної мережі. 

Станом на 1935 р. на теренах Західної України існувало вже 10 округ. До 

кінця 1944 р. структура ОУН у Галичині базувалась на адміністративно-

територіальному поділі довоєнної Польщі. А повіти ОУН як правило, 

співпадали з межами польських повітів періоду до 1939 р. Отже, до 

реорганізації наприкінці 1944 р. – на початку 1945 р., структура ОУН 

складалася із області ОУН, до складу якої входило в середньому по три 

округи; округу формувало три повіти, що, в свою чергу включали декілька 
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районів; далі в ієрархії знаходились 3-5 підрайонів. Найнижчою 

структурною одиницею була станиця.  

Як стверджує відомий істрик Володимир Мороз, рішення про 

реорганізацію організації було прийняте в листопаді 1944 р., а метою 

реорганізації було прагнення адаптувати адміністративно-територіальний 

устрій Організації до радянського. У результаті структура підпілля стала 

наступною. Області ліквідовувались, а окружні проводи напряму 

підпорядковувались безпосередньо Крайовом проводу. Деякі повіти ОУН 

були укрупнені до надрайонів (як правило, 3–5 районів), інші – ліквідовані. 

Далі були райони і станиці ОУН. Після реорганізації було створено, 

орієнтовно, 20 округ ОУН. 

Тоді почався новий етап історії ОУН на Винниківщині. Внаслідок 

реорганізації структур ОУН у Галичині наприкінці 1944 – на початку  

1945 рр. Винниківщина отримала статус району, і разом з Бібрецьким, 

Новострілищанським та Ходорівським районами ввійшла в склад 

Бібрецького надрайону. Бібрецький, Перемишлянський (з 05.1947 р. 

переданий до Рогатинського надрайону) і Рогатинський надрайони входили 

в склад Рогатинської округи. Станом на 1948 р. після розформування 

Перемишлянського надрайону Рогатинська округа мала криптонім 

«Роксоляна» і складалася лише із двох надрайонів – Бібрецького та 

Рогатинського. До останнього надрайону було приєднано 

Перемишлянщину на правах району, а Поморянський район виведено зі 

складу Рогатинської округи. 

У Бібрецькому надрайоні формувалися відділи УПА, зокрема курінь 

«Гонти», працювала підстаршинська школа, яку вів командир «Горинь» 

(Василь Ільків). Від весни 1944 р. поблизу Бібрки тривалий час базувався 

головний командир УПА, голова Бюро Проводу ОУН Роман Шухевич 

(«Тур», «Чупринка»).  

Останніми керівниками ОУН на Винниківщині були районний 

провідник «Сталевий» (загинув 4. 07. 1950 р. в Давидові) і районний 

референт СБ «Богдан»-«Марко» (загинув 9. 07. 1950 р. в лісі між Давидовом 

і Черепином). Після того територію Винниківщини приєднали до 

Бібрецького району ОУН. 

17 вересня 1939 р. Червона армія перетнула р. Збруч, чим 

ознаменувала початок окупації західноукраїнських земель. До кінця вересня 

1939 р. ці землі були вже були окуповані.  

У застінках НКВС протягом 1939—1941 рр. загинули винниківчани: 

Т. Бялий,  М. Захарків, В. Кобзан, С. Корецький, Б. Кондира, В. Лема,  

Є. Москва, Т. Олійник, П. Хруник та ін. 

Один із провідних діячів ОУН, винниківчанин, Євген Верцьона 

підкреслював: «Прийшла німецько-польська війна. Вона закінчилася для 

нас цілком несподівано, бо західньоукраїнські землі зайняли большевики, 

які формально участи в війні не брали... Всі західні етнографічні терени 

України (за виключенням Закарпаття) ввійшли в склад Радянської України. 
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Створило це для нашої боротьби цілком нове положення. Ліквідувалося два 

фронти боротьби і практично вся увага могла бути звернена на одного 

окупанта України – большевицьку Москву... Так нову Україну, з новим 

духовним обличчям, щойно в цих роках ми відкрили. Була вона іншою, ніж 

малювала її большевицька пропаганада. Але була вона теж інша, ніж ми 

хотіли її бачити... І коли ми не находили в ній склонності до зриву, то все ж 

вона була тією розгойданою масою, що була в часах Хмельницького чи 

опісля Коліївщини». 

1940 р. — 1950 р. (літо) — діяльність ОУН у Винниківському районі. 

З літа 1940 р. Винниківський повіт ОУН очолював Роман Кияк. 

Друга світова війна повністю змінила українську політичну ситуацію, 

як в Україні, так і поза нею. В Україні, окрім ОУН, зникли всі політичні 

партії. 

У цей період одним із провідних діячів ОУН був винниківчанин 

Домазар Зенон (Зиновій).  

Із доповідної записки, від 15 січня 1941 р., І. А. Сєрова Л. П. Берії про 

підсумки операції проти ОУН у західних областях України дізнаємося, що у 

Винниківському районі нараховувалося 100 членів ОУН. 

У січні 1941 р., в результаті повальних арештів української 

інтелігенції, переважно студентів львівських навчальних закладів, органи 

НКВС влаштували показовий політичний процес, що дістав назву  

«Процес — 59» (за кількістю підсудних). Це була молодь від 16 до 30 років. 

Їх звинуватили у належності до Організації Українських Націоналістів 

(ОУН) та антисовєтській пропаганді. Підсудні, незважаючи на катування, 

трималися мужньо, заявивши, що вони борються за права українців на своїй 

землі, за власну державу.  

Винними себе не визнали. Вирок «освободітєлєй» був жорстоким:  

42 осіб (серед них — 11 дівчат) засуджено до розстрілу. Серед засуджених 

була винниківчанка Наталя Винників. 

За І. К. Патриляк («Військова діяльність ОУН(Б) у 1940—1942 

роках (2004 р.)»): «23 червня в лісових масивах поблизу містечка Винники 

(тепер фактично східне передмістя Львова) оперував загін бандерівців, 

особовий склад якого налічував коло 40 бійців. Із заздалегідь 

підготовленого табору вони робили свої напади на колони відступаючих 

радянських військ і після короткочасного обстрілу червоноармійців з 

автоматичної зброї відходили до лісу, де займали завчасно обладнані 

оборонні позиції. Напади із Винниківського лісу були особливо 

дошкульними, бо здійснювалися на важливих трасах Львів-Золочів і Львів-

Самбір, які є, відповідно, південною та північною межами лісового масиву.  

30 червня повстанці вийшли з лісу й зайняли с. Чижиків, у якому 

поповнили особовий склад свого загону ще 41 бійцем із підльвіських сіл: 

Гаї, Дмитровичі, Чижиків, Підсоснова. Сотня партизанів озброєна двома 

кулеметами, рушницями, гранатами та револьверами зайняла містечко 
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Винники, а потім, перетнувши фронт, вийшла на зустріч передовим 

німецьким частинам у Білці Шляхетській».  

24—28 червня 1941 р. у Львові українські націоналісти вели бої з 

частинами Червоної армії. 30 червня бандерівці оволоділи радіостанцією і 

за підтримки українського батальйону «Нахтігаль» («Соловейко»), який 

увійшов до міста на сім годин раніше від австрійської дивізії вермахту, 

передали звістку про створення уряду Української держави на чолі з 

прем'єр-міністром Я. Стецьком. 

Протягом 1941—1944 рр. існував  Львівський повіт ОУН (М), який 

включав райони Винники, Щирець і Брюховичі. Провідником 

Винниківського району був Богдан Кипріян (1922 р. н., ймовірно 1943 р. 

вбитий бандерівцями). Після нього  — «Бистриця» (1924 р. н., родом з  

м. Винники, студент медичного і-ту, виїхав на еміграцію в 1944 р.). 

Під час німецької окупації у Винниках (вересень 1941 р.) знаходилася 

«Школа молодших командірів СБ ОУН Винники». Подібна школа 

молодших командирів ОУН розташовувалася в с. Батятичі  Кам'янко-

Бузького району (1942—1943 рр.). 

Влітку 1943 р. у Винниках перебував Провід ОУН (Б). Працівником 

відділу інформації і пропаганди при Проводі був Володимир Макар 

(«Вадим»). Він з лiта 1942 р., працює у пресово-iнформативнiй референтурi 

Проводу ОУН пiд псевдом «Вадим». Володимир Макар впорядковував 

звiти та iншi пiдпiльнi матерiали, робив огляди й виписки для iнформацiї 

провiдним дiячам ОУН i редакцiй пiдпiльної перiодики. Відділом 

інформації і пропаганди керували Михайло Палідович («Карпатський») і 

Мирослав Прокоп («Володимир»). 

У грудні 1943 р. у Винниках проходила нарада Крайового Проводу 

ОУН (Б) (нараду проводив Охримович, за Р. Шухевича додповідала  

К. Зарицька, присутній провідник Крайового проводу юнацтва Скаськів). 

1945 р. — 1950 р. — Винниківський район ОУН. 
Про героїчну боротьбу наших земляків у післявоєнний період, 

дізнаємося зі спогадів винниківчанина Осипа Покосінського – члена ОУН з 

травня 1939 р., в’язня концтабору «Освєнцим» з лютого 1941 р. по лютий 

1942 р., бойовика УПА, політв’язня сталінсько-московських таборів смерті. 

У своїй книзі «За Україну, за її волю ...» О. Покосінський описує події на 

Закерзонні та у нашому краю, куди він був переселений влітку 1945 р.  

З його розповіді дізнаємося, що невелика група сімей поселилася в  

с. Чишки Винниківського району. Крім сім’ї О. Покосінського, сюди були 

переселені сім’ї Миколая Берка, Мирона Миська, Тимофія Войтовича, 

Степана Манька, Антона Лісного, Володимира Черняка. Всі вони були 

членами ОУН-УПА і прикріплені до проводу ОУН Винниківського району. 

Провідником ОУН у 1947 р. у Винниківському районі був Михайло 

Швед (псевдо «Орлик»); провідником Служби Безпеки – Іван Цар (псевдо 

«Ірод»); референтом – Михайло Лемішко (всі троє – мешканці  

с. Підберізці).  



122 
 

Місцеве Винниківське НКВC час від часу проводило облави на 

підпільників. Начальником Винниківського відділу НКВC був  Гончаренко, 

його кривавими помічниками – майор Пшенічкін і капітан Шевцов. 

Приміщення Винниківського відділу НКВC знаходилося по вул. Леніна 

(тепер – вул. Галицька, 14а ), а райвідділ міліції був розміщений по вул.1-го 

Травня (тепер – вул.Стуса, 10).  

25 жовтня 1947 р. МВC заарештувало провідника Служби безпеки 

ОУН у Винниківському районі Івана Петровича Царя («Ірода»). 

У 1947 р. у Винниках енкаведисти створили провокаційну ОБЗУ 

(Організація борців за волю України), очолив її Роман Плюта. ОУН 

попередила його, що ця організація сфабрикована МВС. Плюта не повірив 

цьому і згубив себе та своїх товаришів. Повірив аж тоді, коли військовий 

трибунал засудив їх всіх до 10 р. позбавлення волі у концтаборах. 

6 квітня 1948 р. МВC знищує провідника ОУН Винниківського 

району Михайла Шведу («Орлика») у с. Гончари.  

4 липня 1950 р.   загинув останній керівник ОУН на Винниківщині 

районний провідник «Сталевий» (в Давидові). 

9 липня 1950 р.   загинув районний референт СБ «Богдан»-«Марко», 

родом із Закерзоння (в лісі між Давидовом і Черепином).  

Влітку 1950 р. ОУН у Винниківському районі припинила своє 

існування. Територію Винниківщини приєднали до Бібрецького району 

ОУН. 

 

Винниківчани, члени ОУН-УПА: Ольга Банах, Стефа Банах, Дарія 

Бедрило, Роман Белінський, Г. Вільчинський, Володимир Верходай, Євген 

Верходай, Л. Вовк, Ірина Готь, Андрій Гуль, Василь Гуль, І. Дмитерко,  

О. Дмитерко, В. Дмитерко, Григорій Дмитерко, Йосип  Йона, М. Климко,  

Р. Курчак, Ярослав Кульчицький, Б. Леочко, Богдан Магаляс, З. Магаляс,  

Т. Маркевич, Б. Микитів, Я. Микитів, В. Мисько, С. Обаранець, Д. Опале-

вич, Я. Опалевич, Євген Пивовар, С. Пивовар та ін. 

 

III. 6. 1939 р. ВЕРЕСЕНЬ. ПОЧАТОК II СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Другу світову війну розв’язали два агресори, які Пактом Молотова-

Ріббентропа фактично стали союзниками у воєнній кампанії 1939 р. у 

Галичині. Отже, 1 вересня німецькі війська (62 піхотні й танкові дивізії, 

загалом 1,6 млн вояків) завдали могутнього удару польській армії, яка мала 

лише 24 піхотні, 8 кінних і одну бронемоторизовану дивізію, загалом  

440 тис жовнірів. 

Історична довідка. Цит за. Наше Діло. «ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ 1939 

РОКУ. УРОКИ ІСТОРІЇ»:  «26 січня 1934 року в Берліні було підписано 

"Декларацію про невикористання сили між Польщею та Німеччиною". 

Такий собі польський варіант відомого пакту «Молотов – Ріббентроп». 

Польсько-німецька угода 1934 року зводила нанівець франко-польський 



123 
 

договір про взаємодопомогу 1921 року і завдавала нищівного удару системі 

воєнно-політичних союзів, створених Францією після І-ї Світової війни 

проти Німеччини.. Знову ставши союзниками Німеччини, Польща брала 

участь в розчленуванні Чехословаччини й окупувала та анексувала чеську 

Тєшинську область. Про це нинішні польські "антифашисти" довго не 

любили згадувати. Аж президент Л.Качинський офіційно вибачився за 

ганебні дії Польщі щодо свого сусіда. Також Польща в союзі з 

фашистською Угорщиною взяла участь у знищенні весною 1939 року 

Карпатської України. За цей негідний вчинок щодо українського народу 

поляки й досі прощення не попросили. Як і за знищення Західно-

Української Республіки у 1918 - 1919 роках та геноцид українців на 

окупованих тоді територіях. Цю політику геноциду українців уряд Польщі 

планував здійснити і в Східній Україні, про окупацію якої у 1935 році 

«начальний вождь» польської держави Юзеф Пілсудський домовлявся у 

Варшаві з представником Адольфа Гітлера рейхсмаршалом Германом 

Герінгом». 

Вже 12 вересня німецькі війська розпочали бої за Львів. 17 вересня у 

війну нарешті вступив СРСР (800 тис. бійців), зайнявши того ж дня 

Тернопіль. 19 вересня між союзниками несподівано зав’язався бій у 

Винниках. На цей час Львів захищав 15-тисячний польський гарнізон 

генерала В. Лянґнера.  

Другу світову війну винниківчани зустріли зі страхом. Поляки почали 

заарештовувати свідомих українців. Люди ховалися по лісах і ночували по 

стодолах, у вдома було небезпечно.  

Через Винники переїжджали втікачі з корінної Польщі, автобуси з 

родинами офіцерів їхали аж з Познані в напрямку на Румунію, виснажені 

польські солдати групами верталися до Львова із сходу. Солдати були 

змучені, голодні і зневірені. Ходили по хатах винниківчан і просили їсти, 

люди давали їм що мали.  

Німецькі бомби почали падати на Винники з перших днів війни. 

Масштабне бомбардування розпочалося у неділю, 17 вересня опівдні, коли 

люди виходили з церкви. З-за гори Жупан (від Львова) виринула хмара 

літаків. Німці скинули декілька десятків бомб. Біля двадцяти людей було 

вбито, декілька десятків поранено. Німецькі бомби зруйнували кілька 

будинків, залізничну колію, повалили телеграфні стовпи. 

 

Спогади винниківчанина Теодора Мацьківа про перші дні війни у 

Винниках (за Михайлом Влохом): «Було це весною 1939 року. Вже кілька 

тижнів польські улани квартирували по хатах в Чижикові коло Львова. 

Вони били людей, здирали стріхи на хатах і стелили снопи з зерном під 

ноги своїм коням. Напастували людей, мішали з болотом людське добро, 

кривавицю та поливали нафтою. Зруйнували споживчу кооперативу і 

читальню „Просвіти”. Люди втікали, куди могли, на поля і в ліси, та 

сховатися не було легко, бо сніги ще не розтанули. 
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Почалося з того, що селяни в Чижикові старалися купити землю на 

парцеляції. Село складалося наполовину з українців-греко-католиків і 

українців латинського обряду, що ходили молитися до церкви і нічим не 

різнилися від українського населення. От польська влада намагалася 

ополячити й цих латинників. У старостві у Львові їм сказали, що вони не 

одержать землі, бо вони не поляки, якщо не святкують польських свят і 

ходять молитися до церкви. Тоді одного дня ці латинники села Чижикова — 

всі 30 родин — перейшли на грекокатолицький обряд, розуміючи, що якщо 

вони не поляки, то мусять бути добрими українцями. Польські газети 

вдарили на алярм, а найбільше ремствував „Курієр Краковскі”, аж пінився 

зі злости й обкидав болотом і лайкою „всіх і вся”, на¬віть польську владу в 

Варшаві. Тоді уряд вирішив вислати карну експедицію на село. Вночі 

наїхала на село кіннота — язловецькі улани. Почали квартируватися і без 

розбору бити людей. Перших побили війта і братів Касперських, які 

заявили себе українцями і змінили обряд. А далі били по черзі радних 

громади та інших селян. Побиті лікувалися в лікарів і в лікарнях, їздили до 

Львова шукати права у влади, але це не помагало. Військо далі стояло по 

хатах, знущалося і робило з населенням, що тільки хотіло. Аж як настала 

весна й потепліло надворі, тоді військо відійшло, залишаючи за собою руїну 

і стероризованих людей. 

Селяни орали й сіяли на полях та чогось очікували. Було гаряче й 

дуже гарне літо, починалася осінь. Сонячно, погідно, сухо й тепло, на небі 

ні хмаринки. Прийшла п’ятниця 1 вересня 1939 року. Стою перед фабрикою 

тютюну й розмовляю з одним адвокатом-жидом, аж нагло чуємо металевий 

звук аеропляну і бачимо, як високо над нами в напрямі на Львів несеться 

великий срібний птах. А там нараз чуємо вибухи, але адвокат заспокоює 

мене, шо то мають бути протилетунські вправи, заповіджені на той день у 

Львові. Сідаємо в автобус і їдемо до Львова. 

По дорозі під Личаківськими горами бачу, як селянські вози з 

Миклашева й Підберізець скоро і ніби в паніці вертаються зі Львова 

додому. На возах бачу перестрашених жінок з баньками на молоко та 

дивуюся, що вони вже так рано, — бо то щойно полудень, — їдуть додому. 

Не розумію того, а автобус їде далі під гору й зупиняється на самій рогачці 

на Личакові. Бачу там другий автобус із Винник, що стоїть і світить 

порожніми вікнами. Питаю щафера, що сталося, а він радить мені 

поглянути всередину, де бачу повно крови на сидіннях. 

— Звідки взялася ця кров? — питаю. 

Шофер оповідає: 

— Рано завіз хворого Пастернака до Народньої лічниці на операцію 

сліпої кишки, а як вертався, то на Городецькій вулиці впали бомби й 

поранили багато людей, а вибухи висадили всі вікна в автобусі. До того ж 

поліція затримала автобус і наказала збирати побитих і поранених та везти 

до шпиталю. 
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З гори Личакова дивлюся на Львів і бачу, як над св. Юром 

підноситься якийсь червоний порох чи дим від вибухів бомб і з повалених 

домів, та розумію тепер, що то були німецькі бомби і що війна аже 

почалася. 

Вертаюся до Винник і переживаю перші дні війни. Найперше 

заарештовують свідоміших людей у Винниках і околиці. Ховаюся в лісах і 

ночую по стодолах, бо вдома небезпечно. По кількох днях іду додому. На 

гостинці небуденний рух: то переїжджають автами втікачі з корінної 

Польщі, автобуси з родинами офіцерів ідуть аж з Познаню в напрямі на 

Румунію, знесилені польські вояки гуртами вертаються до Львова із сходу. 

Вояки змучені, голодні, зневірені. Ходять по хатах і просять їсти, а люди 

дають, що мають. 

В середу військо будує радіостанцію в саду Сілкової напроти пошти і 

займає мурований дім. Зауважую, як щодня вранці якийсь літак кружляє 

над Винниками, але не звертаю уваги, бо то війна. Нагло в неділю,  

17 вересня, опівдні, як люди виходили з церкви, бачу, що з-за гори й лісу 

від Львова виринає хмара літаків, що летять в нашому напрямі. Я 

інстинктивно біжу в пивницю, знаючи, що бомбитимуть. У пивниці вже є 

більше осіб, але в темряві годі когось упізнати. Нагло із свистом падають 

бомби, навколо чути вибухи, один з вибухів закриває землею вікно пивниці, 

і ми почуваємо себе, наче в гробі. Далі чути вибухи від залізничної станції. 

Стало тихо, відлетіли. Виходжу з пивниці. Всі вікна вибиті, по 

підлогах скло, відламки цегли, порох цегляного кольору покриває все 

довкруги. На подвір’ї перед самим порогом яма. В сусіда дім завалений. 

Там, де була радіостанція, замість дому купа цегли. На другому боці 

гостинцю дім пошкоджений вибухом, на гостинці ями, повалені телеграфні 

стовпи й порозкидані дроти. Люди в паніці бігають і не знають, що робити. 

