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Бурштин — величне місто з давньою історією. Місто, 
яке протягом 5-ти століть було відоме своїми духовни-
ми, культурними та національними традиціями. 
І хоч сьогодні Бурштин більш знаний, як місто енерге-
тиків, унікальне місцезнаходження з неповторними 
краєвидами роблять його прекрасним місцем для від-
починку та туристичних прогулянок. 
Щороку у Бурштині проходить чимало культурних та 

спортивних подій, активно розвивається фестиваль-
ний рух. Тому туристичний візит до міста  збагатить 

вас культурно та пізнавально, і неодмінно подарує 
нові відчуття.
Кожен, хто завітає до нас, завжди знайде для себе 
щось цікаве і обов’язково захоче повернутися. 

Тому що Бурштин — місто, що торкає серця! 

Роксолана Джура, 
міський голова

БУРШТИН
Місто доброї енергії!

ЯК ДОЇХАТИ?
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ДЕ ЗУПИНИТИСЬ?
Понад 20 комфортних номерів готелю «Супутник» у 
центрі міста завжди готові прийняти подорожуючих.
м. Бурштин, вул. Будівельників, 1, тел. (03438) 4-42-06

За 30 км від Бурштина є чудовий готельно-ресторанний 
комплекс «Бельведер». 
с. Потік, вул. Молодіжна, 8А, тел. 068-301-60-11

А зовсім поряд, на відстані 18 км від м. Бурштин розта-
шувався міні-готель «Еліт-Центр»  
м. Рогатин, вул. Галицька, 18, тел. (03435) 21-525

ЩО І ДЕ ПОЇСТИ?
Страви вишуканої української та європейської кухні 
можна скуштувати у ресторанах: 
«Очерет» м. Бурштин, вул. С. Бандери, 86А,
«Перлина» м. Бурштин, с. Дем’янів, вул. Львівська, 5.

Смачні легкі страви можна спробувати у Лаунж-кафе 
«Джем» м. Бурштин, вул. Калуська, 5, ТЦ «Гулівер».

Швидкі та смачні комплексні обіди, а також страви 
української кухні запропонують в кафе: 
«У Людмили» м. Бурштин, вул. С. Бандери 66, 
 «Волга» м. Бурштин, вул. Р. Шухевича 9.

Бажаючим поласувати смачними десертами та за-
пашною кавою рекомендуємо кав’ярню «Еклер»  — 
м. Бурштин, вул. С. Стрільців 29 В.

ПЛОЩА МІСТА — 32,71 км2

НАСЕЛЕННЯ МІСТА — 15 600
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БУРШТИН – БАГАТСТВО 
ІСТОРІЇ, ЯКА ЗАХОПЛЮЄ!
З першого погляду назва міста є зрозумілою, оскільки 
бурштин — закам’яніла видобута смола хвойного де-
рева. Втім, версій та легенд виникнення м. Бурштин не 
бракує. За найпоширенішою легендою колись княжна 
загубила своє намисто із бурштину саме на місцевості, 
де зараз розташоване місто. Її батько наказав віднайти 
прикрасу, але довгі пошуки намиста не дали результа-
тів. Відтоді і пішла назва містечка — Бурштин.

Сьогодні історія Бурштина налічує майже 500 років. 
Польський магнат Скарбек побудував у містечку  ро-
довий палац, прикрашений колонами з капітелями, 
навколо було закладено дендропарк з рідкісними ви-
дами чагарників та дерев, а його алеями їздили кінні 
екіпажі. Однак величний палац був зруйнований внас-
лідок воєнних дій Першої світової війни. Від розкішно-
го маєтку залишилася лише споруджена у 1813 році на 
кладовищі родинна каплиця-усипальниця Скарбеків-Я-
блоновських.

У 1774 році був збудований Костел Святої Трійці.  Юдейсь-
ка громада Бурштина також мала свій храм — перша си-
нагога постала тут у другій половині XVIII століття. На сьо-
годні збереглася лише частина юдейського кладовища. 

На початку XX ст. була побудована Церква Воздвижен-
ня Чесного Хреста.

Найбільшим храмом сучасного  Бурштина є церква Всіх 
Святих і Священномученика Йосафата, будівництво 
якої завершилося у 1999 році. 

Доторкнутись до історії, на власні очі побачити побут та 
культуру опільщини можна в Історико-етнографічному 
музеї «БЕРЕГИНЯ». Сьогодні колекцію музею складають 
більше 1500 – різноманітних унікальних речей, зібра-
них місцевими жителями.
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Церква Всіх Святих і Священномученика Йосафата

Будинок культури ім. Т. Шевченка
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БУРШТИН У ФЕСТИВАЛЬНОМУ 
ВИХОРІ
Сучасний Бурштин — це не тільки «енергетична столи-
ця» Західної України. 
В останні роки у місті активно розвивається фестиваль-
ний рух. Цілорічно відбуваються масові гуляння на лю-
бий смак.

