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Напередодні Першої світової війни Східна Галичина, Буковина та Закарпаття  

перебували у складі Австро-Угорщини. В жовтні 1918 року в умовах воєнної поразки 

австро-німецького блоку Австро-Угорська імперія розпалася на декілька незалежних 

держав. Рішучі заходи зі створення власної держави почали робити й українці. 

Український рух особливо активізувався в Галичині з утворенням у Києві Української 

Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки. У вересні 1918 

року в Львові було проведено кілька великих мітингів з вимогами об'єднання всіх 

підавстрійських українських земель в окремий коронний край. 

 Наприкінці вересня 1918 року у Львові було сформовано Український 

Генеральний Військовий Комісаріат, який розпочав роботу з підготовки збройного 

повстання. 18-19 жовтня 1918 року у Львові відбулося зібрання українських послів до 

парламенту та крайових сеймів Галичини і Буковини, на якому було утворено 

Українську Національну Раду (УНРаду) на чолі з Є.Петрушевичем.  

31 жовтня 1918 р. у Львові стало відомо про приїзд до міста Польської 

ліквідаційної комісії, яка мала перебрати владу над Східною Галичиною і включити її 

до складу Польщі. Тоді на вечірньому засіданні Комісаріату було вирішено взяти владу 

у Львові збройним шляхом. В ніч на 1 листопада 1918 р. частини УСС, очолювані 

сотником Д.Вітовським, зайняли всі важливі об'єкти міста – військові казарми, 

телеграф, пошта, будинок сейму, банки.  

1 листопада УНРада проголосила Українську державу на всій українській 

етнічній території Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. 13 листопада 1918 року 

Західноукраїнська Народна Республіка проголошена незалежною, суверенною 

державою українського народу, президентом був обраний Є.Петрушевич. Однак вже з 

перших днів існування ЗУНР польська влада розпочала підготовку до наступу на 

західноукраїнські землі, який згодом розгорнувся в українсько-польську війну. 

Отже, Листопадовий чин спричинився до утворення Західноукраїнської 

Народної Республіки. Однак в складних умовах державотворення українському народу 

довелось ще тривалий час відстоювати своє право на власну єдину, суверенну, 

незалежну державу.  


