
 

Горю любов’ю я до свого міста, 
До міста, де розсипано намисто 
Знатної панни, що тут проїжджала, 
Тому і Бурштин місто моє назвали. 







 Бурштин – чудове прикарпатське містечко, 
розташоване за 17 км від давнього Галича, на 
правому березі річки Гнила Липа.  

 Кожне місто має свою історію, а наше – 
особливе. Ми можемо хизуватися власним 
рукотворним морем, великою кількістю зелених 
насаджень, закладами для культурного та 
духовного розвитку, а найголовніше - такими 
працелюбними, закоханими в рідний край та 
прекрасними людьми. Ми вміємо відпочивати, 
дружити й любити, мріяти і творити. А це означає, 
що ми повноцінно живемо і втілюємо в реальність 
свої плани й надії.  

 



DTEK Бурштинська ТЕС 
     Буршти́нська теплова́ електроста́нція — розташована біля міста Бурштин 

на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, 

Румунією, Словаччиною. 

      Встановлена потужність — 2 400 МВт. Основне технологічне паливо — 

вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне — природний газ та 

мазут. Всі паливні котли обладнані комбінованими пилогазомазутними 

пальниками. 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожний) були введені в 

експлуатацію в 1965–1969 роках. Завдяки вдалому географічному 

розташуванню і зараз два – три енергоблоки постійно працюють на експорт. 



Бурштинське водосховище 



 Бурштинське водосховище стало зоною 

відпочинку жителів міста й навколишніх сіл.  



  

 

В останні роки 

Бурштинське море стає 

популярним місцем для 

тренувань віндсерфінгу. 

Коли у вітряну погоду 

на морі здіймаються 

хвилі, воно стає 

чудовим місцем для 

даного виду спорту. 



Алея Андрея Шептицького 

 Спускаючись до Бурштинського моря, ви обов’язково пройдетесь 

алеєю Андрея Шептицького. Це місце стало окрасою Бурштина завдяки 

розлогим каштанам, затишним лавицям та романтичній аурі. 

 Алея стала одним з найулюбленіших місць для вечірніх 

прогулянок та відпочинку дітей і дорослих.  

 



Палац культури «Прометей» 

 У величній, спеціально зведеній функціональній споруді на кручі 

над Бурштинським водосховищем розташований Палац культури  
«Прометей». Його відкриття у вересні 1971 року стало знаменною подією 
в культурному житті Бурштина.  



Монумент Великому Кобзарю 

  
     На площі перед палацом 

культури «Прометей» спо-

руджено один із кращих 

пам’ятників Т. Шевченку на 

Прикарпатті.   

     Монумент був урочисто 

відкритий 24 серпня 1994 

року до 180-ліття від дня 

народження Великого 

Кобзаря.  



Спортивний комплекс «Енергетик» 
 Збудований у 1976 р. спортивний комплекс 

«Енергетик» у теперішній час залишається головним 

осередком розвитку спорту, оздоровлення та відпочинку не 

тільки жителів міста Бурштина, а й сусідніх районів.  



Будинок культури ім. Т. Г. Шевченка 
      Багато пам’яток історії, архітектури та мистецтва 

міститься в старій частині Бурштина. Однією з них є Будинок 

культури ім. Т. Г. Шевченка, розташований на вулиці 

Бандери, 60. За розповідями старожилів, зведений у 1929-

1930 роках як приміщення польського «Сокола».  



Костел Святої Трійці 
     Поруч з Народним домом стоїть костел Святої Трійці. 

Зведений він у 1770-1774 роках. У 1992 р. був переданий у 

користування римо-католицькій громаді міста. Про давність 

його спорудження свідчать масивні півциркульні склепіння у 

підвалі, який сполучався підземним переходом із храмом.   



Церква Воздвиження Чесного 
Хреста 

       Вперше про церкву 

згадується у 1668 році. 

       Особливу роль віді-

грала греко-католицька 

церква в перші роки неза-

лежності України, коли 

завдяки зваженій позиції 

священника о. Богдана 

Демківа була досягнута 

міжконфесійна злагода. 



Церква Всіх Святих 

     Будівництво церкви роз-

почалось 22 червня 1992 року. 

Першу Божественну Літургію 

відправлено 2 грудня 2001 

року. Майже всі жителі міста 

брали участь у будівництві 

церкви. 



Інтерв’ю з міським головою  
Роксоланою Джурою  

  




