
Борислав
Карта пам’ятоК

ІсторІя 
Нафтової 
КолисКи

Гіпотетичне місце розташування дав-
ньоруського Монастиря Св. Бориса, 
який став основою для майбутнього 
поселення Борислав. Міг входити до 
оборонно-сторожової мережі городищ 
ХІІ-ХІV ст., що включала укріплене посе-
лення Дрогобича-«Бича» на горі Тептюж, 
укріплення в бориславському районі Го-
родище та скельну фортецю «Тустань» в 
с. Урич.

вул. Федьковича

Осередок локальної культури та звичаїв. Садиба складається з двох автен-
тичних дерев’яних хат та шпихліра. Тут можна довідатися, як жили борис-
лавці більше 100 років тому, а також спробувати запашну каву, заварену на 
бориславській нафтусі. 

вул. Міцкевича, 7а

Закладена «Французькою комерційною 
компанією» 1890 р. у районі Потік, на те-
ренах найдавніших видобутків озокери-
ту, початок яким поклав у 1854-1856 рр. 
німецький підприємець зі Львова Роберт 
Домс. Шахта перебувала в експлуатації до 
1994 р. 

вул. Потік, 1

Письменник, громадський діяч та вчений 
був частим гостем у Бориславі та описав 
життя на теренах нафтово-озокеритного 
промислу у повісті «Борислав сміється» 
та багатьох оповіданнях й розвідках. 
Споруджений у 1958 р. 
Скульптори: О. Супрун, А. Білостоцький. 

площа  І. Франка, 3

У 1905-1932 рр. у будівлі розташо-
вувалася державна пошта, у 1930- 
40-х рр. – офіси бізнесових та комер-
ційних установ. У 1907-1917 рр. тут 
працював відомий літератор та полі-
тичний діяч І. Калинович.

вул. Т. Шевченка, 18

Почали інтенсивно розроблятись із 
кінця ХІХ ст. За фінансової допомоги 
підприємців та працівників нафтової 
промисловості тут 1934 р. було спо-
руджено римо-католицький костел 
Ісуса Христа (діяв до 1946 р., із 1991р. 
– Храм Покрови Святої Богородиці 
УПЦ МП).

вул. С. Бандери

Споруджена 1972 р. шляхом переоб-
ладнання бурової нафто-видобувної 
вежі типу ВМ-41 (висота 43 м). Встанов-
лена на горі Городище (641 м над рів-
нем моря). 

вул. Висока, 16

Знаходиться у приміщеннях та на території 
НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта». 
Містить колекцію документів, світлин та 
промислово-технічних експонатів, які де-
монструють історію розвитку видобуван-
ня нафти, газу та озокериту на теренах 
Бориславського родовища від ХІХ ст. й до 
сьогодення.

вул. Карпатська Брама, 26

Збудована на пожертви місцевих жите-
лів, підприємців та робітників промис-
лу в 1928-1931 рр. на місці давнішої 
дерев’яної церкви, яка була спорудже-
на 1835 року. 
Архітектурний стиль храму – неома-
ньєричний або українське бароко. 
Архітектори: О. Пежанський, С. Тимо-
шенко, Л. Шелевич. 
Оздоблений вітражами авторства П. Хо-
лодного.

вул. С. Бандери, 85

Свята Варвара (Барбара) - покровитель-
ка працівників гірництва, захисниця від 
грому, вибухів та раптової смерті. 
Фігура встановлена на місці будинку, що 
зазнав трагічного руйнування 1972 р. че-
рез вибух газу, який призвів до загибелі 
18 осіб. 
Скульптуру споруджено 2012 р.

вул. Володимира Великого

Колишній римо-католицький костел 
Св. Барбари, збудований 1902 р. за 
фінансової підтримки підприємців та 
робітників нафтово-озокеритних про-
мислів Борислава та околиць (архі-
тектор С.К.Маєрский). У 1944-1946 рр. 
належав греко-католицькій громаді. В 
1946-1963 рр. тут діяла православна 
церква, після чого була закрита ра-
дянською владою. Відновлена 1989 р.  
як храм УГКЦ. На сьогодні – відомий 
паломницький центр з великим зібран-
ням християнських реліквій. 

