
Аграрно-промислова виставка 1877 року у Львові – 

провісник розквіту Галичини 

     Мабуть, немає сьогодні львів`янина, який би не чув про грандіозну Загальну 

крайову виставку у Львові 1894 року, що відбулась на верхніх терасах Стрийського парку 

й знаменувала собою вступ Галичини у нове, промислове ХХ сторіччя. Проте, традиція 

виставок досягнень краю, має більш давню історію. Нехай із меншим розмахом, однак із 

блискучими експозицією та загальною організацією, 1877 року у Львові відбулась перша 

Крайова рільничо-промислова виставка. 

 

Сторінка з тогочасної преси із анонсом виставки 1877 року у саду Яблоновських 

     Головним ініціатором проведення першого у Львові заходу такого масштабу 

виступило галицьке Господарське товариство, яке у останній чверті ХІХ сторіччя 

очолював граф Володимир Дідушицький, ідею активно підтримали перший директор колій 

Людвік Вежбицький, князь Леон Сапєга та інша висока громадськість міста. 

     Під першу Крайову аграрно-промислову виставку військова влада Львова надала 

величезний пляц у 15 моргів для військових вправ, відомий як давній сад Яблоновських, 

розташований на однойменній вулиці. Сьогодні це площа імені Євгена Петрушевича при 

вулиці Шота Руставелі.  



 

Площа Петрушевича у Львові, вид з вулиці Шота Руставелі. Фото наших днів 

Виставку було розплановано спеціальною технічною комісією, яка повністю 

складалась з членів Політехнічного товариства, одного з найшанованіших в Австро-

Угорській імперії. Домінантою експозиції стає головний павільйон, призначений для 

виставки промислових і ремісничих товарів, позаду височів павільйон 

сільськогосподарських досягнень краю. 

 

Павільйони рільничо-промислової виставки на пляцу Яблоновських (нині-площа Петрушевича). Фото 1877 року 



     Експонати, яких загальний каталог заходу налічував 1492 позиції, були розміщені 

не лише у павільйонах, але й просто неба або під наметами, це були сільськогосподарські 

машини, вироби з каменоломень, піраміди з вугілля та коксу, що символізували багатство 

краю. Окрім цього на території було облаштовано багато павільйонів та кіосків із 

результатами праці та здобутками приватних господарств. Найбільші серед них належали 

князю Адамові Сапєзі та графу Альфреду Потоцькому. 

 

Головний павільйон виставки 1877 року у Львові. Фото 1877 року 

     Виставка на пляцу  Яблуновських вперше в Галичині широко представила вироби 

народних промислів з усіх куточків краю. Величезна виставкова територія була старанно 

впорядкованою, опоряджені численні симетрично розбиті газони і клумби, забруковано 

пішохідні доріжки, утворено і облаштовано відпочинкові зони для відвідувачів. 

     Переважну більшість павільйонів цієї виставки було виконано у неоренесансній 

стилістиці, іноді з елементами «швейцарського» заміського стилю популярного у ті роки. 



 

Павільйон із продукцією фабрики металевих виробів Зигмунта Мозера. Фото 1877 року 

     Ця виставка стала знаковою подією в історії галицької промисловості, вказала 

можливі вектори розвитку, перспективи, окреслила потенціал краю. Її наслідком було 

заснування Крайового банку, Художньо-промислової школи, підйом рільництва та 

розвиток промислів. 
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