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Бурштин…  Для кожного жителя нашого міста це слово майже святиня. 

І нехай вчені ламають голову над тим, звідки пішла ця назва, адже існують 5 

версій пояснення топоніма Бурштин, кожна з яких має свої аргументи за і 

проти. Для мене, мешканця міста, важливе не сама назва, а саме що 

символізує це поняття.  

Я живу в місті, яке має не тільки багату історію, але й славне 

сьогодення. В історії Бурштина кожен визначний період залишив після себе 

історичні, архітектурні й мистецькі пам’ятки, котрі бачили на своєму віку 

чимало знаменних подій. Тому й закликаю своїх ровесників цікавитися 

історією рідного краю, детальніше її вивчати та поглиблювати власні знання. 

Працюючи над своєю темою, я досліджував історію походження пам’ятників 

та меморіальних дощок нашого міста.  

Я вважаю, що одним із кращих пам’ятників Т. Шевченкові, 

споруджених на Прикарпатті, є монумент у Бурштині (додаток №1). Громада 

міста повсякчас пам’ятала про свого Пророка, тому Будинок культури, що в 

Старому Бурштині, і вулиця, що веде до Чагрова, названі на честь Тараса 

Шевченка. І навіть палац культури в Бурштині – дістав назву «Прометей». А 

ця назва, як ми знаємо, тісно пов’язана з іменем Великого Кобзаря, якого теж 

називають Прометеєм. Великий внесок у спорудження пам’ятника зробили 

Бурштинська ТЕС, місцевий осередок Товариства української мови, багато 

підприємств, установ і громадських організацій. Чимало коштів для 

увіковічення пам’яті Великого Кобзаря зібрали жителі Бурштина та 

представники діаспори. Опрацьовуючи матеріали з історії спорудження 

пам’ятника, я віднайшов багато прізвищ бурштинців, які були причетні до 

створення монументу Кобзарю, проте в переліку я не побачив прізвища мого 

дідуся, Манюха Ярослава Миколайовича, – досвідченого водія, який у 

березневі дні 1994 року разом із Модестом Паничевським привіз із Києва 

відлиту скульптуру, яка складалася з трьох частин. Його спогади я розмістив 

у додатку №2. Біля пам’ятника панує особливо тепла, невимушена 



атмосфера, яка, зрештою, повинна бути всюди такою, де звучить українська 

пісня, відбуваються урочисті заходи. Бувають хвилини, коли до Шевченка 

приїжджає весільний кортеж. Молоде подружжя, поклавши квіти, беруться за 

руки й урочисто тричі кланяються. Це надзвичайно велична хвилина в 

їхньому житті. Хочу згадати працю Михайла Гачинського «Нарис з історії 

спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку в м. Бурштині», яка є дуже 

повчальною для молодого покоління та в якій є фото подружжя Романа Ткача 

та Лілії Сапєгіної-Ткач, які просять благословення у Великого Кобзаря 

(додаток №3).  

Пам’ятник Ользі Басараб розташований на подвір’ї Бурштинської 

загальноосвітньої школи №2 (додаток №4). Я вважаю, що Ольга Басараб – 

найлегендарніша жінка українського визвольного руху. Вона була членом 

УВО. Її знали як національно дуже свідому українку, взірцеву патріотку, 

громадянку з високим почуттям відповідальності за долю українського 

народу. І не тільки Ольга була палко віддана рідній землі. Серед нашого 

жіноцтва патріоток було чимало, але ні Ольга, ні інші українки своїм 

високим почуттям ніколи не чванилися, розуміючи глибоку суть цього 

поняття: кожна людина повинна бути патріотом, але цим пишатися не слід, 

бо чистий, непохитний патріотизм має своє коріння в почутті обов’язку та 

відповідальності за своїх ближчих і дальших братів та сестер. Героїнею 

Ольга Басараб стала після мученицької смерті, після якої здобула безсмертя. 

Розшукуючи інформацію про цю відважну жінку, я знайшов листівку 

опубліковану в підпільній газеті УВО «Сурма», випущеній у 1929 році, яка, 

на мою думку, якнайкраще її характеризує (додаток №5).  

На подвір’ї Бурштинського енергетичного коледжу встановлено перший 

в Україні пам’ятник Просвітителю – символу науки, культури і виховання 

(додаток №6).  

У старій частині цвинтаря, поряд із каплицею-усипальницею князів 

Яблоновських, стоїть один із найкращих у Бурштині надгробних пам’ятників. 