Видно ранених, є і забиті. В домі Міллера на колонії бомба завалила 

пивницю на подвір’ї, а вбиті стоять, як живі, бо в пивниці повно цегли, яка 

сягає забитим по коліна і так тримає їх у стоячій поставі. Ось мати й син 

стоять разом під стіною і тільки кров з уст виступає, а вони стоять, хоч уже 

мертві. Коло них якась дівчина з Чижикова стоїть з баньками для молока на 

плечах, з піною на устах — також забита. Донька Міллера ранена в ногу і в 

бік. Одна німка забита з двома малими дітьми, а чоловік у війську. Жінка й 

мама Бредого ранені. Всього ранених дванадцять, а вбитих дев’ять. В домі, 

де була радіостанція, вбиті й присипані цеглою дві доньки Фекетого й одна 

вчителька-полька, яких я бачив ранком, як ішли до костела, а ось опівдні 

вже мертві. 

Сиджу дома цілий день. Вікна без шиб заслонені на ніч віконницями. 

З понеділка на вівторок чую вночі на дорозі якийсь гук, аж дім трясеться від 

тяжких авт. Обережно відхиляю вікно, але в темряві добре не видно, тільки 

якісь тіні посуваються на дорозі в напрямі на Львів, людей не можна 

розпізнати. Поволі розвидняється, а ті самі машини вертаються зі Львова і 

їдуть на схід. Виходжу надвір і бачу совєтський танк, а солдат стоїть з 



126 
 

піднесеним вгору наганом. Усвідомлюю собі дійсність, що тепер уже все 

пропало, бо нас „визволили”, і нема виходу. 

Десь коло полудня приходить до мене сусід і хоче, щоб я пішов з ним 

подивитися на ями біля станції. Йдемо і бачимо тільки діри без вибухів і ям, 

а ті діри лежать скісно в напрямі лету літаків. То, мабуть, невибухлі бомби, 

що попали на м’яку землю сіножаті. Ходимо по них і придивляємось. 

Раптом чуємо постріли машинового кріса від фабрики. Біжимо назад від 

станції, перебігаємо гостинець коло нового дому Міллера, а над нашими 

головами свищуть кулі. (Як нам пізніше вияснили, то стріляли на людей 

польські поліцаї з лісу над Винниками. Вони спочатку були в фабриці, але 

їх звідти викурили німці, і ми чули цю стрілянину). 

Забігаємо під Діброву до якоїсь хати й ждемо. Чуємо гарматні 

постріли і бачимо, як фабрика починає куритися димом. Надбігає якийсь 

хлопець і каже, що під церквою є якісь вояки в зелених мундурах, говорять 

незрозумілою мовою і стріляють з гармат на фабрику. Я кажу, що то мусять 

бути німці. Десь за півгодини, як ущухла стрілянина, йду назад додому і 

кажу людям, щоб виходили з пивниць, бо вже спокійно і що в Винниках 

німці. Люди меш не вірять, але помалу виходять. 

Йду під фабрику. Напроти дому лікаря Становського бачу, «горить 

совєтський танк, в ньому горять і два забиті танкісти. Дим несеться над 

дорогою, людей не видно. Два інші совєтські танк» горять і куряться на 

дорозі напроти нового дому Міллера. На дорозі коло польського „Сокола” 

лежить у крові німецький шолом, а на мурі червона пляма від крови. То був 

поцілений у голову німецький старшина, коли совєтський танк, їдучи з-під 

Львова, попав на німецьку стежу. Німці зараз помстилися за свого забитого 

старшину, знищивши протитанковою гарматкой три совєтські танки, що 

горіли на дорозі. 

Перед фабрикою стоїть вартовий німець. Поволі сходяться люди і 

стають на роздоріжжі біля фігури Божої Матері. Під’їжджає совєтський 

танк, затримується, з відкритого віка вилазить якийсь чорний 

засмальцьований чоловік і каже до нас: 

— Да здравствует революція! Долой буржуев! 

Хтось з гуртка питає: 

— А чи є у вас що кушать і чи водка є? 

Відповідь: „В нас все харашо жівут, а водкі много”. Інше питання: „А 

чи є у вас євреї?” Відповідь: „Всєм національностям у нас харашо 

жівьотся!” 

Підходить німецький вояк і дивиться на танкіста. Совєтчик каже: 

„Давай поміняємось шапками!” Німець відчіплює від шапки свастику й дає 

танкістові, а той йому свою червону зірку. Так еони й побраталися. Цей 

танк подався на схід, а інші совєтські танки далі горять на дорозі, а вогонь 

досягає побитих. 

За якийсь час під фабрикою зібралося вже до сотні цікавих молодих 

людей. З фабрики виїхало відкрите авто з німецьким старшиною. Він 
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запитує, чи хтось із нас не поїхав би як перекладач до совєтських частин. 

Зголошуюся і сідаю в авто. Минаємо Винники і їдемо до Підберізець. 

Назустріч нам їде чорна лімузина, порівнявшись з нею, зупиняємось і 

виходимо з авта. Нас двоє і їх двоє: один у шкірянці й шоломі, як у пілота, 

не говорить, а тільки поправляє, коли щось не так сказано, це — 

перекладач. Другий — низького росту в зеленій блюзі й чорних штанях з 

червоними лампасами, представляється як генерал К., командир Київської 

воєнної округи. Частує нас совєтськими цигарками. Закурили і почали 

розмову. Вияснюють ранкову стрілянину сьогодні і плян завтрішнього 

совєтсько-німецького наступу на Львів, щоб уникнути непорозумінь, як 

було нині вранці. Але з-за того, що німецький старшина значно нижчої 

ранги, ніж совєтський, та тому що німецька головна квартира знаходиться 

на захід від Львова в Рясній, сторони розходяться з тим, що справу 

врегулюють на вищому поземі обидва штаби. Вертаємося до Винник тією 

самою дорогою. 

Вирішую не тратити часу, спішуся додому, щоб пакувати наплечник в 

дорогу. Мої почування дуже змінилися після зустрічі з совєтською 

дійсністю. 

Коло тютюнової фабрики далі стоїть німецька варта. До Винник 

переїжджає німецький штаб і квартирується у фабриці. Шукають 

приміщення для польового шпиталю, бо під Львовом мають багато ранених. 

Заїжджають німецькі танкісти і зупиняються недалеко від фабрики. 

Обідають м’ясну зупу з макаронами і дають куштувати й цивільним. Німці 

— самі молоді хлопці, і їм, видно, смакує, бо голодні. А сонце гріє добре, як 

влітку, і всі спітніли. У Винниках сміх і радість, люди не знають, що 

робити: чи йти додому чи стояти далі на дорозі й чекати невідомого. 

На небі появляються білі, як сніг, літаки та кружляють над Львовом. 

Кажуть, що то совєтські літаки розвідують терен до наступу на другий день. 

Побачимо. Німці кажуть, що де стала німецька нога, то те вже німецьке, і 

нема відступу! Я й далі не можу пояснити собі німецько-совєтського 

братання з убитими з обох боків. Іду додому. Не можу всидіти, йду на 

долину в бік церкви, зустрічаю там німецьких вояків і питаю, що означають 

совєтські літаки над Львовом. Вони усміхаються і кажуть: „Ми відступаємо, 

а совєтські війська займають Львів”. Біжу додому по наплечник, і вдвох 

виходимо з Винник. 

По дорозі німецькі відділи і шпиталь переносяться до Винник. На 

полях під Чішками бачимо совєтську кінноту, яка не зачіпає ні німців ні 

нас. Йдемо на Давидів. Смеркається. За Винничкам йдемо лісами, ніхто нас 

не чіпає, а німецькі авта й мотоцикли освітлюють нам дорогу. Поляків не 

видно, їх багато для оборони Львова, але околицею не цікавляться, йдемо 

далі впоперек полями. Накрапає дощ. Знаходимо на полі оборіг із сіном, 

вилазимо нагору, щоб заснути, але про сон немає й мови. За нами німецька 

артилерія почала обстрілювати Львів. Понад нашими головами свищуть 
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набої і розриваються десь на Левандівці чи Городецькім, на периферіях 

Львова. 

На другий день рано показалося сонце, гарний осінній день. Було 

свято, люди моляться в церкві, а німецьке військо відступає з-під Львова. 

Так почалася наша скитальщина по світу…». 

 

Свідчення винниківчанки Марії Левицької про ці жахливі дні 

війни у Винниках (за Михайлом Влохом): «Вибух другої світової війни 1 

вересня 1939 року став для мене і моєї рідні пам’ятним тому, що всі ми і 

кожне зокрема пережили іншу воєнну одисею. Мене і мою доню воєнна 

хуртовина захопила на літнищі у Підлютому, в Карпатах. Тяжко нам було 

звідти вибратися, бо відразу в перші дні мобілізації потяги були 

переповнені військовими, а цивільні мусіли здобувати місця штурмом. По 

довгих і тяжких трудах 9 вересня ми добилися до Львова. Автобуси до 

Винник вже не курсували, тож треба було добиратися пішки. 

На вулицях міста ще нікого не було видно, як ми прямували 

Личаківською вулицею до Лисинич. Минаємо лисиницький бровар, славну 

Піскову гору і ще трохи відкритої дороги, а там стежечками через ліс 

зближаємося до Винник. От уже й перші хати „на Куті”. Слава Тобі, Боже, 

що щасливо перемаршували 9 кілометрів. Ідемо вже вулицею Собєського, 

здалека бачимо свій город. Серце почало жвавіше стукати, коли відчиняю 

хвіртку, а пес Фіфі дає знати, що прийшли гості. Входимо в хату, а 

назустріч вибігає син, що кілька днів тому повернувся з пластового табору. 

Коротко оповідаємо кожен про свої переживання: під час перебування поза 

домом. Мій чоловік висловлює побоювання, чи поліція не має його на 

списку, і для уникнення можливостей арешту вирішує ще нині ввечері іти 

до Львова й перебути там критичний час. 

Наші міркування перебиває наглий гук літаків над хатою. Вибігаємо 

на подвір’я і бачимо, як у повітрі відбувається бій літа-: ків. Кулі сипляться, 

неначе град, а відламки шрапнелі дзвенять по даху. Ми втікаємо в напрямі 

лісу, але не перебігли ми й половини дороги туди, як звідти надлетіли два 

нові літаки. Падаємо в придорожний рів, і в цей момент у сусідній город 

падає бомба. 

За якийсь час все втихає, і ми вертаємось додому з переконанням, що 

вже справді розпочалась війна. Пускатися в дорогу чоловікові було 

небезпечно, тому він вирішив перебути зміну в одного з своїх добрих 

клієнтів, а я з дітьми піду на ніч у пивницю до сусідки, бо там буде 

безпечніше. 

Не знаємо, що принесе ніч, бо чути далекий відгомін гармат, а військо 

в безладді відступає на схід. Кидають зброю, куди попало, та ховаються, де 

можуть. У мене в хаті сидять двоє передягнених у цивільне, щоб під 

покривалом ночі добратися до сусіднього села Підбірці. Ніч проминула в 

напруженні й очікуванні чогось нового. 
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Біля полудня на наше подвір’я заїхало велике вантажне авто, а з нього 

вийшло двоє знайомих, що втекли від воєнних подій. Запрошую в хату, 

радіючи, що в такий непевний час не будемо самі. Знайомі зносять валізи, а я 

йду приготувати перекуску, бо вчорашній повітряний напад розгубив нас так, 

що не було часу подумати про їжу. Гості розповідають дещо з воєнних новин, 

а ми, слухаючи їх, не зчулися, як раптом у повітрі зчинився шум, свист і 

лускіт, хатою затрясло, шиби дзвенять, неначе б землі розступилася. Це впали 

бомби за городом на залізницю. Ми втікаємо чимскоріше в пивницю, а тут 

одна за одною падають бомби на залізничну станцію і недалеко від нашого 

городу на головний шлях. Сильний подув повітря вириває віконце і кидає нас 

кут пивниці. То знову вибухають бомби, це напад на тютюнов фабрику. 

Починає стріляти протилетунська артилерія, бо з-за ліс надходить нова 

ескадриля літаків. І знову вибухи бомб. Одна них падає на сусідню хату. Наша 

пивничка вся коливається, не мов би мала розсунутися і присипати й нас. 

Не в силі перенести такого враження я вибігаю надвір і бач як наші 

відважні гості, що не йшли до пивниці, вантажать свсякі речі на авто. 

Питаю, що це буде, а вони відповідають, що думають їхати до Золочева, бо 

тут, поблизу Львова, може бути гаряче Я вже забуваю про втечу і, не 

надумуючись довго, вирішую їхати разом з ними. Швидко збираю 

найпотрібніші речі і трохи харчи Забираю з собою доню, а син ділитиме 

спільну долю з бабусею й батьком. Використовуючи хвилеву тишу, 

закінчуємо перекуси й сідаємо в авто, щоб чимскоріше виїхати з міста. 

Переїжджаємо біля тільки що збомбованої тютюнової фабрики, — вся 

у вогні. Бомба, мабуть, поцілила в магазин тютюну, бо через вікна разом з 

полум’ям і димом вилітають маси тютюнового листя, встелюючи площу й 

дорогу, неначе килимом. Поліція зганяє людей рятувати вагони, 

навантажені скринями з готовими цигарками. Випихають їх на рейки поза 

фабричні забудовання. Побоюючись, щоб поліція не затримала авта й не 

забрала чоловіків гасити пожежу, водій „дає газу” і, минувши колонію 

Вайнберген, ми вже в відкритому полі. 

Недалеко ми заїхали, як надлетіли літаки, а що дорогою відступала 

колона війська і була можливість, що літаки кидатимуть бомби або сіктимуть 

з машинових крісів, — ми зупиняємося, авто залишаємо під деревом, а самі 

біжимо в лан кукурудзи й лягаємо в борозну, чекаючи вибуху бомб. Ні. 

Літаки перелетіли, залишаючи нас у спокої. Вилазимо із сховища, 

обтріпуючись від бруду, радіючи, що на цьому скінчилося. Виходжу на 

дорогу і бачу, що сидить пані Янішевська. На мій запит, що вона тут робить, 

довідуюсь, що під час бомбардування залізничної станції одна з бомб 

поцілила в їхню хату і присипала їх у пивниці, звідки вона видряпалася ледве 

жива і відразу вирушила до свого брата о. Скульського в Чижикові. Радить 

нам усім далі не їхати, г перечекати критичний час у них. Я згоджуюся 

залишитися в Чижикові. Здіймаю свої клунки з авта і прошу пастушка 

помогти мені занести їх до села, перші хатки якого біліють здалека в 

заводячому сонці. Прощаюся із знайомими, що їдуть далі, і йдемо в село. 
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Заходимо на приходство, але за браком місця мене й доню 

пририміщують у сусіда, знаного українського патріота, що чимало потерпів 

від поліції під час пацифікації (на жаль, забула його прізвище). Ввічлива 

газдиня відступила нам окрему кімнату, і я починаю тут господарювати. 

Після вечері, що її приготувала господиня, ми пішли до церкви на 

молебень. Хоч це був робочий день, Церква повна вірних, усі на колінах 

співаємо молебень, а потім суплікацію. А коли о. Сеульський своїм 

могутнім голосом починає стих „...від повітря, глада, огня і войни...”, в нас 

усіх котяться гарячі сльози з очей. Після молебня заходжу ще на 

приходство послухати радіоновини. 

Ніч пройшла спокійно, а коли вранці я знову прийшла на приходство, 

то застала там пп. Б’ялих з Винник, які підтвердили вже відому нам вістку, 

що Совєти йдуть на допомогу Польщі. В ту ж хвилину, ніби на доказ цих 

новин, надлітає зі сходу літак і, повільно пливучи в повітрі, летить понад 

нашими головами. Пан Б’ялий, побачивши червону зірку, каже: „Ми вже 

пропали”. Постоявши ще і передумавши сказані ним слова, ми розійшлися, 

усвідомлюючи безвихідність нашого положення. 

Повернувшись до господаря, прошу підшукати мені когось, хто за 

винагороду погодився б піти до Винник з листом до мого чоловіка. 

Знаходиться охочий хлопчина і йде з моїм дорученням полями, бо дорогою 

небезпечно. Надвечір повернувся з моїм сином. Чоловік не прийшов, бо з 

кількома знайомими з Винник збирається в дорогу на захід, а мені 

переказує листом, щоб не верталися додому, поки не виясниться ситуація. Я 

вдоволена хоч тим, що діти разом. Син розказує нам про новини, які 

сталися в Винниках в нашу відсутність, і ми вже втрьох лягаємо спати. 

Не знаю, чи довго ми спали, бо нас збудили постріли з карабінів. Що 

це? хто з ким б’ється? Зриваюся з ліжка і хочу йти до господині, та в цей 

момент до кімнати вбігає хлопчина з словами: „Ховайтеся, бо поляки 

напали на село і б’ють українців". — Куди ховатися? — питаю. — Це ж ніч. 

— Вибігаємо на подвір’я, чую крики і зойки. Дзвони б’ють на тривогу. Далі 

видно вогонь. Я хапаю дітей і біжу до стога з сіном, і тут залазимо як можна 

найбільше всередину. Незабаром чути тупіт ніг на подвір’ї і стукіт у двері 

хати. Не заставши нікого, побігли далі, кидаючи образливі польські слова 

на адресу господарів. Богу дякувати, що поки що оминуло нас нещастя. Вся 

дрижу від переживань і не думаю вилазити із сховища. Запихаюся з дітьми 

ще глибше, бо напасники можуть вернутись і перешукувати стоги. Діти 

поснули, а я весь час прислухаюсь, чи не почую когось. В селі вже піють 

півні, висуваю голову з стога, — вже світає. Незабаром чується голос нашої 

господині: „Вилазьте і йдіть до хати спати”. Ще й нині подивляю той спокій 

і холоднокровність, що їх зуміла зберегти в тому випадку господиня. 

Не довго судилося нам спати, як у вікні з’являється хлопець з криком: 

„Утікайте, бо поляки з Чішок ріжуть!” Заглядаю до сусідньої кімнати, а 

господині вже нема. Треба й собі чимскоріше втікати, але куди? Хіба в 

поля? Не забігли ми далеко, як побачили, що головним шляхом із сходу 
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йдуть танки. Тепер мені стало ясно, що то „червоні” ідуть нас „визволяти”. 

Завертаємо з дороги, бо не знаємо тепер, куди нам бігти. З села далі чути 

крики й метушню. Раптом мені приходить спасенна думка про те, що в 

цьому селі є фільварок, а власники його були клієнтами мого чоловіка. 

Вони спольщені німці і в них можна буде переховатись. Недалеко видніють 

забудовання його і в тому напрямі біжимо. Та нараз стрілянина. Кулі 

свистять понад нашими головами. Ми лягаємо під горбом у рів. Скоро 

стрілянина притихає, ми зриваємося й біжимо в городи, скачемо через 

плоти й перелази, щоб лиш чимскоріше до доріжки, яка веде до фільварку. 

От уже бачу ворота, лише перебігти дорогу. Та раптом з-за городу 

вибігають два чоловіки з ножами в руках і кричать до нас: „Гдзє єст поп?”. 

А я їм на це: „Я чужа, не тутешня, — не знаю”. 

Постояли вони, подумали і попрямували до села, а ми бі гом до 

двірської брами, перебігаємо подвір’я. Всюди тихо. Скорим ходом 

вскакуємо в хату, і тут не зустрічаємо нікого. Прямую до кімнат. Ніде 

нікого не видно. Що ж це? Чи всі помордовані? Сідаю у фотель, бо не можу 

зловити віддиху. Серце б’є, немов молотом. У голові колотиться все 

пережите, і мені пригадується приповідка: „З-під ринви та на дощ.”, бо у 

Винниках напевно ніхто не пережив того, що ми тут за два дні. 

Мої міркування перебиває пані Ґергарт, що ввійшла до кімнати 

(пізніше розказувала, що передягала в пивниці військових у цивільне) і 

здивовано дивилася на мене, — звідки я тут взялася. Коротко пояснюю 

причину мого нечемного нападу на її хату. Бачачи мою схвильованість, 

вона просить заспокоїтись. Я відідхнула з полегшею, будучи переконана, 

що тут поляки не нападуть. Пані Ґергарт просить до столу обідати, і я лише 

тепер опам’яталася, що сьогодні ми ще нічого не їли. Після обіду ми 

перейшли до окремої кімнати, яку нам відступили господарі хати на час 

перебування в них. Хоч ще не була пора, однак ми полягали спати, бо нерви 

потребували відпочинку. Діти поснули твердим сном, а мені — хоч як дуже 

хотілося спати — треба було вставати і ховатися в пивниці, бо почалась 

нова стрілянина, — то українці відплачували полякам за напад на село. 

Рано застукали нас „освободителі поневолених народів” ще в ліжку, 

бо прийшли робити обшук у хаті господарів і при тій нагоді забрати „часи” 

і дещо з біжутерії. Не забули заглянути й до нашої кімнати. Починають 

допитувати — хто ми, звідки і чого тут ховаємося. Коли я пояснила, що ми 

втекли від німців і від фронту, відповідають, що війна вже скінчена і ми 

можемо вертатись додому й починати тепер радісне й щасливе життя. Може 

я й повірила б їхнім красномовним словам, якби не бачила колись голодних, 

що приходили до нас з-за Збруча по сіль і картоплю. Коли відходили ці, 

приходили інші то за хлібом, то за молоком... А тепер, мені стає 

моторошно, що й нам прийдеться переживати таке. 