вул. Володимира Великого, 45А

Встановлений 1984 р. на вшанування 
пам’яті робітників нафтоозокерит-
ного промислу, що загинули від куль 
поліції під час протестів 6 листопада 
1923 р. Конструкційні елементи скла-
даються із трьох бурильних труб. 
Архітектор - Віктор Саляк.

вул. Данила Галицького

Фабрика заснована 1914 р. фірмою 
«Виробництво земного воску», на базі 
нафтової копальні «Доктор Фройнд». 
Стала першим у Європі виробником 
газоліну. Продукувала також сухий газ, 
що використовувався для опалення. Ді-
яла до 1930 р. 

вул. Т. Шевченка, 48

У 1886 р. канадський підприємець та 
винахідник Вільям МакГарві, застосо-
вуючи впроваджений ним новий спо-
сіб ударного буріння (т. зв. «канадський 
метод»), досягнув на даній свердлови-
ні рекордної для свого часу глибини 
700 м.  

вул. І. Мазепи, 18

Збудований в 1930-32 рр. за проектом 
архітектора В. Мінкєвича. Функціону-
вала як центральне міське відділен-
ня державної пошти та телеграфу. На 
час спорудження – найвища будівля 
Борислава. Реалізацію проекту будів-
ництва здійснювала фірма інженера  
А. Мейсснера зі Львова. 

вул. Данила Галицького, 32

Споруджений із конструкційних еле-
ментів, що використовуються при бу-
рінні нафтових свердловин. 

с. Винники

У другій половині ХІХ ст., окрім значної 
присутності іноземних фірм на теренах 
Борислава, розпочались пошуки нафто-
вих родовищ в його околицях. Такими 
були заходи бельгійської нафтової ком-
панії у с. Попелі, що розробляли там та в 
поблизькій Бані Котівській нафтові поля. 
Окрім бельгійських капіталовкладень в 
нафтові розробки в Бориславі та околи-
цях найбільшими були французькі, ан-
глійські та німецькі.

с.Попелі

У кінці ХІХ ст. розпочались роботи по розвідці нафтових родовищ у Ясениці-
Сільній. Окрім нафтовидобувних фірм, їх провадило місцеве населення. Це мало 
наслідком спорудження колодязів-копанок із яких проводився видобуток нафти 
найпростішим технологічним шляхом.

с. Ясениця-Сільна

На ньому було поховано винахідника та 
дослідника Й. Зега. Поховання знищені 
радянською владою. На сьогодні на цій 
території знаходиться римо-католицький 
костел Матері Божої Неустанної Помочі 
громади РКЦ (збудований 2013 р.)   

вул. Володимира Великого, 61А

Споруджена 1922 року за оригінальним проектом Мар’яна Осінського. Вироб-
ляла електроенергію завдяки процесу спалювання супутнього нафтового газу 
та забезпечувала електрикою не тільки Борислав, а й сусідні міста.

територія між вулицями Гірна та С. Палія

Історико-краєзнавча експозиція розмі-
щена у приміщеннях колишньої управи 
нафтовидобувної фірми «Фанто». Буди-
нок зведений 1917 року. У роки ІІ Сві-
тової війни належав органам НКВС, де 
проводились страти політв’язнів.  

вул. Т. Шевченка, 75

Геологічна пам’ятка природи – відсло-
нення на берегах р. Тисмениці. Пред-
ставлено повний розріз палеогенового 
флішу (65-23 млн. років), який закінчу-
ється відкладами нижньоменілітової під-
світи, що є нафтоматеринською.  У руслі 
ріки на порозі з роговикового горизонту 
утворений Бориславський водоспад ви-
сотою 2 м. 

вул. Церковна

Державна гірничо-вертнича (бурильна) 
школа функціонувала в 1930-1944 рр.. 
Сьогодні в приміщеннях знаходить-
ся Бориславська дитяча школа мис-
тецтв.

вул. Т. Шевченка, 83

Знаходиться у приміщеннях ко-
лишньої школи, у якій працював  
С. Ковалів (1848-1920) – письменник, 
дослідник, що описував життя та істо-
рію Бориславського нафтового краю. 
Поруч знаходився будинок, де меш-
кав С. Ковалів із сім’єю. 