Споруджений він 1813 року на могилі графині фон Ріттерсфельд (1751-1813), 

можливо, матері власника Бурштина Ігнатія Скарбека (додаток №7). Я 

вважаю, що це пам’ятка не тільки місцевого, але й світового значення. Івано-

франківський мистецтвознавець Віктор Мельник вважав автором пам’ятника 

німецького скульптора Гартмана Вітвера.  

Пам’ятник-меморіал підпільникам ОУН та УПА, жертвам сталінського 

терору, розміщений при вході на кладовище, справа від головної алеї. 

Центральна композиція меморіалу розгорнута в горизонтальній площині. 

Поверх червоно-коричневого стилоблату змонтовано два різні за 

конфігурацією й розмірами хрести, які є символічно-образним акцентом 

композиції пам’ятника. Меморіал присвячено пам’яті 22-х підпільників ОУН 

та вояків УПА, які загинули в боротьбі з радянськими окупантами й були по-

варварськи закопані на краю цвинтаря. Хочу звернути особливу увагу на те, 

що до спорудження пам’ятника доклали багато зусиль бурштинці 

І.Міліченко, М. Яцків, Я. Громко, Р. Німий, П. Кульчицький. На нижньому 

хресті встановлено меморіальну таблицю, на котрій вказано імена та 

прізвища похованих (додаток №8).  

Пам’ятник радянському солдату розташований у старій частині 

Бурштина, у сквері (колишня Ринкова площа). Він є центром меморіалу 

Братської могили воїнів, що брали участь у Другій світовій війні. Перед 

пам’ятником розміщені 3 братські могили з мармуровими плитами, де 

викарбувано прізвища похованих бійців (додаток №9).  

До національних святинь належать не лише пам’ятники, але й 

меморіальні дошки, які мають як історичну цінність, так і були пов’язані з 

іменами видатних людей нашого міста.  

Події війни на Донбасі переконливо доводять, що 2014 рік став 

переломним для долі України. Сьогодні ми маємо велику кількість ветеранів 

цієї війни, а також героїв, які полягли у боях, захищаючи нашу землю від 



ворога. Серед них є і наш земляк – Вадим Савчак. З 8 січня 2015 року Вадим 

перебував в окремому розвідувально-диверсійному батальйоні імені Джахара 

Дудаєва, Міністерства оборони України, в підрозділі "Козацтво запорізьке". 

19 травня 2015 року близько полудня поруч із селом Катеринівка 

військовики помітили рух у лісопосадці в напрямі Стахановця біля самої лінії 

розмежування та вирушили на розвідку. Біля села знайшли покинуті позиції 

терористів. Повертаючись на мікроавтобусі з розвідки, загін потрапив у 

засідку, у якій загинув Вадим та декілька його побратимів. Він навчався у 

Бурштинській ЗОШ №2, а також у Бурштинському ПТУ №20. Про Вадима я 

знаю із розповідей-спогадів моєї матері, яка колись працювала викладачем 

історії в училищі. Він не був відмінником, проте був дуже щирим і ввічливим 

юнаком. Через декілька років, після його повернення із США, на вулиці 

нашого міста він зустрівся з моєю мамою і багато розповідав про своє життя, 

свою родину, своїх дітей. Вадим був відкритою й порядною людиною, любив 

своє місто і свою Батьківщину. 20 листопада 2015-го на фасаді ЗОШ № 2 

міста Бурштин відкрито та освячено меморіальну дошку випускнику Вадиму 

Савчаку (додаток №10). Спогади його племінника, Олександра Федоришина, 

я розмістив у додатку №11.  

Жителі міста Бурштин свято бережуть пам'ять про всіх своїх земляків, 

які у різні часи полягли у боях як на українській землі, так і за її межами. Не 

забувають і про афганську війну, у якій взяли участь 136 галичан.  Один з 

них пропав безвісти, семеро загинули. Серед них і колишній учень 

Бурштинської загальноосвітньої школи № 3 Роман Косило. Він народився у 

робітничій сім’ї. Проживав у нашому місті. До призову на військову службу 

працював на радіозаводі в Івано-Франківську. У березні 1980 р. відправлений 

рядовим в Афганістан. 2 квітня 1981 року брав участь у бойовій операції в 

провінції Нангархар. Був тяжко поранений, але не покинув поля бою. Від 

отриманих ран помер. За мужність та відвагу нагороджений орденом 

Червоної Зірки (посмертно). Його однокласник і бойовий побратим Ігор 

Дулик неодноразово розповідав нам про невідому для нас війну та про 



випускника школи №3, який поліг на полі бою (додаток №12). У класі й досі 

зберігають парту, за якою у роки навчання сидів Роман Косило (додаток 

№13). На фасаді Бурштинської ЗОШ №3 встановлено меморіальну дошку 

герою війни Роману Михайловичу Косило (додаток №14).  