„Освободителі” наказують варити курей, а один уже й індика 

забитого несе. Помітивши безпорадність моєї пані в такій ситуації, я йду до 

кухні, надіваю хвартух, а на голову хустину і відіграю ролю господині, а 
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пані раджу не показуватися, щоб не дратувати „освободителів”. Я увивалася 

в кухні з однією служницею, яка ще залишилась, бо інші вже втекли з 

двору; варю й печу, що лиш нам накажуть. На подвір’ї розставили столи і 

справляють пир. Війська збирається на подвір’ї щораз то більше, вже й 

гучномовці встановили, пішов у рух патефон. Чути співи на переміну 

„русских” і українських пісень. Забава йде на добре. Попоївши й попивши, 

від’їхали надвечір, а ми посідали в городчику й відпочивали. Господарі 

обмірковували плян виїзду до Львова при найближчій нагоді, а далі на 

захід, бо вони свідомі того, що їх тут чекає. 

Другий день і наступні були подібні: переходило військо і зупинялося 

підкріпитися. Я далі господарювала, ніби в своїй хаті, аж доки одного дня 

прийшов посланець від мого чоловіка, щоб ми верталися до Винник, бо він 

не поїхав, куди планував. Як пізніше довідалася з його оповідання, чоловік 

своєчасно не вийшов з хати з-за наплечника, що його ніяк не міг відшукати 

(він був у сина), а коли вже вирішив іти в дорогу без нього, то було вже 

запізно. Таким чином наплечник вирішив дальшу долю чоловіка й нашу. 

Розпрощавшися з гостинними пп. Гергартами, вернулися ми додому 

возом, наладованим усяким добром. Тепер почалось наше! життя під новим 

окупантом, серед відмінних обставин, не подібних! до попередніх. З 

власниками фільварку я зустрілася ще раз, коли: приїхали до нас 

попрощатися перед виїздом на захід. Отця Скульського я мала щастя 

бачити вже як еміґранта-бразілійця 10 років тому на зустрічі в Канаді. Ми 

пригадували собі пережите в Чижикові та взаємно побажали щасливого 

повернення в ті сторони». 

Ось як описує перші дні війни у Винниках відомий український 

поет, винниківчанин Іван Златокудр: «Першого вересня тридцять 

дев’ятого німецькі війська розпочали Другу світову війну… Хрестоносна 

Luftwaffe бомбардувала Львів… Від першого налету потерпіла німецька 

колонія у Винниках – Weinberg – як місцеві німці називали тут місце свого 

поселення. Фабричний гудок сповіщав чергові набіги бомбардувальників… 

Озивалися зенітки… Осколки косили віти поодиноких дерев… Ставало 

душно в пивницевих криївках… Диміли пригасаючі свічки… Дрожала 

земля… Сипався тинк із мурованих склепінь… Голосили біловолосі 

бабусі… Шептали молитви, тулячи малят, молоді матері …».  

З 17 вересня в район Львова просуваються радянські частини. О  

2.00 год 19 вересня моторизований підзагін Червоної армії, що налічував 

600 солдатів з 5-ї кавалерійської дивізії і неповний батальйон танків 24-ї 

танкової бригади поміж 30 легких танків БТ-7 під командуванням комбрига 

Я. С. Шарабурко, командувача 5-ї кавалерійської дивізії підійшов до Львова 

з боку Винник. За даними поляків оборонці східного відрізка оборони 

Львова були попереджені про можливість нічного нападу. Втім, як 

доводить М. Слободянюк (Слободянюк М. Перше зіткнення Червоної армії 

з Вермахтом під Львовом 19 вересня 1939 р. // Цитаделя: Львівський 
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мілітарний альманах. – 2009 р., частина 2 (2). 2009.– С. 52-61.)  імовірно 

вони таки були заскочені зненацька. 

За спогадами учасника тих подій лейтенанта П. Боброва, радянський 

бронетанковий загін у 2. 00 год спробував ввійти до міста через 

вул. Личаківську та пробитися через дві барикади: 1— в районі траси 

Винники-Львів перед Броваром Грунда (дріжджовою фабрикою) та 2 — 

десь перед верхніми кошарами Язловецьких уланів (на схід від розвилки 

Личаківська – Глинянський тракт). 

Досвідчений командир колони  — командуючий 24-ї легко танкової 

бригади полковник Петро Фотченков вирішив не ризикувати залишати 

техніку у вразливому застигнутому положенні на вулиці міста, де її могли 

розстріляти з гармат з-за будинків чи знищити запалювальною сумішшю та 

наказав відійти до Винник і там почекати основних сил загону Шарабурка 

та інших підрозділів РСЧА. 

Про професіоналізм П. Фотченкова свідчить його рішення взяти під 

охорону міст на шляху до Винник на перетині шосе та залізниці. На шосе 

існувало два мости: один над залізницею, безпосередньо на в’їзді до 

Винник; другий на підході до міста, але тут залізниця проходила над 

дорогою до цього населеного пункту. Підрив будь-якого з цих мостів 

надовго блокував би шлях (з одного боку була гора, а з іншого урвище) та 

унеможливлював маневр танків. 

Вранці 19 вересня під Винниками дійшло до бойового зіткнення з 

німцями, що надходили з півдня з боку Сихова. Це був авангард II-ї гірської 

дивізії німців, що з 2 вересня з боями пробивалася до Львова. Бойову групу 

німців очолював командувач 137-го полку гірських єгерів полковник Ернст 

Шлєммер. Німці напевне отримали звістку про колону бронетехніки, яка 

пройшла до міста, але напевне по боях з бригадою полковника С. Мачка 

прийняли її за польську, тож на в’їзді до Винник розгорнули протитанкові 

гармати. Згодом вони трактували бронетехніку загону, який П. Фотченков 

послав для охорони залізничного мосту біля в’їзду до Винників, як 

польську. Польські поліцаї знаходилися у тютюновій фабриці, але німці їх 

швидко з звідти «викурили» і вони перемістилися у ліс, звідки почали 

стріляти по людях. 

Радянські танки на той час не мали жодних розпізнавальних знаків, а 

БТ та Т-26 за силуетом були схожі на аналогічні польські 7ТР та 10ТР. 

Спроби примітивного надання німцям сигналів маханням прапорців 

результатів не дали. Тому єдиним порятунком для радянської бронеколони 

став силовий прорив, на який і пішов командир 218-окремого 

розвідувального батальйону Олександр Єгоров. 

Капітан Єгоров залишив спогад про цей бій: «За моїм наказом 

батальйон розгортається. Дали німцям зрозуміти, що на територію зайняту 

радянськими військами вони не повинні заходити, та вони відкрили вогонь 

по наших танках. Танкісти зробили кілька залпів з гармат. Наш вогонь 

виявився відносно ефективним: замовкли дві батареї німців, що були 
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висунуті на відкриту позицію, загинуло кілька десятків солдат та офіцерів. 

Не обійшлося і без власних втрат. Загинув у танку політрук Василь 

Поздняков. Згоріли дві бронемашини. На другий день німці вибачилися 

перед нами і висловили жаль з приводу цієї сутички». 

А ось опис цього ж бою в спогадах М. Кройтлєра генерал-майора 

гірських військ Вермахту: «Алярм! – пролунало раптом. Танкова атака 

перед Винниками! Ми припускали, що поляки іще раз наважаться на 

відчайдушний напад. І ось танки котяться полем у наш бік. Ці сірі потвори, 

які у нас, гірських солдатів, викликали мало радості. Вже РаК-и (легкі 

протитанкові гармати) вдарили з усіх стволів. Ворожі танки робили 

неймовірні віражі, роз’їжджаючись урізнобіч. Півгодини тривала запекла 

стрілянина…Аж тут над’їхали збуджені крадмельдери (зв’язкові на 

мотоциклах) з командою припинити вогонь. Раптом і танки замовкли. Що 

сталося? Врешті все прояснилося: перед нами були не поляки, а росіяни». 

За найбільш усталеною інформацією в цьому бою радянська 

розвідувальна група втратила 1 танк БТ-7 та два бронеавтомобілі БА-10, 

загинуло 3 особи та 4 було поранено. За даними П. Боброва втрачено було  

2 бронемашини БА-10 спаленими та ще 3 підбитими. Загиблих і поранених 

було 19 осіб. 

Німецькі втрати загону 137-го полку гірських єгерів 2-ї гірсько-

піхотної дивізії: 3 протитанкові гармати, двоє офіцерів (майори) та один 

унтер-офіцера вбитими, 9 солдатів пораненими. Згідно ж іншим свідченням, 

німці втратили 3 убитими і 8 пораненими, а також 8 протитанкових засобів. 

Бій відбувався в районі тютюнової фабрики та біля польського 

товариства «Сокіл» (сьогодні супермаркет «Рукавичка» на вул. Галицькій). 

Через деякий час стрілянина між союзниками закінчилася і почалося 

братання. Вартовий німець, що стояв перед фабрикою підійшов до 

радянського танкіста, що під’їхав на танку. Червоноармієць до нього каже: 

«Нумо поміняймось шапками!». Німець відчіпляє від шапки свастику й дає 

танкістові, а той йому свою червону зірку. Так вони й побраталися. Це було 

перше в історії Другої світової війни німецько-радянське братання і 

одночасно перша німецько-радянська збройна сутичка союзників. 

Після цього розпочалися  перемовини. Перемовини велися за 

півкілометра на схід від Винник,  на шосе на Золочів, між Винниками і 

Підберізцями (там був розміщений штаб Київського воєнного округу). Від 

німецької сторони був представник старшини і перекладач з Винник  

п. Теодор Мацьків, з радянської – двоє (комбриг Курочкін і полковником 

Петро Фотченков). Вимогами радянської сторони було негайно відступити 

від Львова.  

Активні перемовини велися протягом 19—20 вересня, щодо 

подальшого недопущення взаємних бойових дій та ліквідації непорозумінь. 

Але через те, що німецький офіцер був значно нижчого рангу, ніж 

радянський (німецький головний штаб знаходився в Рясній, за Львовом), 
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сторони розійшлися з тим, що непорозуміння і наступний план наступу на 

Львів, будуть врегульовані на вищому рівні.  

До Винник переїжджає німецький штаб і квартирується у тютюновій 

фабриці. Весь час скільки тривали перемовини німці грабували тютюнову 

фабрику, а після того відійшли до Сихова. 

Отже, через цей збройний конфлікт у Винниках, суперечка між 

командуванням німецького 18-го армійського корпусу і радянської 6-ї армії, 

хто штурмуватиме Львів і першим здобуде його, загострила німецько-

радянські відносини.  

Вранці 19 вересня на Личаківську рогатку прибули радянські офіцери, 

що пропонували польському командуванню здати місто. Натомість 

радянське командування чекало на відхід німців, плануючи атаку міста з 

усіх боків на ранок 21 вересня.  

Ось як описує той день П. Бобров (Бобров П. Спогади лейтенанта: 

Вступ радянських військ до Львова у вересня 1939 р. // Цитаделя: 

Львівський мілітарний альманах. – 2009 р., частина 2 (2). 2009.–  

С. 62-71.): «Під Львовом в районі на схід від Винників, по обидва боки 

шосе знаходилося велике зосередження Радянських військ. Наша 24-та 

окрема легка танкова бригада - попереду. Штаб бригади - в будинку у 

Винниках з правого боку від мосту. 218-ий окремий розвідувальний 

батальйон попереду бригади; на дорозі від Винників до Львова за 

дріжджовим заводом – мотоциклетний  розвідувальний взвод лейтенанта 

Мілантьєва – в дозорі. Я з бронеротою – за півкілометра від дозору на 

бронемашині БА-20». 

Вранці 21 вересня представники Червоної армії ще раз запропонували 

полякам переговори про здачу міста. Відбулися вони у Винниках. Радянські 

представники домагалися можливості входу до міста. В цих умовах було 

узгоджено після полудня зустріч генерала В. Лянґнера з командувачем 

Червоної армії. Не дивлячись на це радянські війська спробували атакувати 

поляків, але при відкритті тими вогню відійшли на свої позиції. Попри цей 

інцидент В. Лянґнер марно чекав на Личаківській рогатці представника 

Червоної армії. Нову зустріч було призначено через три години на тому ж 

місці. Цього разу відбулася його зустріч з представниками радянського 

командування комбригами М. Яковлевим та П. Курочкіним та ін. 

Обговорено умови передачі міста Червоній армії. Після повернення 

В. Лянґнер скликав військову раду, більшість офіцерів висловилося за 

припинення боїв. 

Німецькі війська в той день закінчили відхід від Львова, а їх позиції 

зайняли червоноармійці. Сукупні втрати 1-шої гірської дивізії під Львовом 

складали 484 вбитих та 918 поранених. 

У ніч на 22 вересня представники СРСР і Польщі опрацювали 

спільний протокол, який був о 8. 00. год ранку підписаний у Винниках 
(«Протокол умови про передачу міста Львова військам Радянського 

Союзу»). Від СРСР протокол підписали  комбриг П. Курочкін, комбриг  
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М. Яковлєв, полковник Дєдов, полковник П. Фотченков, полковий комісар 

Малапов.  

Зі сторони Польщі протокол підписали комендант VІ корпусу генерал 

В. Лянґнер і полковник Раковський (один з оригіналів цього протоколу 

зберігається у Відділі рукописів Ягейлонської бібліотеки у Кракові, 

протокол було підписано у чотирьох екземплярах). До нашого часу зберігся 

будинок де це відбувалося (теперішня вул. Галицька, 1 – колишнє 

терапевтичне відділення 6-ї міської поліклініки м. Львова).  
Згідно протоколу Львів передавався Червоній армії. Війська Гарнізону 

(близько 15 тис солдат і офіцерів) складали зброю і виводилися в район 

Курович, поранені залишались у шпиталях разом з медичним персоналом. 

Пунктом 8 протоколу офіцерам (близько 1 500 осіб) гарантувалась особиста 

свобода і недоторканість, право виїхати до інших країн. 

Одночасно генерал  В. Лянґнер видав «Наказ для гарнізону Львова», 

що окреслював порядок виходу солдатів з міста, «Наказ для солдатів» з 

подякою за оборону Львова, а також «Звернення до мешканців». О 14 год 

22 вересня польські війська почали складати зброю. О 15 год  Червона армія 

вступила до міста і до 16 год повністю зайняла його. 

Підписаний у Винниках документ капітуляції польської армії у Львові 

перед  Червоною армією, що наступала, був останнім державним актом 

поляків на наших українських землях. Самостійність 20-річної Польської 

Речі Посполитої була цим припинена. Українці Винник безумовно раділи 

цьому, адже поляки добре «насолили» за всі ці роки окупації. Цей документ 

капітуляції та його жорстокі і трагічні наслідки для поляків повинен 

стати  пересторогою на майбутнє. 

Отож, усі ці факти свідчать про те, що в період вересневих боїв 

Німеччина і Радянський Союз діяли як союзники. Однак, так було лише 

зовні. Особовий склад вермахту, насамперед офіцерський загал і 

генералітет, вважали союз із СРСР тимчасовим, зумовленим складною 

геополітичною ситуацією. Серед німецьких солдатів та офіцерів 

антирадянські настрої підтримувалися карикатурами (правда не в офіційній 

пресі) та розмовах такого плану: «Розіб’єм Францію і Англію, згодом 

Америку, а потім розправимося з Росією», — писав у повідомленні 

начальник розвідки 6-го стрілецького корпусу капітан Альмет’єв. Він 

наводив й інші факти зневажливого ставлення гітлерівців до Червоної армії, 

зокрема, висловлення: «Червона армія дуже слаба і якщо Гітлер накаже — 

ми з нею легко і швидко розправимося». Тієї осені Сталін постійно 

наголошував на довгу перспективу дружніх радянсько-німецьких відносин. 

Він вважав, що спільний розгром Польщі зміцнив його союз із Гітлером. 

Коли Ріббентроп привітав більшовицького диктатора з його 60-літтям, у 

відповіді в газеті «Правда» за 25 грудня 1939 р. Сталін відзначив: «Дружба 

народів Німеччини й Радянського Союзу, скріплена кров’ю, має всі 

підстави бути довготривалою й міцною». Однак так не вийшло. Два 

диктатори продовжували мріяти про розширення кордонів власних імперій. 
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III. 7. НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ (1941-1944 рр.) 
  

На окупованій українській землі німці встановили військову 

адміністрацію. Військовим комендантом Львова став полковник 

Міттерґерст, але за кілька днів його замінив генерал Ренц. У районних 

містах організували фельдкомендатури. Таким чином під контроль узяли 

життя всього окупованого краю. 

Процес формування Української міліції як органу, покликаного 

підтримувати правопорядок та безпеку в краї був непростим.  

Українська міліція виникла зразу ж, коли Львів зайняли німці. Але 

згодом припинила своє існування, а на її місці, згідно з розпорядженням 

губернатора, створено допоміжні відділи німецької поліції, що складались і 

з членів української міліції, які виявили бажання служити в цих 

формуваннях.  

Українську міліцію 15 серпня 1941 р. було переорганізовано в 

Українську допоміжну поліцію, яка на осінь 1941 р. нараховувала 6 000 

осіб. Українська допоміжна поліція створювалась з метою підтримання 

загального порядку і громадської безпеки. 415 українських поліцаїв з 

десятьма старшинами на чолі несли службу з охорони правопорядку та 

підтриманню безпеки у Львові. Комендантом Львівської поліції був 

Володимир Пітулай, його заступником Лев Огоновський. Повноваження 

української поліції поширювались лише на українське, польське та 

єврейське населення. Всі справи про порушення правопорядку німцями 

українська поліція була зобов'язана передавати німецьким органам 

правопорядку. Особовий склад Української допоміжної поліції формувався 

з молодих людей, які закінчили курси Поліційної школи у Львові. 

У Винниках Українська допоміжна поліція знаходилася у приміщенні 

на теперішній вул. Галицькій, 17 (коли Винники були районним центром, у 

цьому приміщенні знаходився райвійськкомат). Комендантом Української 

допоміжної поліції у Винниках був Юрій Венгльовський. 

1 квітня 1942  р. Винники були приєднані до Львова.  
Під час німецької окупації (1942—1944 рр.) Винники та близько  

20 навколишніх сіл введено в адміністративні межі Львова. Винники 

входили до складу VIIІ-ї дільниці міста Львова (Вайнберґен). Разом із 

Винниками  до дільниці входили Кривчиці, Лисиничі, Підбірці та 

Кам'янопіль. Керівником VIIІ-ї дільниці був п. Харкевич (колишній січовий 

стрілець). 

Коли в червні 1941 р. московські окупанти покидали Львів і 

знищували всіх в’язнів у тюрмі на Лонського, пан Харкевич чудом уцілів 

(упав разом з убитими і так вижив). Правління VIII дільничного уряду і 

німецької адміністрації знаходилося у приміщенні де сьогодні розташоване 

2-ге поліклінічне відділення комунальної 6-ї міської поліклініки Львова 

(тепер вул. Галицька).  
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Стаття «11 Дільниць Великого Львова. Новий поділ міста на 

дільниці»  у «Львівських вістях»  від 24 лютого 1943 р. :  «У зв’язку зі 

створенням Великого Львова, що сталось завдяки прилученню 22-ох 

сусідних сільських громад (а цьому одної міської — Винник), заіснувала 

потреба перевести зміни адміністраційної території міста Львова. В місці 

дотепер існуючих 4-ох Дільницевих Урядів, які з днем 31-го січня 1943 р. 

розв’язано, створено з днем 1-го лютого ц. р. 11 Дільницевих Урядів. 

Колишні чотири дільциці, які покривались із совєтськими районами, 

заступлено тепер 7-ма дільницями, 4 інші дільниці створено на терені 

прилучених громад». 

З приходом німецької армії громадськість очікувала повернення 

законної влади Української Народної Республіки, вітаючи німецьку армію, 

яка пішла війною проти СРСР. Жителі Галичини вважали початок 

німецько-радянського збройного протистояння як час, на котрий чекали 

протягом 22 місяців більшовицької окупації. Незнайомі люди кидалися в 

обійми, цілували один одного і не хотіли вірити, що це дійсність, що 

панування більшовиків закінчилося, що починається нове життя. У багатьох 

містечках і селах влаштовувались привітальні брами, прикрашені 

українськими і німецькими прапорами. 

Населення Винник радісно вітало німецьких вояків квітами та 

окликами «Хайль Гітлер!» та «Слава Україні!», вбачаючи в них 

визволителів від більшовицького ярма. 

Поведінка українців Галичини в перші дні німецько-радянської війни 

рівнялася масовому плебісцитові проти радянського режиму і терору як 

форми влади. Величезна більшість населення на початковій стадії не 

ставилася до нового окупанта як до ворога, з яким більшовицький режим 

був у стані війни. Однак, пройде небагато часу і ставлення українців до 

німецької окупаційної влади різко зміниться. Як згадував голова 

Львівського відділення Українського Центрального Комітету Кость 

Паньківський: «Три роки і один місяць тривала німецька окупація 

Галичини. Без особливих ілюзій, але все ж таки з надіями на краще, 

зустрічали українці в червні-липні прихід німців. Та доля посміялася з нас. 

Роки німецької окупації не записалися в житті українського народу багато 

краще, ніж роки більшовицької окупації». 

24 жовтня 1942 р. відбулася  контингентова нарада (по заготівлі 

продуктів) двох волостей: Винники-округ та Білка Шляхетська (було 

присутньо до 100 осіб). Нараду вів старшина волості Винники-округ  

п. Гірняк. Після наради всі присутні відвідали ресторан п. М. Волнянської. 

Українське життя у Галичині, під німецькою окупацією, детально 

описано Василем Офіцинським в історико-політичному нарисі 

«Дистрикт Галичина (1941-1944)». 
Політика німецької влади в Східній Галичині в релігійній та 

церковній сферах різко відрізнялася від політики попереднього 

окупаційного режиму. Було проголошено свободу віросповідання та 
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релігійного життя. Уже в «Прокламації до населення Галичини», виданій з 

приводу приєднання до Генеральної Губернії, Франк проголосив свободу 

релігійних відправ, а під час перебування в Галичині в жовтні 1941 р. 