Для прихильників пісенно-танцювального мистецтва 
у другу неділю вересня проводиться Західний регіо-
нальний фестиваль «Бурштинове намисто» та концерт-
на програма до Дня міста. Ці події цікаві для людей 
будь-якого віку.

Разом з теплим весняним сонцем в Бурштин прихо-
дить вуличний етно-фестиваль «Сяйво». Діти та дорослі 
об’єднуються у різноманітних творчих та мистецьких 
заходах в яких  поєднані  традиції та сучасність. Запро-
шуємо усіх на фестиваль «Сяйво» в другу неділю травня 
кожного року.
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Рок-фестиваль «Енергетичний вихор». Традиційний 
фестиваль молоді, що проходить в останню суботу 
червня кожного року. Фестиваль має безліч майдан-
чиків, де кожен відвідувач може знайти собі заняття по 
духу та відчути драйв життя. Вибагливість меломанів та 
поціновувачів рок-культури тішать як молоді, так і дос-
відчені вітчизняні рок-гурти.
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Разом з ФК Шахтар розвиваємо масовий футбол у місті

БУРШТИН 
В РИТМІ СПОРТУ
Наявність широкої спортивної інфраструктури, а це 
— плавальний басейн «Дельфін», стадіон «Енергетик», 
корти для великого тенісу, волейбольні та баскетбольні 
майданчики, майданчики із штучним покриттям, спор-
тивні зали — дозволяє проводити у місті масштабні 
спортивні події, змагання.

На тлі величезної популярності Street Workout у Бурш-
тині проводять різноманітні змагання для різних віко-
вих категорій. 

Басейн «Дельфін» доступний 
для усіх охочих  і зимою, і 

влітку
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БУРШТИН ПІДКОРЮЄ  
СЕРЦЯ ТУРИСТІВ!

Найпопулярнішим заняттям туристів у Бурштині в 
осінньо-зимовий період є орнітологічний туризм (bird 
watching). Унікальність водойми Бурштинського водо-
сховища (вода у ньому не замерзає) приманює чималу 
кількість птахів від 3,5 до 20 тисяч за сезон. На сьогодні 
вже зафіксовано 85 видів птахів, 13 з яких є представни-
ками Червоної книги України. 

Саме у період міграції  на цій водоймі можна спосте-
рігати тисячні зграї водоплавних птахів. Зокрема, тут 
є колонія сірих чапель, яка гніздиться на верхівках де-
рев біля водосховища. Баклан великий, лебідь-шипун, 
попелюх, гоголь, крех великий, крех малий, яструб ве-

ликий, яструб малий, зимняк, канюк звичайний, курі-
пка сіра, лиска, курочка водяна, голуб сизий, горлиця 
садова, рибалочка, мартин сивий, мартин сріблястий, 
мартин озерний, шпак звичайний, сойка, сорока, галка, 
грак, синиця вусата, синиця довгохвоста, гаїчка боло-
тяна, гаїчка пухляк, синиця блакитна, синиця велика, 
повзик, горобець хатній, горобець польовий, чиж, щи-
глик, зяблик, коноплянка, снігур, костогриз, вівсянка 
звичайна, крижень, чернь чубата  —  це ті види птахів, 
які можна побачити на Бурштинському водосховищі.

Інформація щодо рекреаційно-туристичних послуг  
за номером (096) 366 12 16
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Найбільше екскурсії з bird watching  полюбляють львів’я-
ни та жителі Прикарпаття, однак приїжджають і іноземці.
Екскурсії від 3 до 5 годин  проводять орнітологи Галиць-
кого національного природного парку, які надають спеці-
альне обладнання, щоб краще розгледіти птахів.
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БУРШТИН ДАРУЄ ВИНЯТКОВІ ВІДЧУТТЯ ТУРИСТУ
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Пам’ятник Тарасу Шевченку, відкрито 1994 р.
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Відновлена криївка УПА

Затишний майданчик для споглядання у лісі

Бурштинський палац культури енергетиків «Прометей»



ЛАСКОВО ПРОСИМО У МІСТО ДОБРОЇ ЕНЕРГІЇ
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Гнізда сірих чапель на березі Бурштинського моря

Оглядовий майданчик на Касовій горі

Дорога на Бурштинську ТЕС

Туристичний маршрут на Касову гору
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77111 Івано-Франківська область,  
м. Бурштин, вул. С. Стрільців 20
тел.: +38 098 628 70 29
email: office@n-s.club
www.amer-burshtyn.org.ua

Агенція Місцевого Економічного 
Розвитку Прикарпаття

ТУРИСТИЧНИЙ ПУТІВНИК

Інформаційне видання 

Проект «Промоція історико-культурної спадщини – як інструмент розвитку 
малих громад Карпатського регіону Львівської та Івано-Франківської областей» 
реалізується Агенцією регіонального розвитку Кам’янка-Бузького району спільно 
з Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштин в рамках Програми 
підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією 
“Єврорегіон Карпати – Україна” та фінансується коштами обласних  
бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей,  
компанії ДТЕК, ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”.