На будинку №17 по вул. Василя Стуса встановлено меморіальну дошку 

мешканці нашого міста Галині Голояд – Марті Гай (додаток №15). Від 

початку і до кінця її життя було присвячене боротьбі за створення 

Української Самостійної Соборної Держави. Перебуваючи в УПА та підпіллі 

ОУН, Галина Голояд постійно наражувалася на небезпеку, виконувала не 

лише буденну роботу, але й важливі завдання керівників підпілля. Тим самим 

вона практично відмовилася від особистого життя, зосередившись на 

підпільній боротьбі. Характерно, що за час перебування у підпіллі вона 

встигла побувати зв’язковою, друкаркою, попрацювати в Українському 

Червоному Хресті, узагальнювала звіти, писала власні вірші й оповідання. 

Марта Гай була особистою зв’язковою командуючого УПА Романа 

Шухевича. Була засуджена на 25 років органами радянської влади (додаток 

№16). Після звільнення повернулась на Україну до матері. Жити в більших 

культурних центрах не дозволили й вона прописалася в м.Бурштин, 

Галицького району. З перших днів звільнення вона вела широку виховну та 

суспільну працю. Організувала при Палаці культури ляльковий театр, опісля 

клуб "Юний друг природи" в якому виховала не одне покоління дітей. Після 

"відлиги" вела "Школу молитви", а також уроки релігії у школах. 

Організувала патріотичне жіноцтво в клубі "Берегиня", де посилено велося 

виховання молоді, організовувалися свята до вшанування пам’яті героїв 

Крут, архангела Михаїла. Вела по Бурштинському телебаченню цикл передач 

"Я з вами". Виступала в школах Бурштина, Галича, Галицького, Калуського 

районів, Львова, Івано-Франківська та Києва, де зустрічалася із молоддю. 

Зібрала багато архівних даних про боротьбу українського народу на Східних 

землях, а також ОУН-УПА. Хотілося б, щоб пам’ять про таких людей як 

Г.Голояд зберігалася в майбутньому і наш український народ пам’ятав про 



тих, хто самовіддано, не шкодуючи себе, боровся за незалежність нашої 

держави. 

У церкві Воздвиження Чесного Хреста на одній із колон, що 

підтримують хори, у 1912 р. з ініціативи священиків о.Прокоповича з 

Юнашкова,  о.Сайкевича з Бурштина та о.Воєвідки із Сарників Середніх з 

нагоди 100-річчя від дня народження українського поета-демократа, 

громадсько-культурного діяча, члена товариства «Руська трійця» Маркіяна 

Шашкевича встановлено меморіальну дошку. На прямокутній мармуровій 

плиті викарбувані слова: 

«Воскресителеви народного письменства Маркіянови Шашкевичеви 

1810-1843 в столітні уродини Бурштинщина» (додаток №17) . Хочу 

зазначити, що про відкриття меморіальної дошки писала найпопулярніша 

газета Галичини «Діло» (додаток №18).  

Не можна не згадати Символічну могилу борцям за волю України, 

розташовану у старій частині Бурштина, біла входу в парк. До створення цієї 

могили доклали найбільше зусиль відомі бурштинці Б. Цимбалістий, 

М.Яцків, П. Кульчицький, Р. Німий. Біля підніжжя могили – напівкругла 

бетонна плита з мармуровою таблицею, на якій викарбувано: «Полеглим за 

волю України з м. Бурштина» (додаток №19).  

Наші земляки, про яких я розповідав у цьому творі, понад усе любили 

свій рідний край. Їхня любов до рідної землі заслуговує на глибоку пошану. 

Вважаю, що ми повинні вивчати й відроджувати все краще, передане нам у 

спадок попередніми поколіннями, бо це життєдайне коріння, що живить 

духовність, моральність, естетику. Саме для того, щоб нам не було соромно 

йти в майбутнє, спілкуватися з іншими народами, маємо відновити наші 

Пантеони. Адже без них ми не можемо вважатися повноцінною нацією. 

Необхідно пам’ятати, що народ, який не знає своєї історії, приречений 

повторювати трагічні помилки минулого знову й знову. 