заявив, що українське населення краю матиме можливість для розвитку 

релігійного життя. 

Проголошуючи в цілому толерантне ставлення до релігії, німецькі 

загарбники негативно відносились до участі церкви та її ієрархів в 

національному житті. Особливо виразно це проявилось після придушення 

фашистами спроб відродження Української держави.  

Непросто складалися відносини між німецькою владою і церквою в 

питаннях церковної обрядовості. Зокрема, начальник Української поліції 

Пітулай виступив із застереженням щодо шлюбів українських поліцаїв. Він 

зазначив, що греко-католицькі священики видають свідоцтва про шлюб 

членам Української поліції, тоді як згідно з чинним в дистрикті Галичина 

австрійським цивільним законодавством про організацію державної поліції, 

вони можуть вступити в шлюб тільки з дозволу керівництва. За шлюби, 

укладені без такого дозволу, подружні пари, а також священики, які їх 

уклали, повинні були притягуватися до адміністративної відповідальності. 

Поліцаї негайно повинні були звільнитися зі служби. За непослух 

призначалися також примусові роботи. 

Проголошуючи свободу релігійних переконань та заявляючи, що 

виключно справа населення творити форми церковно-релігійного життя, 

німецька адміністрація намагалася поставити процеси, що відбувалися в 

релігійному житті, під свій контроль та керувати ними. Як тільки після 

відступу московсько-більшовицьких окупантів церковне життя в Україні 

почало відроджуватися, німці без будь-яких причин розпустили церковні 

ради, що почали виникати з метою церковного відродження. Підставою до 

закриття церковних рад, було, очевидно, лише те, що нова окупаційна влада 

боялася будь-яких форм українського організованого життя. 

Все ж таки, не дивлячись на неоднозначність німецької політики 

щодо релігії та церкви, українське духівництво Галичини мало певні важелі 

впливу на політичну ситуацію, що відображалося в різного роду відозвах, 

листах, посланнях вищих церковних ієрархів до українців. В одних 

випадках зображалися інтереси українського народу, в інших — німецької 

влади, що свідчило часто про особливу думку церковних ієрархів. 

У роки окупації Галичини продовжувало функціонувати радіо.  

1941 р. німецька влада, перебравши в свої руки Львівську 

радіостудію, дозволила користуватись нею і галицьким українцям. З 

перших днів німецької окупації галичани отримали змогу слухати 

українські пісні та твори у виконанні львівських митців. Довший час 

радіопередачі українською мовою виходили з 10.30 год до 11.00 год вранці. 

Це був єдино можливий час, продиктований умовами загальнодержавного 

німецького радіомовлення. З 1 вересня 1943 р. на прохання Українського 

Центрального Комітету українські передачі почали виходити в ефір з  
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17. 15 год до 17. 45 год. Дане радіомовлення обмежувалось трансляцією 

музичних програм, хоча український слухач сподівався передач загального 

інформаційного змісту. І все ж таки, не дивлячись на нетривалий час 

мовлення (півгодини по понеділках, середах, четвергах та п'ятницях), 

населення бачило у львівському радіомовленні зародок майбутнього 

повноцінного українського радіо. 

З 24 грудня 1941 р. в дистрикті Галичина набрало чинності 

розпорядження окупаційної влади про адміністрацію пошт та телеграфу, 

згідно з яким запроваджувалось виконання «радієвої ординації» від  

13 квітня 1940 р. Власники радіоприймачів і радіодеталей, торговці 

радіоприймачами та радіодеталями були зобов'язані повідомити про себе 

поштовий уряд. Усі дозволи, видані німецькою владою на користування 

радіотехнікою, втрачали чинність. У випадку порушення розпорядження, 

винний карався шестимісячним терміном позбавлення волі. 

Дозвіл на користування радіоприймачами, а також на їх кількість 

видавався Східною німецькою поштою (Дойче Пост Остен). На території 

дистрикту дозволялось слухати програми львівської радіостанції, програми 

німецького радіо, інші станції, що ними послуговувалось німецьке радіо. 

Заборонялось прослуховування, запис, поширення інформації ворожих 

Німеччині станцій. 

При наближенні фронту у 1944 р. гітлерівцям вдалося демонтувати й 

вивезти з тютюнової фабрики сигаретні машини. Хотіли вони вивезти і 

тютюнові верстати, але робітники встигли розібрати основні вузли. Перед 

відступом німецьких військ директор фабрики Байрлян наказав замінувати 

всю фабрику й висадити в повітря. І тут у пригоді стали глибокі підземелля, 

де робітники пересиджували до ночі, а тоді вилазили й пробиралися до 

підвалу виробничих будинків, де забирали вибухівку і кидали її в 

каналізацію. Так і не вдалося німцям знищити фабрику.  

Під час наступу Червоної армії на Львів, було частково зруйновано 

дах і пошкоджено перекриття над сигаретним цехом. Гітлерівці повністю 

розібрали і вивезли рейки трамвайної й залізничної колій, знищили лінію 

електропередач та вивели з ладу дизельний двигун і динамо-машину. 

Пограбували всі запаси тютюнових виробів. 

Цікаві спогади  про події у Винниках під час Другої світової війни 

надає винниківчанин Ярослав Шпаківський: «Німецькі вояки пригощали 

дітей цукерками, шоколадом, іншими солодощами. Офіцери жили у хатах 

винниківчан, а солдати – у наметах, які встановили на лузі. У нашому місті 

було споруджено потужну захисну смугу для оборони Львова. Усе місто 

було перерите замаскованими окопами й дотами, які зробили зі стовбурів 

кремезних дубів. А лінію від Діброви до села Чишки надійно перекрили 

огорожею з колючого дроту. Все було зроблено на совість.  

Та сталінські стратеги перехитрили гітлерівців, бо обійшли цей 

укріплений район. Щоб не потрапити в оточення, німцям довелося втікати. 

Але саме їхню панічну втечу зупинила ця огорожа, бо солдати, які 
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поспішали, не могли її швидко подолати… Радянські розвідники знали про 

цей оборонний об‘єкт, бо практично біля кожного укріплення були лійки 

від вибухів бомб. Цікаво, що й вони таки помилилися, бо жоден із набоїв не 

влучив у ціль. Після відходу фронту місцеві мешканці розібрали доти на 

матеріал. Ще цікаво, що спорудженням цієї лінії займалися грузинські 

солдати, які перейшли на бік німців. Їх дуже добре забезпечували всім 

необхідним, бо у вихідні дні вони частували місцевих малюків шоколадом, 

мандаринами тощо. Але завжди нарікали на свою долю, стверджуючи, що і 

від німців, і від росіян на них тепер чекає лише одне – смерть. Коли була 

тривога, то нічне небо краяли десятки прожекторів, які вихоплювали 

силуети радянських літаків із чорної прірви неба. А коли бомбили, то ми 

ховалися у сусідський підвал, наївно сподіваючись, що там ми були б у 

безпеці. Хоча це й було не так.  

Ось як для мене минула війна – у постійному страсі й голоді. 

Пригадую, як двоє дітей бавилися у німецькому легковику. Вони щось 

зробили не так, і автомобіль покотився. За це мене побив офіцер, який, 

мабуть, гадав, що це я підмовив малюків на такий вчинок. А ще один із 

німецьких солдатів дозволив мені вистрілити з пістолета. Та саме у цей 

момент нагодився військовий патруль, і цього солдата за таку розвагу зі 

зброєю взяли під арешт. Чомусь закарбувався у пам‘яті старший офіцер, 

який затримував порушника – він був одноруким. Одного дня мене, 

малюка, вразив політ декількох сотень радянських літаків. Вони на сонці 

видавалися срібними. Цікаво, що жодна німецька зенітка не здійснила 

пострілу. Боялися видати себе. А коли б вистрілили, то бомбардувальники, 

мабуть, зітерли б наші Винники на попіл». 

Відношення до євреїв. 
У Винниках до 1941 р. мешкала численна і організована єврейська 

громада, чимало її представників активно займались пивоварінням. В роки 

німецької окупації на території Львівщини нацисти утворили розгалужену 

систему місць примусового утримання (ґетто, табори примусової праці, 

тюрми, табори для військовополонених), що стала складовою гітлерівської 

«машини смерті» на території дистрикту Галичина та Генерального 

губернаторства. Німецька влада всіляко переслідувала та тероризувала 

місцеве населення. Євреїв позбавили всіх політичних і громадянських прав. 

Цих людей можна було безкарно обкрадати, змушувати виконувати будь-яку 

роботу, депортувати, знущатися з них і вбивати. У липні та серпні 1941 р. 

лише в дистрикті Галичина відкрито для євреїв дев’ять таборів примусових 

робіт (у Львові, Винниках, Острівці, Куровичах, Якторові, Лацках, Плюхові, 

Дрогобичі й Бориславі). У вересні й жовтні створено наступні шість великих 

таборів, зокрема Янівський у Львові. Там євреїв примушували працювати 

12–14 годин на добу. Знущалися з них, а згодом убивали. На місце убитих 

швидко доставляли наступних, схоплених в облавах.  

Винниківський табір організований у липні-серпні 1941 р. На початку 

тут перебувало 800 євреїв, яких використовували на будівництві шосейної 
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дороги. Керував будівництвом Юрген Штрооп, який відомий як ліквідатор 

Варшавського гетто. За свідченнями очевидців, гітлерівці розстрілювали 

євреїв в урочищі Діброва (на галявині біля лісу). Табір ліквідований у липні 

1943 р. Усіх в’язнів (378 осіб) відвезли до Янівського концтабору у Львові, 

з них 105 осіб були скеровані на роботи, а 273 – розстріляні. 

За спогадами винниківчанина Богдана Макульондри: «Я знаю факт, 

коли приреченого на смерть мешканця гетто кат послав... за набоями. Коли 

їх привели на страту, то з'ясувалося, що німець-убивця забув набої. От доки 

одні нещасні рили собі яму, то одного в'язня змусили побігти й принести їх. 

Про це зараз мало говорять, але в кожному з єврейських гетто німцями була 

створена єврейська поліція, яка слідкувала за порядком, знущалася з своїх ж 

одноплемінників». 

За спогадами винниківчанина Богдана Гарапи: «Моя сім'я жила 

неподалік Діброви. Ще маленьким я босоніж пас худобу Отож, багато разів 

бачив, як окупанти розстрілювали в'язнів місцевого гетто. Подеколи, доки 

тривала страта, охоронці наказували мені чекати, щоб разом із коровами 

якась куля не вцілила в мене. Тому я бачив, як перед смертю ці нещасні й 

морально знищені голодом і катуваннями люди самі копали собі могилу. 

Таких ям було немало. Кожну засипали рядами. Розстріляли декількох 

нещасних і засипали їх. Згодом убили інших й також закопали над 

попередніми. Й так тривало доки могилу не заповнювали. Тоді наступні 

смертники копали собі нову могилу. Ось так це відбувалося на очах сотень 

людей. Але навколо панували страх і смерть, люди від горя немов 

заціпеніли. Мабуть, людський мозок має якісь захисні функції, бо ж в 

іншому випадку моє покоління від усього побаченого жаху могло б 

утратити розум! Я ж бачив, як ворушилася земля на цих могилах, бо хтось 

із розстріляних падав у яму ще живим». 

За час свого існування, кількість єврейських сімей у Винниках не 

перевищувала 40—50. Багато євреїв зі Львова приїхало до Винник  після 

початку Другої світової війни, коли Галичина була окупована Червоною 

армією. З цієї причини число євреїв у Винниках виросло до 500. Через 

кілька тижнів після приходу німців, всім єврейським чоловікам віком від  

13 р. і старше було наказано зареєструватися в міській управі. Через деякий 

час їм було наказано прийти на площу біля міської управи з харчами та 

знаряддям праці. Їх організували в колону, і наказали йти та співати в 

супроводі польського оркестру, який грав марші й польські народні пісні. 

Колона прибула в Лисиничі. Євреям наказали копати глибокі ями, 

роздягається, всіх їх було розстріляно.  

Єврейське поселення у Винниках було знищено в першому кварталі 

1942 р. Поліцаями був оточений єврейський квартал, який знаходився в 

районі «бойні» (біля сучасного готельно-розважального комплексу 

«Святослав»). Жінок і дітей завантажили у вантажівки і відвезли в невідоме 

місце. Імовірно, що вони були вбиті в Пісках (в районі Лисинич). 
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III. 8. ВИННИКІВЧАНИ В ЛАВАХ ДИВІЗІЇ «ГАЛИЧИНА» 

 

Майже усі винниківські ветерани УСС, УГА, армії УНР, яким 

дозволив вік і здоров'я, добровільно записалися (часто з синами) до дивізії 

«Галичина». За ними пішла вся найсвідоміша молодь Винник. Серед 

перших добровольців були Роман Стефанишин, Стефан Чепіль, Володимир 

Брама, Магаляс та інші. 

Німеччина на початкових етапах Другої світової війни негативно 

ставилася до спроб сформувати у складі своєї армії українські збройні 

підрозділи. Однак несприятливі військово-політичні обставини 1943—1944 

рр., викликані поразками на фронтах, змусили нацистів переглянути своє 

ставлення до використання не німецьких збройних формувань у війні, у 

першу чергу на німецько-радянському театрі бойових дій. 

З ініціативи губернатора Галичини Отто Вехтера, підтриманої 

Українським Центральним Комітетом, весною 1943 р. розпочався процес 

формування стрілецької дивізії СС «Галичина». Губернатор Галичини 

бригаденфюрер СС Отто Вехтер (який ініціював створення цієї української 

дивізії) 12 квітня 1943 р. запропонував назву «Добровольча дивізія СС 

«Галичина», через кілька днів Гіммлер наказав називати її «Добровольча 

дивізія «Галичина», але у відозві-прокламації Вехтера від 28 квітня 1943 р. 

щодо організації дивізії вона значилася як «Стрілецька дивізія СС «Галичина». 

Дивізія була створена для боротьби проти більшовиків на боці німців. 

«Величаві збори в Винниках» (газета «Рідна земля» № 20 від 

16.05.1943): «У четвер, 7 травня відбулися маніфестаційні збори винничан. 

Збори, що відбулись у великій прибраній залі присвячені були важливій 

справі створення СС. Стрілецької Дивізії „Галичина". На зборах присутні 

були представники львівського міського староства, посадник міста Львова 

д-р Біляк і відпоручник Військової Управи мгр. Дзьоба. Збори відкрив 

короткою промовою начальник дільниці сотник Харкевич. Зчерги 

промовляли: радник Мельдехен, мгр. Дзьоба і д-р Біляк. Промовці 

підкреслили велике значення створення нової військової формації та 

закликали населення Винник своєю участю СС. Стрілецької Дивізії 

„Галичина" засвідчити свій патріотизм та громадське вироблення. 

Запальний тон промов перенісся теж на зібраних, які ентузіястично заявили 

готовість взяти у руки зброю. Після зборів винницький хор співав народні 

пісні та марші». 

Перший транспорт добровольців на рекрутський вишкіл вирушив зі 

Львова 18 липня. Різного роду вишколи відбувалися на теренах Німеччини 

та країн Європи, окупованих німцями. Основними полігонами були 

«Гайделяґер» у Польщі біля Дембіци та «Нойгаммер» у Східній Німеччині 

(Шлезьк). 

13 червня 1944 р. у Винниках проходив другий відбір у лави Першої 

Української дивізії «Галичина». Відбір у дивізію проводився в приміщенні 

Народного дому «Просвіта». Медична комісія визнала такими, що можуть 
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служити у війську 15 винниківських юнаків. Серед новобранців був Василь 

Якович Банах (28. 05. 1928 р.н.), Володимир (?) Голіян (загинув у Австрії у 

1944 р., біля м.Лінц.) та ін. 

Винниківське товариство «Просвіта» наводить такий список 

дивізійників: Юрій Богонюк, П. Брода, В. Брама, С. Голіян, В. Грип, Р. 

Голіян, Володимир Гнида, М. Гураль, В. Губка, Ю. Думка, Б. Дмитерко, 

В. Дмитерко, Є. Дмитерко, В. Котловський, К. Костюк, І. Крохмальний, 

М. Лучанський, О. Макар, Роман Михайлів, Л. Михайлів, Я. Маркевич, Р. 

Майхер, С. Олесів, Р. Обаранець, І. Опалінський, Я. Ричевський, Стефан 

Рутар (04.01.1909 р. н.), М. Стефанишин, Роман Стефенишин, Іван 

Патрайко (повернувся з радянських концтаборів у 1968 р.), М. Паньків, 

В. Федів, С. Чепіль, З. Чепіль, М. Якубишин. 
У дивізії також воювали: Богонюк Юрій (1927—1944 рр.), Лесько 

Михайло (1923—1944 рр.), Стефанишин Роман (1923—1944 рр.) загинули 

в липні 1944 р. під Бродами (там і поховані); Михайлів Роман (1916—

1944 рр.) загинув у 1944 р. 
Михайло Скремета (29 жовтня 1923 р., м. Винники — ?). Студент 

політехніки у Львові, служив в дивізії «Галичина», а по війні у 1945 р. 

попав у Францію і вступив до Французького іноземного легіону (Légion 

étrangère)  під іншим іменем. До 1950 р. брав участь у війні в Індокитаю 

(теперішній В'єтнам). Подальша доля невідома. 

Ігор Федорович Маркевич (1927 р.  м. Винники — 2018 р., м. 

Винники). Вступив  у дивізію «Галичина» 1945 р. в Німеччині. Після війни 

проживав у Винниках. Родичі  — Богдан Маркевич (двоюрідний брат) — 

відомий український тренер. Дід Михайло, мешкав там, де зараз стоїть 

пам’ятник митрополитові Іванові Огієнкові. У діда і квартирував Іван 

Огієнко. Прадід, Михайло Маркевич, був війтом у Винниках (помер  

1928 р.), проживав в урочищі «Піддіброва». 

 

III. 9.  ДІЯЛЬНІСТЬ УПА НА ВИННИКІВЩИНІ 

 

Історія створення УПА.  
Офіційною датою народження УПА став день 14 жовтня 1942 р., 

приурочений до дня заступниці Війська Запорозького Покрови Святої 

Богородиці. Вперше про це написали в еміграції історики Микола Прокоп і 

Євген Штендера. В одній зі статей «Енциклопедії українознавства» вони 

назвали датою створення повстанської армії 14 жовтня 1942 р. Насправді ж 

у 1942 р. збройні формування ОУН(б) мали назву «загони самооборони», 

діяли під проводом Степана Качинського. Навіть Роман Шухевич як 

головний командир УПА у травні 1945 р. в своєму зверненні до бійців і 

командирів з нагоди закінчення Другої світової війни писав: «У 1943 р. вам, 

українські повстанці, передав він [народ] зброю в руки з наказом до 

останнього захищати ідею української самостійності...». І радянські 

партизани, й українські повстанці в тогочасних документах пишуть про 
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1943 р. Анатолій Русначенко, переконаний, що як цілісна бойова структура 

(а не окремі військові загони) УПА почала створюватися після військової 

конференції ОУН(б) в лютому 1943 р.  Автором назви УПА насправді є 

отаман «Поліської Січі» Тарас Бульба-Боровець. Микола Лебедь, видав 

наказ від 15 березня 1943 р. перейменувати всі свої партійні боївки – 

«Військові відділення ОУН» на УПА. Таким чином в березні 1943 р. 

«революційним порядком» зробилися дві «УПА». Програвши в політичних 

іграх, Боровець вимушений був для уникнення плутанини між двома УПА 

перейменувати свої підрозділи в «Українську Народну Революційну 

Армію», тим більше, що популярність нової формації дуже швидко 

зростала. Та врешті решт бандерівці підпорядкували собі загони 

«революційної армії» отамана, наказом від 18 серпня 1943 р. роззброївши їх 

і приєднавши до своїх формувань. Таким чином, процес формування 

повстанської армії завершився навесні 1943 р. 

З серпня 1943 р. роз'єднані українські військові формування (загони 

М. Боровця, А. Мельника і Р. Шухевича) об'єднуються у єдину військову 

силу, чисельність якої зросла до 20 тис. бійців. УПА вела активні форми 

боротьби на три фронти – проти німецьких окупантів, радянських 

партизанів (часто відбувалися і спільні, погоджені акції), польських 

формувань Армії крайової. Восени 1943 р. внаслідок масової мобілізації 

УПА мала понад 40 тисяч бійців, не враховуючи озброєного підпілля. 

На терені Галичини вже в 1942 р. сформувались боєві групи ОУН в 

Українську Народну Самооборону (УНС). Назва стала популярною і хоч, з 

моменту створення УПА, УНС влилась в її ряди, та вживання назви УНС 

залишилась аж до кінця 1943 р. Від перших днів 1944 р. назва УНС зникає 

зовсім, щоб зробити місце загальній назві УПА-Захід. Станом на 1944 р. до 

складу УПА-Захід входило 8 воєнних округ.  

 

Організаційна структура УПА. 
Тактичні бойові одиниці УПА – це сотні, курені (батальйони), 

бригади (фактично курені), загони (на правах полків). Групи чи З'єднані 

групи (на правах дивізій). УПА ділиться територіально на Генеральні воєнні 

округи (ГВО) – УПА-Північ, УПА-Захід і УПА-Південь, а кожна з них – на 

Воєнні округи (ВО), а ВО в УПА-Захід – на Тактичні відтинки (ТВ). ТВ це 

територіальний поділ ВО від листопада 1944 р., але лише в УПА-Захід. 

Початково в кожному ТВ мав стояти курінь чи кілька окремих сотень 

війська, але через місцеві обставини в деяких ТВ діяли по два чи більше 

куренів. Бойові сотні відомі з своїх оперативних дій від лютого 1943 р.; їх 

об'єднують у курені, мабуть, від квітня 1943 р. Курені та сотні – основні 

тактичні одиниці впродовж періоду дії УПА. 