                                                 Додаток №1 

 

                                     Пам’ятник Тарасу Шевченкові  

Відкритий 24 серпня 1994 року. Автор – скульптор, заслужений художник 

України Анатолій Кущ. Честь відкриття пам’ятника надали Філаретову 

Скасківу, Романові Німому, Орестові Чайківському, Модестові 

Паничевському й Михайлові Пархуцю.  

                                                  Додаток №2 

                         Спогади Манюха Ярослава Миколайовича  

У 1993 році я працював у ПАТ Львівенерго водієм. Доставку фігури 

пам’ятника Тарасу Шевченку з Києва в Бурштин взяла на себе Бурштинська 

ДРЕС, але перевозити такий габаритний вантаж у зимову пору було досить 

незручно і ризиковано. Тому у березні 1994 року мені доручили одержати і 

привести з Києва відлиту скульптуру, яка складалася з трьох частин. Поряд зі 



мною був член комітету по спорудженню пам’ятника Модест Паничевський. 

Переїзди із Києва здійснював в нічний час. Надійно закріплював вантаж, щоб 

спокійно відчувати себе в дорозі. Працівники ДАІ сприяли в перевезенні 

вантажу. Не чинили перешкод, але з цікавістю перевіряли, бо вантаж 

привертав до себе увагу своїми габаритами, а також цікавилися кріпленням 

та бажали щасливої дороги.  

 

                                               Додаток №3 

Фото взято із твору Михайла 

Гачинського «Нариси з історії 

спорудження пам’ятника Тарасові 

Шевченку в м. Бурштині».  

Молоде подружжя Роман Ткач та Лілія Сапєгіна - Ткач  

                          просять благословення  

            у Тараса Шевченка 25 липня 2015 року 

 



                                                Додаток №4 

                

Урочисте відкриття пам’ятника найлегендарнішій жінці українського 

визвольного руху Ользі Басараб відбулося 17 травня 2009 року.  

 

 

 

 

 



                                                    Додаток №5 

З підпільної листівки, випущеної в 5-у річницю смерті О. Басараб, а також 

опублікованої в підпільній газеті УВО «Сурма»: 

Пам’яті Ольги Басараб  

П’ять літ минає, як у брудній келії поліційної ляцької тюрми у Львові 

згинула геройською смертю жінка-громадянка Ольга Басараб. Зменшилися 

ряди перших піонерок революційного руху Західної України. Українська 

Військова Організація стратила п’ять літ тому одного з найкращих своїх 

членів. І здавалося б, що стративши таку одиницю та зрозумівши її вартість і 

страту для руху УВО, приходиться нам справляти лише сумні поминки і 

згадувати в одчаї про її велику посвяту. Шкода по Ній справді велика. 

Посвята її дуже велика. Свідома своїх завдань і величі обов’язків та 

відповідальності, як жінка-революціонерка, вступила Ольга Басараб у ряди 

борців УВО. Несла тяжку працю примірно, вірила в успіх боротьби та 

віддала себе для неї всеціло. А коли попала в тюрму – Вона не заломилася. 

Коли поліційні ляцькі посіпаки мучили її тіло середнє вічними тортурами – 

Вона показалася сильна. Жадали від Неї зради посестер і побратимів, жадали 

підлоти, та Вона осталася вірною великій Ідеї, осталася святою. Згинула від 

мук і побоїв. За ціну свого життя зберегла тайну революційної праці. 

Охоронила товаришів і товаришок від мук, смерті та довголітньої тюрми. Її 

посвята окрилює нас, зриває до боротьби, а в слушний час пірве всіх 

українських жінок до нового Великого Чину. Тому не зневірюватися нам у 

річницю її смерті, а гордитись і вірити в слушність змагань, як вірила Вона. Її 

могила на Янівському кладовищі у Львові хай сталить наші серця! Вона 

додасть нам животворчого вогню, від якого станемо справжньою нацією. 

Громадяни! Ви, що вірите, як Вона, беріть собі примір з Неї! Ви, що слабі 

духом, обновіться! Немає більшого щастя, як вічне щастя Нації! І немає 

більшої Ідеї, як Вільна Україна! Хай крик катованої жінки кривавим голосом 

заворушить Вашу душу. В річницю її смерті перестаньте бути байдужими! 



Присягніть, що підете її слідами і що в потребі віддасте і своє життя! Тоді 

Дух замученої Героїні буде з нами й поведе нас до успішної боротьби за 

Українську Державу.  

Слава борцям за волю! 

Хай живе Самостійна, Соборна Україна! Хай живе революція!  

 

Льва-Город, 11 лютого 1929 року.  

Додаток №6 

 

Пам’ятник Просвітителю 

 



                                                   Додаток №7 

 

 

Пам’ятники на могилі графині фон Ріттерсфельд, споруджені у 1813 році.  



                                                 Додаток №8 

      

Пам’ятник-меморіал підпільникам ОУН та УПА, жертвам сталінського 

терору відкритий 12 серпня 2001 року. Автор – головний конструктор 

Бурштинської ТЕС М. Паничевський.  



 

Меморіальна таблиця, встановлена на нижньому хресті пам’ятника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Додаток №9 

 

Братська могила воїнів радянської армії, що загинули під час Другої Світової 

війни в боях за Бурштин та навколишні села  

На лицьовій стороні п’єдесталу прикріплено пам’ятну дошку з викарбуваним 

написом: «Вічна слава героям, які полягли в боях за нашу Батьківщину».  

У 1970 р. могили реконструйовано й упорядковано. На місці обеліска, 

встановленого 8 травня 1949 року, споруджено існуючий пам’ятник.  

 

 

 

 

 

 



                                              Додаток №10 

 

20 листопада 2015 року на фасаді Бурштинської ЗОШ №2 відкрито 

меморіальну дошку учневі цієї школи, який загинув у травні в АТО, Вадиму 

Савчаку.  

                                              Додаток №11 

      Спогади Олександра Федоришина (племінник Вадима Савчака)  

Надзвичайно важливою для нього була незалежність країни. Вважав, що 

країна має бути незалежною і щоб його діти проживали у вільній і багатій 

державі. Він був готовий пожертвувати собою. Вирішив поїхати на схід 

добровольцем, хоча члени родини намагалися його у якісь мірі відговорити, 

враховуючи що у нього неповнолітні діти. Проте переконати його не зуміли, 

тому що основним девізом його життя, який він завжди повторював, був: 

«Хто, як не ми». 



                                               Додаток №12 

       Спогади Ігора Дулика (бойового побратима Романа Косила) 

Роман згорів у БТРі, коли намагався витягнути свого пораненого товариша. 

Коли йдуть бойові дії, то всі у бою рівні. Знаєш, він впав – ти його маєш 

витягнути, ти впав – тебе. Сучасна молодь повинна знати про війну в 

Афганістані, у якій брали участь молоді юнаки, яким було по вісімнадцять 

років, і які віддали своє життя, але виконали свій обов’язок. Я бажаю усім 

дітям дізнаватися про війну тільки із книг і ніколи не бачити її насправді.   

                      

                          

                                               Додаток №13 

Парта, за якою у роки навчання в Бурштинскьій ЗОШ №3 сидів Роман 

Косило.  

 

 

 



                                              Додаток №14 

 

Меморіальна дошка Романові Косило встановлена на фасаді Бурштинської 

ЗОШ №3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Додаток №15 

 

Меморіальна дошка Галині Голояд (Марті Гай) встановлена на фасаді 

будинку №17 по вул. Василя Стуса.   

 

 

 

 

 

 

 



                                          Додаток №16 

 



 

Документ взято із книги О. Іщука, В. Іванченка Життєвий шлях Галини 

Голояд – «Марти Гай», - Торонто-Львів, 2010 рік, с. 76-77. 

 

 

 

 



                                               Додаток №17 

 

Меморіальна дошка Маркіяну Шашкевичу, встановлена у церкві 

Воздвиження Чесного Хреста.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Додаток №18 

Стаття з газети «Діло» про відкриття меморіальної таблиці М. Шашкевичеві 

у церкві Воздвиження Чесного Хреста:  

Проходу не було через болото, натомість удалися всі присутні до гарно 

прибраної читальні, де виголосив доктор Данилович до присутніх гарну 

промову. По полудни о 6 год. відбувся концерт, котрий розпочався 

прегарним викладом директора гімназії Галущинського. Виклад був 

переплітаний віршами Маркіяна Шашкевича і з таким жаром виголошений, 

що кожного мусив порушити до глубини серця. Далі на святі виступав 

міщанський молодіжний хор під керівництвом пароха о. Сайкевича, твори 

відомих композиторів виконували скрипачки п. Гаврисевичева та Рудницька, 

на цитрі грав відомий композитор О. Кумановський. Музичні номери 

прикрашало декламування творів Шашкевича панею Сидоровою.  

 

Документ взято із книги Зеновія Федунківа Коштовний камінь Прикарпаття: 

Історичні нариси про минувшину й сучасність міста Бурштина - Івано-

Франківськ, 2006, с. 679.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Додаток №19 

 

 

Символічна могила борцям за волю України 