Територія Винниківщини входила до складу ВО-2 «Буг». У складі 

ВО-2 «Буг» у червні 1944 р. діяло 6 000 повстанців, а в червні 1945 р. —  

3 000 повстанців. 
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З лютого 1944 р., в районі Давидів-Винники підрозділи УПА 

здійснювали напади на польські села, це була відплата за рейди аковців по 

українських селах. 

Восени 1944 р. збройна боротьба ОУН-УПА на теренах Західної 

України мала надзвичайно активний характер. Радянській владі дуже важко 

давались заходи щодо ліквідації руху опору. Адже саме на цей час збройні 

формування УПА з погляду оснащеності і вишколу досягли «піку» своєї 

боєздатності. За розпорядженням Лаврентія Берії влітку 1944 р. у західних 

областях було зосереджено понад 26 тис. солдат внутрішніх військ. Тільки 

на Львівщині діяли 4 бригади та кінний полк НКВС. Наприкінці 1944 р. у 

Західній Україні було близько 200 тис. солдатів внутрішніх військ та 

винищувальних частин. Від грудня 1944 р. до червня 1945 р. було здійснено 

3 величезні каральні операції проти головних угрупувань УПА силами 

кількох дивізій за підтримки артилерії, танків і авіації. 

У багатьох районах збройні відділи здійснювали напади на млини, 

молокозаводи, молочні пункти, знищували обладнання й вилучали 

продукти. Наприклад, як подають радянські джерела: з млина с. Гаї 

Винниківського району – 2 т пшениці, 1,5 т борошна, зняли передавальні 

паси й відібрали ваги, які були вивезені до лісу. 

У листопаді 1944 р. була сформована сотня УПА «Жубри-2» (у лісах 

між Львовом і Миколаєвом), відповідно до вказівок командування 

Львівської військової округи «Буг». Командиром цього підрозділу був 

Петро Лагода «Громовий» (до квітня 1945 р.), його заступником і 

політвиховником – Степан Стешин «Січовик». Від весни до осені 1945 р. 

сотня була розділена на дві самостійні чоти, а у жовтні знову об’єднана під 

керівництвом нового сотенного Мирона Браницького «Бурі». Замість 

«Жубри-2» вона отримала назву «Сурмачі» і номер 42а та надалі діяла у 

лісах тодішніх Винниківського, Бібрецького, Новострілищанського і 

Ходорівського районів, територія яких входила до тактичного відтинку 

УПА «Яструб» у складі ВО «Буг». Розформування сотні – осінь 1946 р. 

1945—1946 pp. УПА (чисельність 20—25 тис. вояків) взяла під 

контроль значні території Західної України. Після завершення бойових дій 

у Європі проти УПА були кинуті війська НКВС-НКДБ. 

Крім УПА, як політично-збройної формації, на цих самих теренах 

діє широко розгалужена політична організація ОУН. Між цими двома 

чинниками повинна була бути забезпечена гармонія, зокрема на тому щаблі, 

де починалася практична діяльність. Такими відповідаючими собі щаблями 

були Воєнна округа УПА й область у структурі ОУН. Роль і функція ОУН 

не обмежувалася лише до функції політичної партії, а виконувала ще іншу 

— адміністративну функцію. Зокрема після утворення УГВР вона 

перебрала і роль адміністративного апарату всього визвольного руху. 

Командир ВО входив у склад обласного проводу ОУН з правом вирішного 

голосу. Він повинен був орієнтуватися в усій роботі ОУН, а зокрема у 

функціонуванні її адміністративного апарату. Беручи до уваги випадки, що 
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на постах командирів ВО були люди, які або нічого спільного з ОУН не 

мали, або належали до іншого її крила, обласний провід ОУН міг тільки 

висловлювати свої побажання щодо переведення чи закінчення бойових 

акцій. Права видавати дорученння чи накази провід ОУН у відношеннях до 

УПА не мав. 

 

1944 р. (листопад) — 1948 р. (кінець) — бойові дії ОУН-УПА у 

Винниківському районі. 

Із теренових звісток УПА за листопад 1944 р. (цит. за: Том 13: 

Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). Книга 

друга / Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 1232 с.): 

«Винниківщина. 

а). Большевики:  

16.ХІ.44** перевело НКВД з Винник ревізії – розшуки в  Винниках у 

всіх громадян українців. Декотрих арештували, але по тридневному допиті 

випускали. 

Від 29.ХІ–30.ХІ.44 перевели большевики основні облави по всіх 

українських селах. Під час тих облав зловили 22 особи, з яких 6 випустили, 

по триденому допиті, а 16 відставлено в ЧА. 

В польських селах зловили большевики 320 осіб, з яких всі 

поголосились в ЧА. 

В Винниках в поляків знайшли НКВД-исти 14 підвод зброї й 

амуніції. 

29.ХІ.44 в с. Чижиках вбито 3 НКВД-истів. 

29.ХІ.44 зробили большевики облаву на с. Селиська, де вбили 

одного чоловіка, який ховався в криївку, що його большевики завважили, та 

забрали двох мужчин до армії. 

29.ХІ.44 і 30.ХІ.44 переводили большевики облаву в с. Товщеві, в 

часі котрої вбили 3 місцевих мужчин та чл[ена] окр. пров. д. Дана. 

Ці самі відділи большевиків переводили облави в с. Черепині. В часі 

тої облави зловили 28 осіб. Знайшли одну криївку, в якій вбили 3 особі. 

Між ними один українець із Східньої України, що перебував в тому селі. 

Згаданий бився до останнього набоями, кинув п’ять гранат, які одначе не 

вибухли. 

б) Поляки:  

30.ХІ.44 вбили поляки 14 НКВД-истів в с. Чижках з Винник. 

27.ХІ.44 в с. Давидові вбили поляки 9 НКВД-истів. 

Поляки, зловлені на облавах в польських селах, голосяться 

добровільно в ЧА. Дотепер зголосилось 350 осіб із всіх підльвівських 

польських сел». 

Із теренових звісток УПА за лютий-березень 1945 р. (цит. за: Том 

13: Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). 

Книга друга / Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 

1232 с.): 
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«Винниківщина. 
В другій половині місяця перевели більшовики у Винниківському 

районі ряд облав та вивізку родин. 

Від 16.ІІ.1945 р. до 27.ІІ.1945 р. перейшли облави в с. Підберізці – 

пограбовано 2 громадян. Чижиків – заарештовано 2 жінки, які сидять у 

Винницькій тюрмі. Підбірці – вивезено 6 родин.  

Чижиків – не зловили нікого, пограбували село і від’їхали. 

Облавами кермувало Винниківське НКВД, а переводили ковпаківці 

та істребітелі. 

У Товщеві закватерувало 20 більшовиків – лісорубів, які, крім 

роботи в лісі, снуються ночами по хатах. Між тими більшовиками є  

8 НКВД-истів.  

25.ІІ.1945 р. Винниківське НКВД арештувало Стець Софію з  

с. Черепин. 

26.ІІ.1945 р. ланка СКВ виполошила більшовиків зі с. Підберізці, які 

виїхали на арештування. 

19.ІІ.1945 р. знищено в с. Чижиків сексотів:  

Лисий Олекса (Карло), 1922 р. 

Чепіль Михайло, 1919 р. 

Дацко Іван, 1919 р. 

20.ІІ в тому ж селі знищено старшого лейтинанта НКВД. 

Від 4–12.ІІІ.1945 р. переводили більшовики “Сталінська мітла” 

сильні облави в цілому районі. 

6, 7, 8.ІІІ.1945 р. в с. Миклашів відбулись облави. Забрано  

10 мужчин.  

10.ІІІ.1945 р. приїхали більшовики до с. Миклашова, обскочили хату 

ланкової і почали стріляти до присутніх в хаті. У висліді впали: ланкова 

“Квітка”, її брат “Ворон” та їх хата. Тяжко ранені: 1 господар та жінка 

сусіди, вони в той час перебували в цій хаті. 

12.ІІІ.1945 р. більшовики зробили в Миклашові облаву, зграбували 

церкву та забрали до району 12 осіб. 

8.ІІІ.1945 р. на облаві в с. Вовкові забрали з криївки одного поляка, в 

якого теж забрали машину до писання. 

6, 7.ІІІ.1945 р. робили більшовики облаву на польське село 

Кротошин, де 3 вбито, а 30 забрано до району. 

7.ІІІ.1945 р. в час облави в с. Товщів забрано до району 

Кисілевського Семена, Думанського Степана, Клодька Григорія. 

9.ІІІ.1945 р. знайшли більшовики під час облави в стирті соломи  

3 друзів: “Вудка”, “Вітра”, “Вишню” в с. Підберізцях. Більшовики 

поставили кулемети і так довго били до соломи, доки не вбили в соломі 

друзів, які відбивались. Тіла вбитих друзів вивезли до ліса. 

6.ІІІ.1945 р. робили більшовики облаву на с. Чижиків. Під час облави 

знайшли в стодолі д. Чипіля, який, обороняючися, вбив 3 більшовиків і, 
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поцілений ворожою кулею, згинув. Більшовики спалили 4 господарства, 

арештували 6 громадян, всіх арештованих вивезли до Винник. 

Від 5–10.ІІІ.1945 р. переходила облава в с. Гаї. Під час облави 

арештували 4 дівчини. Зорганізували мітінг, на якому одній дівчині казали 

говорити, що вона ланкова, що її роботу доручив с[л.] п. Лис, щоби 

населення не допомагало “бандерівцям”. 

9.ІІІ.1945 р. між Підберізцями а Островом невідомі бандити напали 

на [...]-ох селян українців зі с. Гаї, які вертали з “норми” і їх помордували. 

Того ж самого дня замордовано селян Кондиру Миколу та Дмитерка Петра 

зі села Підберізець, які також вертались з “норми”. Цю роботу могли 

зробити тільки поляки з сусідніх польських сіл. 

24.ІІІ.1945 р. польська банда в напрямі Чіжки напали на с. Підбе-

різці. Напад відбила одна ланка СКВ. В обороні згинув один член ланки». 

Із теренових звісток УПА за квітень 1945 р. (цит. за: Том 13: 

Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). Книга 

друга / Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 1232 с.): 

1.ІV.45 р. відбулася облава в с. Миклашеві, під час якої нікого не 

зловлено. 

4.ІV.45 р. Група озброєних людей напала на село Підбірці. Напад 

відбила кватируюча на той час в селі ланка. 

13.ІV.45 р. 3 НКВ[Д]-истів із 3 стрибками приїхали до с. Дмитровичі, 

перевели трус в церкві і в домі о. Годунька. Під час трусів сильно побили о. 

Годунька хрестом і прикладами, а коли він пробував втікати, зв’язали руки 

дротом і відвезли до Винник. 

13.ІV.45 р. знищено в с. Селиськах 3 більшовиків і одно авто. 

Внаслідок цього на другий день більшовики зробили облаву, але відділ 

УПА прогнав їх». 

Із теренових звісток УПА за червень 1945 р. (цит. за: Том 13: 

Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). Книга 

друга / Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 1232 с.): 

«Винниківщина. 
Цілий Винниківський р-н є постійно пантрований большевиками. 

Шосами на схід переїжджає ЧА і звичайно кватирує по селах. Їх 

присутність використовує НКГБ і НКВД та безпереривно їздять по селах. В 

самому райцентрі кватирує постійно залога до 400 большевиків. По всіх 

установах в р-ні відбувалися протигазові виклади. Зараз переводять 3 і 

півмісячний санітарний курс, в якому бере участь 30 осіб. Обласне НКВД 

арештувало з р-ну 2 НКВД-истів, які за гроші випускали людей. 

В селі Чішки НКВД викрило польську підпільну організацію, 

знайдено більшу кількість зброї, та арештовано 3 польки. 

29.V до села Підберізець приїхало 5 большевиків у розвідчих цілях. 

Свою фактичну ціль маскували збиранням кваску для ранених. 

29.V.45 робили большевики облаву в с. Миклашові і зловили дві 

дівчини. 
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7.VІ.45 зловили в цьому ж селі 6 місцевих хлопців. 

Замість великих цілоденних облав, большевики роблять постійно 

засідки (днем і ніччю) і несподівані наскоки в кожній порі дня. При цьому 

уряджують мітінги, збирають позику, податок і грабують господарства». 

Стрілецькі вісті №5, травень 1945 р. (цит. за: Том 13: Воєнна 

округа УПА “Буг”. Документи і матеріали (1943-1952). Книга друга / 

Упорядники: В. Мороз, О. Вовк. — Київ-Торонто, 2009. — 1232 с.): 

«14.4.1945 підвідділ к-ра Крутіжа, в числі 40 вояків, перевів наскок на 

переважаючого ворога, який намагався перевести  акцію на с. Селиська, р-н 

Винники б. Львова. Розбиваючи заставу на лісничівці під Штандерівкою, 

підвідділ навальним наступом спричинив панічну втечу ворога, який 

почерез Селиська вицофався у напрямі с. Товщів. Підвідділ переслідував 

ворога дальше, аж до с. Давидів, опісля повернув у с. Селиська, в якому 

відбуто мітінг з населенням. Населення палко вітало своїх захисників. 

Ворог потерпів втрат вбитими і раненими. Власних втрат не було жадних». 

 

ІНФОРМАЦІЯ ВИННИКІВСЬКОГО РК КП(б)У ЛЬВІВСЬКОМУ 

ОБКОМУ КП(б)У ПРО КАРАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У БІБРСЬКОМУ І 

ВИННИКІВСЬКОМУ РАЙОНАХ 10 травня 1945 р. 

Цілком таємно. 

Секретарю Львівського обкому КП(б)У тов. Грушецькому 

Винниківський РК КП(б)У доводить до Вашого відома, що 29 квітня 

1945 р. силами військової частини Н-Яричівського р-ну і опергрупою 

Винниківського райвідділу НКВС в кількості 60 чоловік по агентурним 

даним була проведена операція в с. Городиславичі Бібрського р-ну і в с. Гаї 

Винниківського р-ну.  

В наслідок операції було затримано бандитів, дезертирів, 

бандпосібників - 38 чоловік.  

В с. Гаї бандгрупа в кількості 8 чол. прийняла оборону в жилих 

приміщеннях в цьому ж селі, відкрила інтенсивний вогонь з автоматів по 

нашим. Наша опергрупа на відповідь теж відкрила ураганний вогонь по 

бандитам. 

Бандити опинилися в безвихідному положенні, мали за мету скритися 

і замаскірувати себе, вони взяли запалили один сарай, наповнений сіном.  

В бою всі 8 бандитів було убито, із них 6 трупів зовсім згоріли і внаслідок 

пожежі згоріло жилих зданій 10 і надвірних надстройок 18. Під час 

проведеної операції було звільнено 2 бійця із прожекторної точки, які були 

захвачені бандитами. В убитих не згорівших 2-х бандитів було знайдено 

протоколи допиту червоноармійців, захвачених бандитами, крім цього, у 

бандитів було взято три автомати, три парабелуми і Оунівські документи. 

Слідство проводиться. Про наслідки даного слідства буде повідомлено 

додатково. Наших втрат не було. 

Секретар Винниківського райкому КП(б)У Пащенко. 
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3 січня 1945 р. зіткнення боївки СБ з НКВС у с. Селиська 

Винниківського району Львівської області (загинув командир боївки 

Левко). 

У січні 1945 р. відбулося зіткнення  ОУН-УПА з НКВС  у 

Винниківському районі (загинули бойовики Стах Вовк, Швейк). 

З радянських зведень за 6—12 березня 1945 р. : «… В населенных 

пунктах Винниковского и Ново-Ярычевского районов Львовскойобласти в 

периодс 6 по 12 марта с.г. были проведены чекистско-войсковые операции 

по очистке территории районов от бандитов УПА и оуновских 

подпольщиков. Операция проводилась силами подразделений 25 бригады 

ВВ НКВД и оперативной группой УНКВД и РО НКВД. В результате 

проведенной операции убито 25 бандитов. Задержано: бандитов - 128, 

бандпособников - 213, дезертиров из Красной Армии - 37, уклоняющихся от 

призыва в Красную Армию - 369, подлежащих фильтрации - 975. 

Добровольно явилось бандитов - 84. Выселено семей бандитов 67 (159 

человек) - всего 1947 человек. Взяты трофеи: ручных пулеметов - 2, 

автоматов - 8, винтовок - 32, пистолетов - 7,гранат - 10, патронов - 275, 

радиоприемников - 1. Разрушено бандитских схронов 203. Наши потери: 

убито 2 и ранено 2 рядовых бойца. Рясной.». 

7–10 березня 1945 р. оборонний бій ОУН-УПА з НКВС у  

с. Городиславичі Бібрського району Львівської областї (загинули командир 

райбоївки ОУН-Винники ?Жуківський-Біда, комендант СБ Біди Василь Кіт-

Явір, бойовики Ярослав Керод, Іван Сорока, Василь Чепель, референт 

пропаганди Степан Сорока-Поет, комендант СБ Михайло Чорний). 

10 березня 1945 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з НКВС у  

с. Чижиків Винниківського району Львівської області (загинули командир 

боївки з 8 бойовиків Петро Лучинський-Чорний, розвідник СБ Євген 

Дзюбик). 

14 квітня 1945 р. атакувальний бій чоти Крутіжа (40 вояків) ВО-2 

УПА-Захід «Жубри-1» (командир Дмитро Чемерис-Дир) з НКВС в селі 

Селиська Винниківського району Львівської області (переслідування від 

Селиська до Давидова, мітинг з населенням в Селиськах). 

14 липня 1945 р. зіткнення ОУН-УПА з НКВС у с. Ременів Ново-

Яричівського району Львівської області (загинули командир кущбоївки-

Ременів Василь Ковалишин-Аскольд, заступник референта «СБ Винники» 

Степан Караман). 

16 листопада 1945 р. зіткнення ОУН-УПА з НКВС у с. Гаї 

Винниківського району Львівськоїобласті (загинула зв’язкова ОУН Марія 

Чубай-Оксана - 21 рік). 

23 грудня 1945 р. (із радянських зведень): «… в селе Селески 

Винниковского р-на Львовской обл. оуновская банда, одетая в форму 

военнослужащих Красной Армии, внезапно прибыв в село, насильно 

согнала 35 местных жителей в здание сельсовета, где главари банды 

выступили с призывом бойкотировать выборы в Верховный Совет СССР и 
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пригрозили расправойтем, кто нарушит их требование. После митинга 

бандиты забрали документы сельсовета, …бросили гранату в здание 

молочного пункта и скрылись.». 

26 грудня 1945 р. зіткнення ОУН-УПА з НКВС у с. Підберізці 

Винниківського району Львівської області (захоплений в полон зв’язковий 

райпроводу Тадей Пендрак-30 років). 

1945 р. (грудень) у с. Гаі Винниківського району (загинула зв'язкова 

УПА Марія Чубик-Оксана). 

 

Історична довідка. Зазнаючи великих утрат (у 1946 р. припинила 

діяльність «УПА-Північ», влітку 1947 р. — групи «Буг» і «Лисоня», у 

1948—1949 pp. активно діяла лише група «Говерла» на території 

Дрогобиччини). Центральний провід націоналістичного руху обирає нову 

тактику боротьби, суть якої полягала в обмеженні масштабних воєнних дій, 

переході до глибоко законспірованого збройного підпілля, застосуванні 

резонансних терористичних актів проти впливових фігур радянської влади, 

організації бойкоту виборів. 1948 р. відбулася чергова структурна 

реорганізація УПА, в ході якої було створено самостійні підрозділи 

чисельністю по 10—15 осіб, що забезпечувало рухливість і мобільність у 

проведенні військових операцій. Починаючи з травня 1945 р. і до 1949 р. 

радянська влада оголосила 7 амністій для учасників українського підпілля. 

Пропозицією, скласти зброю в обмін на повне прощення, в травні 1945 р. 

скористалося до 30 тис. повстанців, а в грудні 1949 р. — понад 77 тис. 

учасників руху Опору. 

 

З 1 листопада 1945 р. по 1 січня 1946 р. більшовицькими каральними 

органами було проведено 6 операцій по знешкодженню українського 

націоналістичного підпілля на теренах Винниківського району. 

3 січня 1946 р. (із радянських зведень): «…в селе Дмитриевка 

(Дмитровичі. — А. Б.) Винниковского р-на Львовской обл. бандитами из 

засады обстреляна группа совпартработников, вовзращавшаяся в райцентр 

после проведения собрания по подготовке к выборам в ВС СССР. …убиты: 

директор МТС Кистяк и боец истребительного батальона Каплан; ранен 

участковый уполномоченный РО НКВД Кузнецов. Бандиты забрали личные 

документы Кистяка и его полевую сумку с различными документами.». 

20 січня 1946 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з НКВС у с. Гаї 

Винниківського району Львівської області (загинув розвідник облбоївки 

Стефан Дмитрик-Зозуля). 

2 лютого 1946 р. захоплення НКВС криївки СБ у с. Глуховичі 

Винниківського району Львівської області (застрелився важкопоранений 

командир надрайонної боївки «СБ Сокаль-Винники» Микола Сто[а]сик-С, 

загинув бойовик Швейка). 
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15 лютого 1946 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з НКВС (19 березня 

1946 р. перейменований на МВС) у селі Гаї Винниківського 

району  (загинув райпровідник ОУН-Винники Михайло Бурий-Дунай). 

23 лютого 1946 р. відбулося зіткнення ОУН з НКВС у с. Товщів 

Винниківського району Львівської області (загинули референти пропаганди 

облпроводу ОУН-Львів Панасенко, Джміль). 

7 березня 1946 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з НКВС у с. Черепин 

Винниківського району Львівськоїобласті (загинув господарчий куща 

Володимир Муцак-Владик).  

22 березня 1946 р. оборонний бій ОУН-УПА з МВС у с. Підберізці 

Винниківської району (загинули: райпровідник ОУН-Винники і 

оргреферент надрайону ОУН-Сокаль Беркут, бойовики охорони Каган, 

Байда, командир райбоївки СБ? Дмитерко-Козак). 

2 квітня 1946 р. оборонний бій ОУН-УПА з МВС у с. Германів (тепер 

с. Тарасівка) Ново-Яричівского району (загинули: райпровідник ОУН-

Винники Михайло Піщур-Лютий, заступник райпровідника Петро Закаль-

Ленін-Л (!), райреферент СБ-Винники Віктор Вовк-Орел, бойовики СБ 

Стефан?-Пивкун, Петро, Володимир, Іван Вовк, райпровідниця жіночої 

сітки ОУН-Винники Іванка Басса-Піщур-Чорногор, кущовий ОУН-

Тарасівка Сокіл). 

26 грудня 1946 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з МВС у  

с. Підберізці Винниківського р-ну Львівської обл. (захоплений у полон 

зв'язковий райпроводу Тадей Пендрак – 30 років). 

В січні-квітні 1946 р. на території Західних областей було розміщено 

понад 3 500 гарнізонів регулярних військ, а також 3 593 гарнізони, що були 

сформовані в основному з «винищувальних батальйонів» (їх бійців, а це 

місцеві жителі, називали «істребками»). У 1946 р. чисельність 

«винищувальних батальйонів» становила 37,7 тис., у 1948 р. – 86 тис. 

бійців. Запроваджувалась комендантська година, проведений перепис 

населення. Все це значно ускладнило дії УПА. Їм вдалося заблокувати 

доступ повстанців майже до всіх населених пунктів. Це поставило їх у 

скрутне становище, оскільки перекрило постачання продовольства від 

селян. 

За даними МВС на кінець 1946 р. у Львівській області налічувалося 

94 загони  («сотні») і підрозділи УПА («чоти»), разом 1 348 воїнів. 
6 лютого 1946 р. – Доповідна записка секретаря Львівського обкому 

КП(б)У секретарю ЦК КП(б)У про затвердження матеріалів на виселення 

родин учасників визвольних змагань — «СПИСОК населенных пунктов с 

указанием количества семей бандитов, кулаков-бандпособников, коих в 

соответствии с решением Политбюро ЦК КП(б)У от 27. XI. 1945 года 

необходимо выселить в отдаленные места Советского Союза». З Винник 

підлягало виселенню 7 сімей (21 особа), а з Винниківського району –  

41 сім’я (131 особа). 
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19 березня 1946 р. – довідка про кількість справ на виселення членів 

родин активних учасників ОУН-УПА у Львівській області за 1944–1946 рр. 

– «Справка о количестве оформленных и утвержденных дел на выселение 

бандитских семей за период 1944, 1945 и 1946 гг., направленные в РО НКВД 

для розыска и задержания, как скрывшихся от выселения и утвержденных 

дел на выселение в марте месяце 1946 года».  

Дані по Винниківському районі: 1) кількість раніше затверджених 

справ на сім’ї, що ховаються від виселення (18 сімей, 45 осіб); 2)кількість 

затверджених справ на березневу операцію (7 сімей. 18 осіб); 3) разом  

(26 сімей, 68 осіб). 

21 жовтня 1947 р. органи МДБ провели масову депортацію населення 

Західної України. Операція мала кодову назву «Захід». Підготовка до неї 

тривала півроку. Начальник Львівського обласного управління МДБ 

генерал-лейтенант Олександр Воронін запропонував таким чином 

позбавити УПА підтримки місцевого населення. Пропозицію підтримав 

Лазар Каганович: мовляв, це пришвидшить «остаточну радянізацію в 

західних областях». Операція «Захід» розпочалася  о шостій ранку. 

Командував нею заступник міністра внутрішніх справ УРСР Дятлов. 

Протягом доби виселили 26 644 родини із 76 192 осіб: 18 866 чоловіків,  

35 152 жінки та 22 174 дитини. Усіх їх чекали каторжні роботи в копальнях 

і колгоспах Сибіру. Протягом довгої дороги на північ 875 виселенців 

намагалися втекти з ешелонів, але 515 із них було схоплено. Такими були 

дані офіційних звітів МДБ. А в документах українського підпілля 

фігурувала цифра в 150 тис. осіб. 

24 березня 1947 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з МВС у селі 

Селиська Винниківського району Львівської області (знищені 2 

військовослужбовці). 

8 листопада 1947 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з МВС у селі 

Виннички Винниківського району Львівської області 

(арештований  станичний ОУН Дмитро Хіта-Вільха – 25 років). 

5 квітня 1948 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з МВС у селі Гончари 

Винниківського району Львівської області. 

14 жовтня 1948 р. відбулося зіткнення ОУН-УПА з МВС у селі 

Дмитровичі Винниківського району Львівської області.  

УПА у Винниківському районі припинила свої дії в кінці 1948 р. 
У 1948 р. ОУН та УПА знову змінюють тактику – переходить до дій 

окремими бійцями або групами до п’яти осіб. Відповідно змінилась тактика 

радянських спецслужб. 

Весною 1949 р. в с. Зубра Винниківського району, в будинку Довбуша 

Івана Івановича (1896 р.н.), переховувався головнокомандувач УПА Роман 

Шухевич. 
Із радянських зведень: «за період з 1948 р. і по квітень 1950 р. 

органами МДБ в Брюховицькому, Пустомитівському і Винниківському 



155 
 

районах вбито, захоплено і заарештовано 239 учасників націоналістичного 

підпілля і виселено 310 сімей загальною кількістю 1 215 осіб». 

Утім, боротьба УПА була б немислимою без суттєвої підтримки 

місцевого населення. Адже навіть радянська статистика свідчить, що за 

допомогу ОУН і УПА, упродовж 1944-1956 рр., було репресовано майже 

500 тис. жителів Західної України: 153 тис. вбито, 134 тис. заарештовано, 

203 тис. вислано з України.  

За Володимиром Морозом (2007 р.): втрати ОУН і УПА по всій УРСР 

протягом 1944–1956 рр. склали 155 108 осіб, з них у Центральній та Східній 

Україні – 1 746. Власні втрати за 1944–1953 рр. радянська сторона 

оцінювала в 30 676 осіб. 

Окремі загони УПА продовжують боротьбу до 1955 р. Та й після 

цього деякі боївки зберігали боєздатність аж до кінця 1950-их років, а 

останній партизан Ілько Оберишин погодився вийти з лісу тільки у 1991 р., 

після проголошення незалежності України.  
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РОЗДІЛ IV. КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВІ ЗАКЛАДИ. ДОЗВІЛЛЯ 

ВИННИКІВЧАН (1919—1991 рр.) 
 

1930-ті – 1940-ві рр.  — кінотеатр «Трембіта» (по вул. Шевченка, 3). 

Кінець 1940-их рр. – 1999 р. – клуб тютюнової фабрики. 

1978 р. — новий клуб тютюнової фабрики на 400 місць. 

З вересня 1999 р. — Львівська міська громадська організація 

Культурний центр «Дозвілля» (Патер Ігор та Патер Тетяна). 

За спогадами корінного винниківчанина, українського поета та 

перекладача  Івана Врецьони (Златокудра; 1930 р. н.):  «Перед Другою 

світовою війною був у Винниках кінотеатр «ТРЕМБІТА». А після 

пам’ятного 17 вересня 1939 р. показували нам там переможці фільми про 

бравого Чапаєва, а після 22 червня 1941 р. німецькі загарбники – про 

героїзм своїх вояків. Згаданий кінозал містився в низовому просторному 

приміщенні будинку, званому в радянську еру клубом тютюнової фабрики. 

Під час німецької окупації в одному із приміщень навчалися українські 

школярі». 

За спогадами корінного винниківчанина, українського поета та 

перекладача  Івана Врецьони (Златокудра; 1930 р. н.): «Це був занедбаний 

терен тютюнової фабрики, огороджений від півдня високим муром, від вул. 

Шевченка металевою огорожею з брамою й фірткою. З правої сторони – 

острівець з деревом, де стояла фігура св. Яна (при розі фабричного будинку 

з кінозалом внизу). В совєтський час цей фабричний терен відгородили від 

чисто виробничої частини, яку називали у Винниках фабричним парком, 

так як верхній поверх згаданого будинку – фабричним клубом. Офіційної 

назви, мабуть не було. Там, у «фабричному парку», потім для виробничих 

потреб звели величезний будинок. Колись у Винниках видавали газету 

«Радянське життя», в якій, якщо відшукати, збереглися фотографії с/г 

виставки на вул. Леніна. У парку при вул. Леніна в 50-ті роки відбувалися 

сільськогосподарські виставки. Там містилися «будки» де колгоспи 

Винниківського району щоосені презентували плоди своїх майстрів 

врожаю. Після таких святкувань «будки» чекали нового свята врожаю, а в 

міжвиставковий час в них вечорами пестилися закохані. Цей парк мав свій 

павільйон із сценою, де відбувалися театральні виставки і концерти, також 

виступали колективи місцевої самодіяльності. В центральному парку 

відбувалися літом при гарній музиці танці, а зимою танцьовано в 

фабричному клубі (приміщенні колишнього кінотеатру «Трембіта»). 

За споминами корінного винниківчанина п. Ігора Секети (1939 р. 

н.): «В 1978 р. була тільки внутрішня реконструкція. До цього там теж був 

зал на партері, приблизно такого розміру як зараз, зі сценою і оркестроном 

(ямою). Там теж демонстрували кінофільми. На другому поверсі було 

велике фоє де проводились репетиції і кімнати гуртків – хоровий, 

драматичний, оркестри. До клубу примикав старий романтичний парк з 

старими каштанами (тепер там фабричний корпус), з зеленим театром 
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танцмайданчиком і критим подіумом для оркестру. В обох клубах 

проводились досить регулярно т. зв. «Вечори молоді» тобто танці, бо була 

потреба десь зустрічатись мужчинам після 4-х років війни і жінкам 

незаміжнім з тієї ж причини. Найпопулярнішими фільмами тоді були 

переважно американські, деколи французькі фільми з першим субтитром: 

«Фильм взят в качестве трофея при разгроме фашистской Гемании». А були 

це «Дама з камеліями» з Ґретою Ґарбо, «Серенада Сонячної Долини» 

кіномюзикл з оркестром Ґлена Міллєра, «Петер», фільми Чарлі Чапліна, 

кольорові мультики Уолта Діснея: «Білосніжка», «Маленький Мук», «Мікі 

Маус», «Тарзан» і т. п. Ну і «совкові» «Кубанскіє казакі», «Радуга» і 

перший «совковий» серіал «Сталінградская битва» на які ходили 

«культпоходами», тобто водили «за морду» на всі 3 серії, а потім ще 

дурнуваті обговорення влаштовували. Про совкове кіно можна довго, бо 

згідно з «завєтамі Ільїча» кіно для них було мистецтвом №1, 

«ідеологіческім оружіем». 

За споминами корінного винниківчанина Ореста Бачмаги (1943 р. 

н.): «Павільйони виставки досягнень народного господарства 

Винниківського району знаходився у парку по теперішній вул. Галицькій 

(колишня вул. Леніна). А у Парку тютюнової фабрики (тепер територія 

забудована приміщеннями ЛТФ) кожного літа місяць гастролював 

Коломийський драмтеатр. Це для Винник була подія. Вистави йшли з 

аншлагами! Ну, а для нас, дітей, додаткові емоції – пробратися в парк 

заздалегідь. Росла у парку розлога липа з величеньким гніздом, у якому 

можна було дочекатися початку вистави». 

За споминами винниківчанина Юрія Єфімова (1941 р. н.): «У 

радянський період надзвичайно популярним був гумористичний дует 

Штепселя й Тарапуньки. Тоді це були легендарні особи, на їхні концерти 

приходило безліч глядачів. Їхня слава була безмежною. І ось одного разу 

приїхали ці зірки у Винники. Концерт мав відбутися на місцевому стадіоні. 

Тоді стадіон був за величезним парканом із дерева. А люди все ідуть та 

ідуть. Усі хотіли побачити всенародних улюбленців. І напір був такий 

великий, що паркан не витримав і… впав. А ще в ці далекі роки у Винники 

приїхав не менш легендарний хор імені Верьовки. Концерт мав відбутися на 

сцені літнього майданчика тютюнової фабрики (вулиця Шевченка). І 

глядачів також було дуже багато. А ми, хлопчаки, вирішили потрапити на 

цей концерт із «чорного ходу», тобто через дірку в паркані. Та коли перший 

із нас переліз на територію фабрики, то потрапив до рук… місцевого 

дільничного міліціонера. І одразу ж отримав від нього паском… Далі 

міліціонер наказав хлопчаку мовчати й чекав на іншого порушника. І так ми 

всі, троє друзів, отримали «на горіхи» від цього правоохоронця. Ви 

зрозуміли за що отримали паском? – запитав цей правоохоронець. Та ми й 

самі розуміли за що… Ми тішилися, що таки побували на концерті 

славетного хору. Адже мистецтво, як кажуть, вимагає жертв». 
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База відпочинку «ЕЛЕКТРОН».  

1967 р. на околиці Винник було створено спортивно-оздоровчу базу 

«Електрон», яка була власністю заводу «Електрон». Колись на цій території 

було болото, протікала річка – і цей природний ландшафт вдало 

використали для створення бази відпочинку. Окрім аборигенної 

рослинності, додатково 116 найменувань чагарників і дерев висаджено на 

площі 8 га. Були побудовані літні дерев’яні будинки, кам’яний будинок, 

спортивні площадки й т. д. Вхід був платний. База проіснувала до початку 

1990-их рр. 

 

Перукарня по теперішній вул. Галицькій, 21 а. Діяла: 1955 р. — 

1980-ті рр.. Перукарі: п. Куліковський, п. Янко (Іван) Пивовар, Звінська 

Аня; було там 3 майстри для чоловіків і один дамський. 1939-1941 рр. — 

магазин культтоварів. Початково перукарня була у будинку п. Грицка (біля 

теперішньої «Фортуни»). Фризієрський вишкіл п. Янко (Іван) Пивовар 

пройшов у закладах винниківчанина Романа Секети, який мав їх у Львові 

декілька. Хамську «технологію» бризкати на голову з пульверизатора 

зимною водою перед стрижкою тоді не застосовували, а зволожували 

теплим мокрим рушником, або ніяк. 

Пошта та телеграф  (вул. Леніна, 30; тепер житловий будинок біля 

музею). Діяли: 1940-ві рр. (середина) — 1950-ті рр.  Пізніше приміщення 

пошти перенесли на вул. Леніна, 9; в якому за Польщі знаходилося 

відділення поліції. 

Стадіон на вул. Спортовій (за польської окупації там знаходилося 

польське спортивне товариство «Зоря»). 1954 р. завершено будівництво.  

1972 р. відкрито кінотеатр «Карпати» на 400 місць (тепер готельно-

розважальний комплекс «Галактика») на вул. Свердлова, 3 (тепер вул. 

Миколайчука). Демонстрація першого фільму — «Корона Російської 

імперії, або знову невловимі». До цього фільми показували у старому клубі 

по вул. Шевченка (колишнє приміщення т-ва «Просвіта»). Репертуар 

фільмів у кінотеатрі змінювався три рази на тиждень (понеділок, вівторок – 

один фільм; середа, четвер – другий; п’ятниця, субота, неділя – третій). 

Вартість квитків: для дітей – 10 коп., для дорослих – 30, 40, 50 коп. Початок 

сеансів односерійних фільмів – 17 год, 19 год, 21 год (в неділю – 15 год); 

двосерійних – 17 год, 20 год. 17. 10. 2000 р. оренда у Винниківської міської 

ради приміщення колишнього кінотеатру “Карпати” (ПП “Матвол”;  

власник – Олег Матвіїшин). Орендна плата становила близько 440 грн на 

місяць. 18 березня 2003 р. ПП “Матвол” приватизувало це нежитлове 

приміщення площею 1207,3 кв. метрів за 166 685 грн. 

1940-ві рр. (середина) — 1950-ті рр. — автостанція по теперішній 

вул. Галицькій, 40 (навпроти теперішнього ресторану «Гетьман»). Першими 

повоєнними автобусами, які курсували зі Львова до Винник, були трофейні 

автобуси, а також «маршрутки» з відкритими кузовами (на дерев’яних 

лавках вміщувалося 14 осіб). Пізніше появилися автобуси моделі ЗІС 154 та 
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ЗІС 155. Починаючи із середини 1950-их рр. на маршрут почали виходити 

автобуси львівського виробництва – ЛАЗ 695. У 1960-их рр. з’явилися 

автобуси ЗіЛ 158 (потім вони виготовлялися під маркою ЛіАЗ 158 у  

м. Лікіно-Дульово під Москвою). ЗІЛ 158 випускався на Лікінському 

автобусному заводі з 1959 р. до 1970 р. 1956 р. (лютий) — побудований 

перший автобус «ЛАЗ» (ЛАЗ 695). Це був двовісний, зі зварним кузовом  

9-метровий автобус з механічною коробкою передач, та двигуном ЗіЛ 124, 

деталі були узяті від автобуса ЛіАЗ 158 (ЗіЛ 158). Максимальна швидкість 

становила 65 км/год, а узяти «на борт» він міг 67 пасажирів, зокрема 33-х 

сидячих. 
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РОЗДІЛ V. КНАЙПИ. КАФЕ І РЕСТОРАНИ  (кін. XIX ст. — 1991 р.) 

Кнайпи. 
По вул. Івана Франка — «Жіночі сльози», або «Акваріум» (на місці 

вже колишньої «Винничанки»). Збудована у 1970-их рр..  

Кнайпа, знаменита на всі Винники – «Під зеленою кришою», на вул. 

Франка (не під дахом, а під «кришою»), будівля не збереглася. Дешеве 

пиво, люди спілкуються. 

Кнайпа  біля пам’ятника Шевченку, на розі, називалася «Мала 2». 

Торгували там сестри Ярош. Постійно сиділи за 25 гальбою п. Обаранець з 

вусатим дегустатором тютюну з фабрики. Нарід кнайпу називав "Пивний 

бар".  

На з’єднанні Шевченка і Ломоносова, з лівої сторони, як йти від 

церкви була кнайпа «Довоєнна»,  «У Вовка», або «Під хрестом».  

На розі тютюнової  фабрики висів годинник як тазик (це орієнтир, 

десь аж до початку 1990-их рр..) Бо через вулицю з старих часів стояла 

простора, стильова дерев'яна буда з «піпою» пивною, потім там Опалевичі 

продавали м'ясо.  

При «совєтах» (десь у 1950-их рр..) побудували «Чайну» за типовим 

райцентрівським проектом.   

 Ще одна кнайпа  була на території «Райспоживспілки» (десь в  

1950-их рр..), зараз за кірхою, пиво там пили «на стояка» на хіднику. 

1950-1960-ті рр.. Дерев'яна будка з пивом (на «колонії») «вуйка 

Маслякевича» по вул. Галицькій (не доходячи до теперішнього ресторану 

"Василина", потім там стояв павільончик «фото»). 

1960-1970-ті рр.. Кнайпа «Гвозділка» (за теперішнім рестораном 

«Гопак» (кут. Колишньої вул. Свердлова). Споруда збереглася. В 1970-

1980-их  рр..  — молочний магазин. 

 1960-ті-1970-ті рр. — буфет «Кільдим» (на «Камчатці», навпроти 

колишньої  вул. Космонавтів). 

1960-ті-1970-ті рр. — буфет на автобусній зупинці (тепер ресторан 

«Гетьман»). Після буфету – магазин канцтоварів.  

 

Кафе і ресторани. 
Кінець XIX ст. Ресторан по вул. Галицькій (тепер бібліотека для 

дорослих). Будинок збудував німець Міллер. Будинок він надав в 

оренду  Крижановському, і останній влаштував тут ресторан. Під час 

німецької окупації в будинку було офіцерське казино і ГЕСТАПО (нім. 

Geheime Staatspolizei). 

Кінець XIX ст. – поч.. XX ст. - німецьке казино. Знаходилось на 

теперішній вул. І. Франка (тепер – будинок школяра). Під час фашистської 

окупації в цьому приміщенні з літа 1941 р. по 23 липня 1943 р. 

розміщувався єврейський трудовий табір.  

1974 р. — кафе «Карпати» (тепер ресторан «Гопак») на вул. 

Свердлова (тепер вул. Миколайчука).  
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1979 р. — бар «Весна» (колишня їдальня «Чайна») на вул. Леніна 

(тепер вул. Галицька). До кінця 1989 р. бар і їдальня знаходилися в одному 

приміщенні. Рік проходив ремонт приміщення. З січня 1991 р. і до 1995 р. 

(закриття) – тільки бар. 

1979 р. — ресторан та бар «Винники» (тепер супермаркет «АТБ»)  по 

вул. Танкістів (тепер вул. Івасюка). На вході був пан Гєник, який вирішував, 

за 1 руб., чи вас пускати дальше..., а дальше, маєш 3 руб. то направо - в бар, 

а є більше то на ліво – до ресторану. Але потім «праві» і «ліві» зажди 

«мастилися»  по середині (в курилці), або на вулиці. 

1970-ті рр. — їдальня по вул. Галицькій (біля Кільцевої), тепер – 

ресторан-бар «Околиця». 

1960-ті-1970-ті рр.. — «Барабан» – круглий металевий буфет, 

навпроти місьради. З 1980-их рр. (середина) — поч. 1990-их рр. кафе 

«Веселка» по вул. Галицькій (навпроти міської ради).  
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РОЗДІЛ VI. МАГАЗИНИ (1919—1991 рр.) 

Продуктові магазини. 
Поч. 1930-их рр. -  продуктовий магазин у будинку пана 

Корчовського (Загороддя; тепер вул. Сагайдачного). На теперішній час там 

мешкає родина  Москаль.   

Магазин по вул. Галицька, 36.  Будинок збудований на поч. ХХ ст. У 

1930-их рр. - 1950 р. тут був м’ясний магазин п. Леми.  Коли сім'ю п. Леми в 

1950 р. везли в Сибір магазин закрили, а в дальшому – «Комісійний 

магазин». Магазин файний, все було в ньому, але ціни теж «файні» були, 

рідко хто ним користувався. Переважно «торгаші» та «фабриканти» 

(працівники тютюнової фабрики). На поч. 1990-их рр. магазин повернули 

спадкоємцям п. Леми.   

М’ясна «будка» п. Опалевича (в центрі, по вул. Леніна, біля 

колишньої перукарні). Діяла в 1950-ті-1960-ті рр. 

Біля кнайпи «Жіночі сльози» – маленький продуктовий магазин 

(будка) – ріг вул. Франка та вул. Незалежності (тоді вул. Радянської). Крім 

елементарних продуктів продавали морозиво в паперових стаканчиках по  

7 коп.  

Продуктовий магазин «На Глущака» (вул. І. Франка) та хлібний 

магазин «Біля Міліції» (кол. вул. 1 Травня, тепер вул. Стуса), з’єднання вул. 

Підлісецького (тоді вул. Червоноармійської) та вул. Стуса (де зараз недієва 

піцерія). Обидва ці магазини ще з 1940-их років, а можливо і швидше.  

«Молочний магазин» – навпроти пам’ятника Т. Шевченку. Діяв 

приблизно з кінця 1960-их рр. 

Другий магазин «Продукти» (зараз там комплекс «Жупан»). 

Відкритий десь приблизно 1960-ті рр.. (можливо і швидше).   

Був «Молочний» магазин за теперішнім рестораном «Гопак» (в цей 

час знаменитий на весь Львів «Гриль бар»). Магазин працював в 1970- 

1980-их рр. 

Ще один «Молочний» магазин по вул. Леніна (тепер вул. Галицька) – 

між сучасною школою «Берегинею» і Музеєм (приміщення маленьке – 

будка; 1970-ті рр.).  

 «Молочні» магазини в радянський час на «Неграх» та «Камчатці». 

Навпроти «Комісійного» - «Овочевий» (між теперішньою 

«Василиною» та Універмагом; діяв 1960-ті-1990-ті рр.; раніше - тут стояла 

дошка пошани). Де ресторан «Василина» - продуктовий магазин (мабуть, з 

1940-1950-их рр.).  

Невеличкий продуктовий магазин був на вул. Спортовій (де вулиця 

з’єднується з вул. Ломоносова, з лівої сторони; 1960-ті-1970-ті рр.). 

Біля колишньої цегельні теж був невеличкий продуктовий 

магазинчик  (1960-ті-1970-ті рр.). 

Кулінарія на Загородді (недалеко від зупинки на вул. Франка). Діяла в 

1970-ті-1980-ті рр. 
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Кулінарія на вул. Леніна (навпроти колишньої ощадкаси; біля 

теперішнього ресторану «Василина»), діяла в 1970-ті-1990-ті рр.. 

На розі вул. Леніна і вул. Танкістів, зі сторони перукарні, магазинчик 

«Лілея» від КООПу, там часто можна було купити імпортні вермути й вина. 

Діяв у 1960-их-1980-их рр.. 

 

Горілчані магазини. 
Магазин на вул. Івана Франка (навпроти фабричного будинку). Діяв у 

1970-их-1990-их рр.. 

Магазин на вул. Леніна (біля колишньої ощадкаси). Діяв у 1970-их - 

1990-их рр.. 

 

Газетні кіоски. 
Газетний кіоск (на розі вул. Леніна і вул. Танкістів, зі сторони 

міськради), з марками і значками був дуже популярним, потім його 

перенесли на зупинку біля фабрики. Кіоскери (п. Поліна Іванівна Півнева, 

п. Катерина Дубовець та п. Зиновія Кітура) завжди були привітними. Діяли 

в 1950-их - поч. 2000-их рр.. 

 

Промислові магазини. 
Магазин по вул. Леніна, 20. Це був будинок єврея Бергера (тепер 

приміщення міськради). Збудований на початку 1920-их рр.  У 1920-их-

1930-их роках  в одному із приміщень знаходився невеличкий промисловий 

магазинчик. 1940-ві-1960-ті рр. - канцтовари та книгарня.  

Магазин господарських товарів (ріг вул. Стуса та вул. Лесі Українки). 

Діяв: 1930-ті рр.-1990-ті рр. Належав в 1930-их рр. євреям. Тепер тут 

перукарня.  

Універмаг по вул. Леніна (з 1950-их рр..; біля Бібліотеки для 

дорослих); магазин діє дотепер. 

Промтовари по вул. Леніна (з 1950-их рр..; народна назва «Жилізний 

магазин» (не Залізний); колишня німецька Кірха, тепер храм Івана 

Хрестителя). 

Будівельний магазин по вул. Леніна (з 1970-их рр.; навпроти храму 

Івана Хрестителя; діяв до 2017 р.). 

Канцтовари, книгарня та ремонт окулярів (1970-ті-1990-ті рр.) по вул. 

Леніна (до 1970-их рр. тут була "пивна на зупинці"; тепер приміщення 

ресторану «Гетьман»). У 1990-их рр. магазин перенесли у приміщення 

навпроти (через дорогу). 
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CВІТЛИНИ 
РІДНЕ МІСТО
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ГРАВЮРИ ТА ЛІТОГРАФІЇ

 

1823 р. Гравюра «Винники у Львівській окрузі». Антон Ланґе 

 

1837 р. Літографія «Винники». Карл Ауер 
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ВИННИКІВЧАНИ 
 

 
1890 р.  (з архіву Богдана Іванишина)  

 

 
1900 р. ? Спа  Винниківчанин Валентин  Жолиняк (Walenty Żołyniak) – сидить 

праворуч; по материній лінії дід українського поета Івана Златокудра;  поляк; 

військовий (1875-1911). Похоронений на винниківському кладовищі
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 1874 р. Спадкова справа родини Шустер, Магаляс та Балтарович  
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11894 р. Свідоцтво про хрещення Григорія Шустера 1875 р. н.   



171 
 

1920 р. Договір оренди церковних земель між о. Г. Гірняком і Теодором Шустером 
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1904 р.  (з архіву Богдана Іванишина)   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1904 

  
Поч. 1900-их рр. Корінний винниківчанин, січовий стрілець Темотей Федак (1875, 

Винники - 1941, Винники). З архіву Остапа Булича (праправнук Т. Федака) 
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1920-ті рр. Батько (українець) і мама (полька) українського поета Івана Врецьони 
1 
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1920-ті рр. Винниківчани у Львові (з архіву Богдана Іванишина) 

 
  



175 
 

 

1929 р.  

 

 

1920-ті рр. – 1930-ті рр. Молодь на Винниках (з архіву Богдана Іванишина)   
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1930 р. Отець Ггигорій Гірняк з Винниківчанами  (з архіву Богдана Іванишина)  
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1931 р. Винники (з архіву Богдана Іванишина)  

 

1934 р. На Розлавці (з архіву Богдана Іванишина)  
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1934 р. Зима у Винниках (з архіву Богдана Іванишина)  

  

1936 р. Винниківчани (з архіву Богдана Іванишина)  
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1936 р. Винниківчани (з архіву Богдана Іванишина) 
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1930-ті  рр. Винниківська молодь (з архіву Богдана Іванишина)  

 

15. 08. 1937 р. Винниківська молодь  (з архіву Богдана Іванишина)  
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1939 р. Винниківчани у Львові  

 

 

 

1940-ві  рр. Винниківчани у Львові  
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1944 р.  Унікальна радянська різдвяна листівка. Привітання у Росію репресованим 

Винниківчанам (Копач Антоніні та Копач Юрію)  
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1942 р. Тамара Дзюбик (з архіву Уляни Шлапак)   

 

 

 

 
 

 
 

 

1944 р. Тамара та Іван Дзюбик (з архіву Уляни Шлапак)  
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1950-ті  рр. Хлопці з Кута (з архіву Юрія Домазара) 
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1949-1950 рр. Юні Винниківчанки. Зліва направо: Валентина ?, Тамара Дзюбик, 

Оксана Більська, Наталя Домазар (з архіву Уляни Шлапак)   

 
1. 1949 р. Тамара та Олег Дзюбик (з архіву Уляни Шлапак)   
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2.  

3. 1940-ві рр. – 1950-ті рр. На тютюновій фабриці  (з архіву Богдана Іванишина)   

4. 19 

5. 1950-ті рр. Винниківчанки (з архіву Рози Діх)   
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6.  
7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
12.  

13.  

14.  

15.  

16.  
17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22. 1956 р. Сім’я Шустер  
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23.  

24. 1956 р.  Винниківчани 

25.  

26.  
27.  

28.  

29.  

30.  
31.  

32.  

33.  

34.  

35.  
36.  

37.  

38.  

39.  

1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Кінець 1950-их рр. Сім’я Олега Соболя 
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1950-ті рр. Іван Димиденко з родиною (Голова Винниківської ради; з архіву 

Любові Антонів)  

 

1950-ті рр. Прокопович-Орленко Роман Іванович. З сімейного архіву 

Мар'яни Прокопович. Останні роки життя (1957—1962 рр.) митець проживав у 

Винниках 
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1950-ті рр. Лікар Яків Нагляк 

 

 

 

1 вересня 1965 р.  (з архіву Богдана Іванишина)  
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1967 р. На Загородді 

 

1969 р. Родина Олега Соболя 
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1970-ті рр. (поч.). На Розлаці; колишня вул. Ульянова (тепер Соборності). Перші 

будинки 1969 р.    

 

 
1970-ті рр. (середина). Коляда на Розлаці  
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1970-ті рр. (початок). Піддіброва. Початок забудови вул. Стрілецької 

 

1987 р. Шустер Ярослав та Шустер Богдан 
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1989-1990 рр. На стадіоні   

 

 

 

 

 

 
22 січня 1990 р. Акт Злуки 
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22 січня 1990 р. Акт Злуки 

  

 

 

  

1990 р. Пасха. Церква Воскресіння 
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1991 р. Шустер Ярослав 

 

1996-1997 рр. Працівники ДЕД - 878 
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2012 р. Почесний громадянин Винник Тарас Кияк. День прапора 

 

 

2012 р. День прапора 
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ВУЛИЦІ 

1915 р. Вїзд у Винники 

 

1923 р. Центральна вулиця Винник: тоді – вул. Кольонія, після смерті Пілсудського 

- вул. Пілсудського; 1941-44 рр. – Адольфа Гітлера; з літа 1944 р.  – Леніна (а 

теперішня вул. Ломоносова - Сталіна); з 1990 р. - Галицька 

https://1.bp.blogspot.com/-IfS3XFkaqrk/XuwAaP-ezvI/AAAAAAAARfk/DMKuvRXjLmMOWodme7uds3LFK0keurqlwCLcBGAsYHQ/s1600/1915+%D1%80.+%D0%92%D0%87%D0%97%D0%94.jpg
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Початок 1950-их рр. Центральна зупинка (тепер ресторан Гетьман) 

 

 

1950-ті рр. Вул. Танкістів (тепер вул. Івасюка)  
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1950-ті рр. Друкарня по вул. Танкістів  

 

1962 р. Вїзд у Винники  
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1960-ті рр. Центральна зупинка по вул. Леніна 
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п 

 

1960-ті рр. (поч.). Дорога Львів-Винники. Світлини Олексія Комендяка  

  

 1960-ті рр. (поч.). Вул. Леніна (тепер Галицька). Світлина Олексія 

Комендяка  
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1960-ті рр. На санчатах 

 

1970-ті рр. Вул. Леніна (тепер Галицька).  «Камчатка» 
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1970-ті рр. Вул. Івана Франка 

 

1974 р. Вул. Ульянова (тепер вул. Соборності) 
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ПРИРОДА 

ЧОРТОВА (ЧАТОВА) СКЕЛЯ  

  
Кінець XIX ст. 

 
1920-ті рр. 
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1909 р. 

 
1914 р. 
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1928 р.  Учні Філії Академічної гімназії під керівництвом професора Степана 

Гайдучка (третій зліва) під час лещетарської мандрівки околицями Львова.  З 

приватного архіву Степана Гайдучка (м. Львів) 

 

7 липня 1926 р. Винниківчани на Храмовому празнику 
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12 липня 1931 р. Вилазка на Чортові (Чотові) скелі 
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1931 р. Винниківчани на Чортовій скелі 

 

1930-ті рр. (з архіву Ткачука Ігоря)  
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21 липня 1939 р. Родина українського поета, корінного Винниківчанина, Івана 

Врецьони (Златокудра) 

 

 
1943 р. 
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ВИННИКІВСЬКЕ ОЗЕРО 

  

   
1936 р. Відпочивальники на ставі у заплаві р. Маруньки 

 

 

 
1950-ті рр.  
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1950 р. (світлина Івана Врецьони)  
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1950-ті рр. (світлини Івана Врецьони)  

  

  

 
1952 р. (світлина Івана Врецьони)  
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1953 р. 

 

 

 

 

 

1950-ті рр. (кінець). Світлина з архіву Уляни Шлапак  
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1950-ті рр. (кінець). Світлина з архіву Уляни Шлапак 

1960 р.  
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1965 р. (світлина Івана Врецьони) 

 
1960-ті рр. (світлина Івана Врецьони) 
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1960-ті рр. (світлини з архіву Степана Демцюха) 

 

 

 

 

 

1974 р. 
 



220 
 

 

 

2012 р. 
 

 

 
2012 р. 

 



221 
 

 

 

 

2016 р. Кафедра географії України ЛНУ ім. І. Франка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 р. 
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ОЗЕРО «ЕЛЕКТРОН» 

 

 
1972  р. (з архіву Юрія Вдовенка) 

 

 

1973  р.  
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САНАТОРІЙ «МАРІЇВКА»   

 

1887 р. 

 

Кінець XIX ст. 



224 
 

 

ВИННИКИ АВСТРІЙСЬКІ 

 

1900 р. 

 

Поч. 1900-их рр. 
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1904 р. Вілла нотаря Володимира Левицького 
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1906 р. Польське шовіністичне товариство «Родина»   

 

 

 

Поч. 1900-их рр. 
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Поч. 1900-их рр. Вулиця Львівська   

 

 

Поч. 1900-их рр. Кінний базар 
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Поч. 1900-их рр. Пожежна частина 

  

 

 

 

1906 р. Площа Торговиця. Ринок 
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ПОЛЬСЬКА ОКУПАЦІЯ (1919 р. – 1939 р.) 

 
 

1923 р. 

 
1929 р. Свято фізичного виховання 
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1920-ті рр. – 1930-ті рр.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1933 р. Площа Торговиця. Ринок 
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ПЕРША БІЛЬШОВИЦЬКО-РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ (1939 р. – 1941 р.) 

 

    

20 вересня 1939 р. Німці у Винниках.Чортова (Чатова) скеля  

 

1939 р. Вересень. Зустріч союзників у Винниках  
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19 вересня 1939 р. Радянський БА-10 підбитий при зіткненні з німецькими 

частинами 

 
20 вересня 1939 р.  Німці у Винниках. Німецький солдат відпочиває 
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1941 р. Червень  

 

 

 

 

 

1939-1941 рр. Коператив ім. Куйбишева 
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НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ (1941 р. – 1944 р.) 

 

 
1941 р. Липень. Дорога на Винники 

 

1942  р. Дорога на Винники 
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111 

1 

1944 р. Березень 
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1944 р. Березень 
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1 

ДЕМОНСТРАЦІЇ. ПАРАДИ. ХРЕСНІ ХОДИ 

  

 

1 Травня 1966 р. (з архіву Уляни Шлапак) 
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 1970-ті  рр. Педколектив СШ №47 на параді (з архіву Марії Залужець) 

 
 
 

  
1970-ті  рр. Парад у Винниках (з архіву Людмили Безуглої) 
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1969 р. (з архівуОльги Долматової) 

 

  
7 листопада 1973 р. (з архіву Богдана Іванишина) 
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1990 р. Демонстрація під синьо-жовтими знаменами 

 

 
24 жовтня 1993 р. Хресна хода від храму Воскресіння до місця побудови церкви 

Святої Софії 
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ПАМ’ЯТНИКИ 

ПАМ’ЯТНИК Т. ШЕВЧЕНКУ 

 

  

 

28 вересня 1913 р. Відкриття пам'ятника 
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1913 р 

.  

1919 р. Понищене польськими вояками погруддя. Зберігалося як пам'ятка в музеї 

НТШ у Львові. 
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1924-1925 рр. Реставрація пам'ятника 

 

1938 р. 
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29 березня 1925 р. Повторне відкриття відновленого пам'ятника, що був 

пошкоджений поляками у 1919 р.  
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Стаття з журналу «Світ» , 2 квітня 1925 р.  
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1930-ті рр. 
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1936 р. 

 

1960-ті рр. 

 

1969 р. (з архіву Уляни Шлапак) 
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1966 р. (з архіву Уляни Шлапак) 



250 
 

2008 р. 

 

2011 р. липень. Реставрація 
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29 вересня 2013 р. 
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ПАМ’ЯТНИК  І. ЛИПІ 
 

 

16 травня 1937 р. Посвячення пам'ятника 

 

 

26 жовтня 2018 р. 
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ПАМ’ЯТНИК І. ФРАНКУ 

 

1977 р. На задньому плані пам'ятник І. Франку 

 

1982 р. 5 А клас  

 



254 
 

ПАМ’ЯТНИК І. ОГІЄНКУ  

 

   

2013 р. 

 

 

 

 

  



255 
 

ПАМ’ЯТНИК ІВАНУ ПАВЛУ II 

 

 

27 жовтня 2019 р. 

 

 

 

 



256 
 

ВИННИКІВСЬКІ ЛЕВИ  

 

 
1960-ті рр. 

 
 

 

 

 

 
1967 р.  



257 
 

 
1970-ті рр. 

 

 

 

 

 

 

 
 1974 р. 

 

 

 



258 
 

 
1975 р. 

 
2015 р.  



259 
 

КУЛЬТУРА ТА ДОЗВІЛЛЯ 
НАРОДНИЙ ДІМ. ПРОСВІТА  

 

 
13 жовтня 1930 р. Винниківська читальня «Просвіти» під час пацифікації 

 

 

 

 
1989 р. Хор Народного дому (з архіву Наталі Вінярської)   



260 
 

 
1995 р. Народний ансамбль танцю «Прикарпаття» 

 

 

 

20 жовтня 2019 р. 30-річний ювілей ансамблю «Винниківчани»  

 



261 
 

 

 
22 травня 2018 р. Союз Українок 

 

 
2 грудня 2018 р. Прем’єра музично-розважальної вистави «Тільки в нашім 

кабареті» (театр «Срібне коло») 

 
  



262 
 

КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР «ДОЗВІЛЛЯ»  

(колишній Клуб тютюнової фабрики) 

 

1950-ті рр. Клуб тютюнової фабрики 

 

 

 
2015 р. Тетяна Патер з вихованцями 

 

 



263 
 

ДОЗВІЛЛЯ ВИННИКІВЧАН 

 
1950-ті рр. Центральний парк на вул. Леніна (біля ресторану «Гетьман») 

 

1963 р. Центральний парк  



264 
 

КІНОТЕАТР «КАРПАТИ»  
 

 

 

1970-ті рр. 

1970-ті рр. (з архіву Ярослава Половинки) 

 



265 
 

ВІЙСЬКОВИЙ ОРКЕСТР  

  

 



266 
 

 

 

1970-ті рр. 



267 
 

1980-ті рр.

 

1997 р. 



268 
 

БІБЛІОТЕКИ 
БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ  

 

 

 

 

 

  
2016 р.  

 
2019 р. Колектив бібліотеки 



269 
 

 
 

 
28 вересня 2919 р. Гість бібліотеки - український поет Іван Златокудр (Врецьона) 



270 
 

БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

2019 р.  

 

 

 

 

 
2017 р. 

 

  



271 
 

ДОШКІЛЬНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

УКРАЇНСЬКА ЗАХОРОНКА. ДИТСАДКИ

 

1920-ті рр. 

 

 

 

1939 р. 



272 
 

 

1943-1944 рр. (з архіву Уляни Шлапак)   

111954 

1954 р. (з архіву Рози Дік) 



273 
 

 

1956 р. 

 

1957 р.  



274 
 

 

1959 р. 

 

1950-ті рр. (кінець) 



275 
 

1950-ті рр. (кінець) 

 

1961 р. «Районний» садок (з архіву Леоніда Демцюха) 



276 
 

 

1966 р.  

 

 

1976 р. 

 



277 
 

 

1992-1993 рр. 

 

23 серпня 2019 р. 

  



278 
 

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ   

 

1969 р. Старша група ансамблю «Іскорка» (з архіву Любові Антонів) 

 

  



279 
 

1982 р. Вокально-хореграфічний гурт «Сунички» на Львівському ТБ  

(з архіву Любові Антонів) 

 

 

 

2016 р.  



280 
 

 

Соколик Ольга – багатолітній директор 

 

 

2019 р. Михайло Жорняк  



281 
 

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №9 

 

 
2017 р. грудень  

 

2020 р.  



282 
 

 

2018 р. 

 

 

 

 

 

2019 р. 



283 
 

ШКІЛЬНА ОСВІТА 

ДОРАДЯНСЬКА ШКОЛА 

 

 

 

 

 

1920-ті рр.  



284 
 

1920-ті рр.  

1931 р. 



285 
 

 



286 
 

 

1920 р. Табель Філомени Федак 

  



287 
 

1926 р. Табель Філомени Федак 

 



288 
 

 

1926 р. Табель Філомени Федак 

  



289 
 

 

 

Печатки школи 



290 
 

 

 

1942 р. Шкільне свідоцтво Богдана Гарапи  



291 
 

ШКОЛА №29 (колишня №1). ВЕЧІРНЯ ШКОЛА 

 

1940-ві рр. (середина) (з архіву Оксани Бойко) 

 

1940-ві рр. (середина). 5 клас  (з архіву Оксани Бойко) 

 

 



292 
 

1946 р. (з архіву Уляни Шлапак) 

 

 

1947 р. Другокласники (з архіву Уляни Шлапак) 

 



293 
 

 

1946 р. та 1947 р. (з архіву Уляни Шлапак) 

  



294 
 

1947 р. 9 клас (з архіву Оксани Бойко)  

 

1948 р. 10 клас (з архіву Оксани Бойко)  



295 
 

1948 р. Відмінниці біля Сталіна (з архіву Уляни Шлапак) 

 

  



296 
 

1940-ві рр. (кінець) (з архіву Оксани Бойко)  

1940-ві рр. (кінець) (з архіву Оксани Бойко) 



297 
 

1951 р. 

 

1951 р. (з архіву Уляни Шлапак) 



298 
 

 

1950-ті рр.  

 

 

 

 

1953 р. Гурток юних юнатів при школі (з архіву Уляни Шлапак)  



299 
 

 

1955 р. (з архіву Уляни Шлапак)  

 

1950-ті рр. (початок). Вчителька Галина Федорова  (з архіву Уляни Шлапак)  



300 
 

1955-1956 рр. Директор Михайло Чеславський 

 

1960 р. 1 Б клас. Вчитель Лідія Яківна Братерська та вожата Леся Кубай (з архіву 

Марії Кривошлик) 



301 
 

 

1961 р. 

 

 

 

1963 р. (з архіву Євгена Колоди) 



302 
 

 

1964 р. 

 

1 

1965 р. 



303 
 

 

1975 р.  

 

 10 Б клас 1984 р.   



304 
 

 

10 Б клас 1984 р.   

1989 р. 3 Б клас. Світлина Миколи Тинкалюка 

  



305 
 

 

1989 р. 

1991. Педколектив. Світлина Миколи Тинкалюка 



306 
 

ШКОЛА №47 (колишня №3) 

 

1970-ті рр. Бекар Марія Павлівна (з 1949 р. по 1992 р. завуч СШ №47) 

1950-ті рр. 



307 
 

1950-ті рр.  

1961 р. 



308 
 

1963 р. Директор Дорман Аркадій Григорович 

 

 

1966 р. Перший клас 



309 
 

1967 р. Другий клас 

 

 

 

 

 

1969 р. Перший випуск 10-го класу 

  



310 
 

 

1970-ті рр. (з архіву Марії Залужець)   

 

 

 

 

 

1970-ті рр. Світлина Людмили Безуглої 

 



311 
 

  

1970-ті рр. (початок) (з архіву Наталі Харини)  

 

1973 р. (з архіву Наталі Харини)  



312 
 

19731 

11973 р. 
 

 

1974 р. Рахубовська Поліна Тимофіївна та Віра Антонівна Вовк (з архіву Марії 

Залужець)  



313 
 

 

1975 р. 8 А клас. Світлина Людмили Безуглої 

 

1976 р. Останній дзвоник. Світлина Людмили Безуглої 

 

 

 

  



314 
 

 

1976 р. 3 Б клас 

1976 р. (з архіву Марії Залужець) 

  



315 
 

 

1977 р. Світлина Людмили Безуглої 

 

 

1978 р. 8 А клас 



316 
 

 

1978 р. 3 А клас. Перцович Ірина Михайлівна 

 

1970-ті рр. (кінець). Випуск 1983 р., 10 Б   

 



317 
 

 

1980 р. 1 А клас 

 

 

 

1980 р. (з архіву Марії Залужець)  

 

 

 

 

 

 

 



318 
 

 

1980-ті рр. (початок) 

 

1982 р. Перший дзвоник 



319 
 

 

1983 р. 

 

1983 р. 10 Б клас 



320 
 

  

1983 р. 10 Б клас 

 

 

1983 р. 10 Б клас 



321 
 

 

 

 

 



322 
 

 

1983 р. Випускний 10 Б клас 

 

 

 

 

 

 

1984 р. 10 А клас 



323 
 

 

1 вересня 1985 р.  

  



324 
 

ШКОЛА «БЕРЕГИНЯ»   

 

 

 

 

 

2017 р. травень   



325 
 

 

2018 р.  Останній дзвоник 

 

2018 р. Випускний 

  



326 
 

ВИННИКІВСЬКА ШКОЛА ІНТЕРНАТ 

 

2015 р.  

 

22 

 2019 р. березень. Конференція 

  



327 
 

СПОРТ. ФУТБОЛ. УСТ «ДНІПРО» 

 

1931-1932 рр. УСТ «Дніпро» (з архіву Чика Е. Е.). Задній ряд - футболісти 

«Тризуба» (Богданівка, Львів). Перший справа коло тренера (судді) Олександр 

Скоцень, найнижчий посередині Еміліян Чик. Два нижні ряди очевидно футболісти 

«Дніпра»  

 

1936 р. УСТ «Дніпро» (з архіву Чика Е. Е.) 



328 
 

1930-ті рр. УСТ «Дніпро» (з архіву Чика Е. Е.) 

 

1930-ті рр. УСТ «Дніпро»  

 



329 
 

 

1930-ті рр. УСТ «Дніпро»  

 

 

 

 

 

 

1930-ті рр. УСТ «Дніпро» 

  



330 
 

 

1930-ті рр. УСТ «Дніпро» 

 

 

1930-ті рр. УСТ «Дніпро», УСТ «Тризуб» 



331 
 

 

1940-ві рр. Микола Литвин. «Харчовик» 

1950-ті рр.  Футбольна команда ЛТФ  



332 
 

1950-ті рр.  (початок). Футбольна команда Винник. На світлині: Михайло Верходай, 

?, ?, Антон Скремета, ?, Богдан Конюшенко, Олександр Левченко, Теодор 

Лучанський, Микола Литвин, Анатолій Чалишев, Богдан Маркевич 

1950-ті рр.  (початок). Футбольна команда Винник. На світлині: Михайло Верходай, 

?, ?, Антон Скремета, ?, Богдан Конюшенко, Олександр Левченко, Теодор 

Лучанський, Микола Литвин, Анатолій Чалишев, Богдан Маркевич 



333 
 

1950-ті рр.  (кінець). Футбольна команда Винник 

 

1958 р.  Футбольна команда ЛТФ  



334 
 

 

ФК м. Винники на ст.Дружба (Україна). Злiва на право:1-й Поточняк Ростислав, 5-

й Покора Роман, 7-й Новосад, 8-й Дзех Олександр, 10-й Тульбович Михайло, 11-й 

Коваль Стефан  

 

 

1990-ті рр.  Футбольна команда Винник  



335 
 

 

 

Преса 1930-их рр. 



336 
 

 

1998 р.  ФК «Жупан» 

 

 
ФК «РУХ» зі своїм президентом Григорієм Козловським 

 

  



337 
 

 

6 травня 2018 р. ФК «Жупан» володар кубка Пустомитівського району   

 

 

 

2018 р. ФК «Жупан» 

 

  



338 
 

ВИННИКИ САКРАЛЬНІ 

ЦЕРКВА ВОСКРЕСІННЯ ГНІХ (1842 р.) 

До 1906 р. 

 

Парафіяльна метрика XVIII ст. 

п 

з  

П 



339 
 

 

Поч. 1900-их рр. 

         

1903 р. – 1910 р. 

 

  



340 
 

1905 р. 

 

 

 

 

1906 р.  



341 
 

 

1925-1930-ті рр. Отець Григорій Гірняк 

 

  



342 
 

 

 

 



343 
 

 

1931 р. Свято крилошанства о. Григорія Гірняка 

 

1935 р. Отець Григорій Гірняк 



344 
 

 

1938 р. Запрошення на весілля 

 

 

1939 р. Пам'ятка першого Причастя (з архіву Оксани Бойко)   

  



345 
 

1939 р. Великдень 

 

1 

 

1939 р.  

 

1939 р. Перше Причастя. Отець Григорій Гірняк та о. Василь Богонюк (з архіву 

Оксани Бойко)  



346 
 

 

1940 р. (з архіву Оксани Бойко)   

  



347 
 

 

 

1949 р. Ікона Богородиці 



348 
 

 

1940 р. Причастя. Отець Антін Поточняк (з архіву Оксани Бойко) 

 

1957 р. Отець Анатолій Козак з дітьми (з архіву Марії Кривошлик) 



349 
 

 

 

1960 р. Отець Анатолій Козак з парафіянами (з архіву Марії Кривошлик)   

 

 

 

1960-ті рр. (початок). Отець Анатолій Козак з парафіянами (з архіву Марії 

Кривошлик)  



350 
 

 

 

1960-ті рр. (початок)  

  



351 
 

 



352 
 

 

 

 

 

1960-ті рр. Світлини Олексія Комендяка   

 

 

 



353 
 

 

 

1970-ті рр. Отець Петро Баран 

 

 

 

1990-ті рр. Отець Михайло Романишин 



354 
 

 

1993 р.  

 

 

 

2011 р. 

  



355 
 

 

7 грудня 2014 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії 

 

4 вересня 2015 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії 
 

 

 

 

 



356 
 

20 серпня 2017 р. Святкування 175-річчя храму 

  



357 
 

20 серпня 2017 р. Святкування 175-річчя храму



358 
 

 

31 серпня 2017 р.  



359 
 

18 квітня 2017 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії 

 

 

 

2018 р.  

 

 

  



360 
 

 

 

 

 

10 квітня 2018 р. Парох храму Воскресіння митрофорний протоієрей Петро Паньків 

у співслужінні із Преосвященним владикою Володимиром Груцою та деканом 

Винниківського протопресвітерату протоієреєм Іваном Духничем провели 

урочисту літургію з нагоди свята Великодня в честь якого іменується храм. 

  



361 
 

 

7 липня 2019 р. Посвячення ікон 

 

 

 

  



362 
 

 

7 липня 2019 р. Світлина Марії Кривошлик 

 

 

  



363 
 

ЦЕРКВА ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ (1936 р.) 

1 

1940-ві рр. Німецька кірха 

 

1970-ті рр. Господарський магазин в приміщенні кірхи 



364 
 

 

4 січня 1998 р. Зустріч Владики 

 

4 січня 1998 р. Освячення храму. Владика Юліан Ґбур закладає у чотири кути 

престолу символи євангелістів та заливає їх розтопленим воском 



365 
 

4 січня 1998 р.   

 

4 січня 1998 р. 



366 
 

 

6 березня 2010 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії  

 

3 листопада 2013 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник 

Львівської архієпархії 



367 
 

 

7 грудня  2014 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії

29 червня  2015 р. 



368 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 травня  2016 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії 
 

 

 

 

7 

7 

 

 

2016 р. вересень. О. Володимир Климюк та о. Орест Чекан 



369 
 

 

22 січня 2017 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії 
 

 

 

 

7 липня 2018 р. Преосвященний владика Венедикт, Єпископ-помічник Львівської 

архієпархії 



370 
 

КОСТЕЛ ВНЕБОВЗЯТТЯ ПРЕЧИСТЇ ДІВИ МАРІЇ (1766 р.)  

ДоД 

До 1906 р. 

 

 

 

1905 р. – 1914 р. 

  



371 
 

 

1924 р. 

 

 

1927 р. 



372 
 

 

1933 р. 

 

Перша пол. ХХ ст. 



373 
 

   

    

Перша пол. ХХ ст. 



374 
 

 

1937 р. (з архіву Лесі Пархети) 

 

  



375 
 

 

1992 р. 

  



376 
 

1996 р. 

2011 р. 

 



377 
 

2015 р. Світлина Богдана Зятика 

 

2015 р. Світлина Дани Загільбах 



378 
 

ЦЕРКВА СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА ТА ОЛЬГИ (ПЦУ). 2001 р. 

 

 

 

  

7 липня 1999 р. Освячення Патріярхом УАПЦ Димитрієм надкупольних хрестів 

храму св. Володимира та Ольги (світлина з архіву Марії Банах)  

 

  

1999 р. Золота молодь зустрічає Патріарха Димитрія 



379 
 

 

7 липня 1999 р. Освячення Патріархом УАПЦ Димитрієм надкупольних хрестів 

храму св. Володимира та Ольги (світлини з архіву Марії Банах)  



380 
 

 

7 липня 1999 р. Освячення Патріархом УАПЦ Димитрієм надкупольних хрестів 

храму св. Володимира та Ольги (світлини з архіву Марії Банах)  



381 
 

 

 

 

 

14 січня 2018 р. XIII фестиваль дитячого хорового мистецтва 



382 
 

 

18 червня 2019 р. З нагоди святкування 30-річчя відродження УАПЦ у храмі 

звершив урочисту Божественну літургію Глава помісної української церкви, 

Блаженнійший Митрополит Епіфаній у співслужінні архієреїв і духовенства.   

 

18 червня 2019 р. Світлина Марії Грини 



383 
 

ЦЕРКВА СВЯТОЇ СОФІЇ (УГКЦ) 

 

 



384 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



387 
 

                      

 

24 жовтня 1993 р. Освячення місця будови храму 



388 
 

2013 р. Світлина о. Володимира Климюка   

 

 

 

 

 

999 

9 листопада 2014 р. 

  



389 
 

ФІГУРИ МАТЕРІ БОЖОЇ 

 

1930-ті рр. Проект Фігури Матері Божої біля тютюнової фабрики 



390 
 

 

1950-ті рр. Фігура Матері Божої біля тютюнової фабрики 

 

2017 р. липень. Фігура Матері Божої біля церкви Воскресіння ГНІХ 
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2017 р. Фігура Матері Божої на г. Жупан. Світлина Олега Пендюка 
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2016 р. серпень. Фігура Матері Божої  біля фабрики 

 

2017 р. Фігура Матері Божої на вул.. Шевченка 
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ХРЕСТИ ПРОЦЕСІЙНІ 

 

.  

2017 р. Старий Винниківський цвинтар 
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2017 р. Вул. Шевченка. Восени 2019 р. перенесено ближче до костелу 

 

2019 р. серпень. Символічна могила  «Борцям за волю України» 
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ВИННИКІВСЬКИЙ ЦВИНТАР 

 

5 червня (неділя) 1922 р.  Освячення пам’ятника на могилі воїнів УГА   

 

 

 

1929 р.  Пам’ятник воїнам УГА (з архіву Богдана Іванишина) 
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1930-ті рр. 

 

1960-ті рр. 
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26 жовтня 2018 р. 

 

1920-ті – 1930-ті рр. Могила польських воїнів 
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Могили радянських воїнів 

 

Капличка. Тут поховані о. Григорій Гірняк та о. Стефан Хомінський з дружиною 
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НІМЕЦЬКИЙ ВИННИКІВСЬКИЙ ЦВИНТАР  

 

2 

2017 р.  
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МЕДИЦИНА 
 

 
 

 

 

 
1947 р. Колектив Винниківської районної лікарні  
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2018 р 

.  

30 серпня 2019 р. 1930-ті рр. — аптека  по теперішній вул. Галицькій, 23; 

найдавніша діюча аптека у місті 
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ТРАНСПОРТ 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 

 

 
1908 р. та 1926 р. 
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1920-1930-ті рр.  Квиток на потяг  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

119 

1938 р. 
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Цінник на потяги (німецька окупація) 

  



405 
 

1950-ті рр. Залізничний міст біля Винниківського озера 

 

 
1925 р. Фрагмент карти. Масштаб 1 : 100 000 
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1972 р. Розклад руху поїздів 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

 
1931 р. 10 серпня. Розклад руху автобусів з Винник до Личаківської рогатки 



408 
 

 
1930-ті рр. Розклад руху автобусів з Винник до Львова     

 

 

1930-ті рр.  Вартість квитків 
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Автобуси марки «Ursus AW» (курсували в 1930-их рр. з Винник до Львова) 

 

 

 

 

 

 

1935 р. Автобус марки «Sauer» (Зауер) 
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1928 р. Квиток на автобус  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960-ті - 1970-ті рр. Зупинка на вул. Валовій 
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1940-ві рр. (середина) — 1950-ті рр. — автостанція по теперішній вул. Галицькій, 40 

(навпроти теперішнього ресторану «Гетьман»).  Світлина 2019 р. 

 

 

 

 

1998 р. Зупинка на вул. Галицькій (навпроти теперішнього ресторану «Гетьман») 
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ЗІС 154 

ЗІС-154 став одним з перших післявоєнних серій автобусів ЗІС. Міська 9,5-метрова 

модель ЗІС-154 місткістю 60 пасажирів (34 місця для сидіння), випускалася в 1946-

1950 роках. 

 

 

 

 

 

Перший дослідний зразок ЛАЗ-695 
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ПІДПРИЄМСТВА 
ВИННИКІВСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА 

 

 
1889 р. 

 

 

 
1900 р. 

 

  



414 
 

 
 

 

 
1903 р. 
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1905 р.     

 
Початок 1900-их  рр. 
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Світлина до 1906 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1914 р. Вид з Розлавки на тютюнову фабрику 



417 
 

  

 
 

 

 

Початок 1900-их  рр. 
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Початок 1900-их  рр. 

 

 

 

1920-ті – 1930-ті рр. 
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1950-ті рр. Оркестр ЛТФ 

 

 

 

 

 
1950-ті рр. Дошка пошани ЛТФ 
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2003 р.— 2006 р. — Квурт Володимир Леонідович генеральний директор Львівської 

тютюнової фабрики (з 2015 р. – міський голова Винник)   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Козловський Григорій Петрович — директор тютюнової фабрики (з 2015 р. –

депутат ЛМР) 

  



421 
 

МОЛОКОЦЕХ (МОЛОЧАРНЯ) 

 
 

 

 
1948 р.  
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БРОВАРНЯ ҐРУНДА. ДРІЖДЖЗАВОД 

 

 
1890 р.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
1906 р. 
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1934 р. Дорога на Винники 

 

 

1930-ті рр. 
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ВИННИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (2015-2020)  
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Народився Андрій Байцар 1 вересня 1966 р. у Винниках. 1973—1983 рр. — 

навчався у Львівській СШ № 47, після 

закінчення вступив у ЛДУ ім. І. Франка 

на географічний факультет. Закінчив 

навчання з відзнакою (1988 р.). 

Протягом 1987—1991 рр. брав участь у 

щорічних міжвузівських студентських 

наукових зимових експедиціях: 1987 р. 

— Малий Кавказ (Туапсе); 1988 р. — 

Грузія (Оні); 1989 р. — Таджикистан 

(Гісарський хребет), 1990 р. — Грузія 

(Марткопі); 1991 р. —  Карпати. 

Працював старшим лаборантом кафедри 

фізичної географії (з 1988 р.). 1991—

1996 рр. асистент кафедри фізичної 

географії. 1994 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Верхня межа лісу в 

ландшафтних комплексах Українських 

Карпат». З 1996 р. — доцент кафедри 

географії України. 

Напрямки наукової діяльності: 

фізична географія, ландшафтознавство, географічна термінологія, географія 

та історія Криму, природа та історія Винник.  

Автор понад 500 наукових і науково-популярних праць, а також – 

понад 200 статтей до української Вікіпедії. 

Андрієм Байцаром написано біля десяти навчальних і навчально-

методичних посібників. 

Наприкінці 1980-их рр. Андрій Байцар активно включився у 

громадське і культурно-просвітницьке життя рідного університету. Був 

одним з організаторів і керівників Товариства української мови ім.  

Т. Шевченка та Народного Руху України (географічний факультет). Після 

багаторічного забуття, у березні 1990 р. разом зі своїми товаришами 

(викладачами й працівниками географічного факультету) організував вечір 

пам’яті Т. Шевченка.  

У часи національно-культурного піднесення, бере активну участь у 

перших мітингах і демонстраціях, що відбувалися у Львові та Винниках 

наприкінці 1980-их та на початку 1990-их рр. 

2010 р. (листопад) — 2015 р. (жовтень) — депутат ВМР і голова 

постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, 

молодіжної політики, охорони здоров’я, екології та соціального захисту 

населення.  

24 серпня 2013 р., за активну участь у громадському житті  

м. Винники й з нагоди святкування 22-ї річниці Незалежності України, 

нагороджено дипломом Винниківської міської ради. 
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24 серпня 2016 р., за вагомий внесок у культурно-просвітницьке 

життя м. Винники та активну громадську діяльність і з нагоди святкування 

25-ї річниці Незалежності України та Дня міста, нагороджено грамотою 

Винниківської міської ради. 

Публікації Андрія Байцара про Винники: 

*Видатні винниківчани: Науково-краєзнавче видання. Львів-Винники, 

2012. — 88 с. 
*Винники: Науково-популярне краєзнавче видання. Львів-Винники: 

ТзОВ ВТФ «Друксервіс», 2015. — 100 с. 

*Винники туристичні: Науково-краєзнавче видання. Винники: ТзОВ 

ВТФ «Друксервіс», 2016. — 312 с. 

*Історія Винник в особах: Науково-краєзнавче видання. Винники; 

Львів: ЗУКЦ, 2017. — 180 с.  

*Географія та картографія Винниківщини. Наукове видання /  

А. Л. Байцар. – Винники; Львів: ЗУКЦ, 2020. – 640 с. 
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