вул. Т. Шевченка, 7

Споруджений 2021 р. на місці першої 
бориславської аптеки «Під Зіркою», 
яка була заснована 1876 року Йога-
ном Зегом – магістром фармації, ви-
нахідником технології рафінування 
нафти та гасової лампи. 
Скульпор – Роман Кикта. 

вул. Т. Шевченка, 12

Територія давніх нафтових полів, які роз-
роблялися із другої половини ХІХ ст. У 
парку функціонує мотузковий парк, Зе-
лений театр, аптека-музей. Є 5 діючих 
верстатів-гойдалок для видобування наф- 
ти, які перетворені на арт-об’єкти. 

територія між вулицями
 Т. Шевченка, Данила Галицького, 

Шкільна та Карпатська Брама

Музейний простір, присвячений ви-
нахіднику способу рафінації нафти та 
гасової лампи. Тут можна не тільки ді-
знатися про життєву історію Й. Зега, а й 
побувати в ролі помічника аптекаря та 
відкрити для себе нафтовий край. 

Міський парк, 
вул. Карпатська брама, 17 

Будівля споруджена 1929 р. за внески мешканців Борислава та робітників і 
підприємців нафто-озокеритного промислу. Окрім ощадної каси, тут знахо-
дились приміщення ряду комерційних та підприємницьких установ. 

вул. Т. Шевченка, 2

Споруджений у кінці 1930-х років як «Робітничий дім» працівників нафтової 
промисловості Борислава. Реконструйований після ІІ Світової війни. 

вул. Данила Галицького, 34

1912 року у Бориславі засновано Геологічну державну станцію – першу на 
території України науково-дослідну геологічну установу в галузі озокеритної 
та нафтової промисловості. 1932 року Станція перетворена на Карпатський 
геологічно-нафтовий інститут. Його організатором та довголітнім керівни-
ком був видатний геолог-нафтовик, доктор Константи Толвінські. Сьогодні у 
приміщенні розташовується спеціалізована школа для дітей із порушенням 
рухової функції центральної нервової системи.

вул. Короленка, 6

Сполучення Борислава із гілкою «Дністровської залізниці» було відкрите 
1872 р. і з’єднало нафто-озокеритний промисел із Львовом та іншими ре-
гіонами Австро-Угорської імперії та Європи. На залізничній станції було 
споруджено декілька заїздів для поїздів з обладнанням для наповнення 
вагонів-цистерн нафтою.  

вул. І. Сеник, 90

Будівля споруджена в 1930-х рр. Акціонерна спілка «Ґазоліна» була заснована 
та організована в 1916-1920 рр. Окрім виробництва газоліну, газу та бензину, 
з 1928 р. фірма першою в світі почала продукцію «газолу» (пропан-бутан). 
Існувала до ІІ Світової війни, коли була націоналізована та реорганізована 
радянською владою.

вул. Героїв ОУН-УПА, 1

Перша велика копальня із видобутку озокериту, що діяла в 1880-1892 рр., на 
відкритті якої був присутній австро-угорський імператор Франц І Йосиф.  

перехрестя вулиць Данила Галицького та М. Грушевського

Свердловина закладена 1907 року на нафтових полях району Борислава Тус-
тановичі. Працювала до 1947 року і була власністю берлінської наф-тової ком-
панії «Браун і Берман». На свій час була найпродуктивнішою в регіон – близько 
3 тис. т нафти і 900 тис. м3 на добу. Стала відомою завдяки масштабній пожежі 
на ній 1908 р. Зараз «Ойл Сіті» має статус пам’ятки нафтогазової промисловос-
ті і є об’єктом природньо-заповідного фонду Львівської області. 

вул. Б.Хмельницького, 25

На території давнього району Борисла-
ва «Новий світ» знаходились найстарші 
нафтові криниці-дучки, з яких видобу-
вали нафту у першій половині ХІХ ст. 
На старих висипах озокеритових шахт 
можна і досі побачити природні витоки 
нафти.

територія між вулицями А. Міцкевича, 
В. Івасюка та  С. Петлюри

Збудований в 1930-х роках. У примі-
щеннях знаходилися адміністративні 
органи та офіси ряду нафтовидобувних 
фірм. Тут у 1941-1944 рр. директором 
фірми Karpaten-Öl AG працював Бер-
тольд Байц – інженер, службовець, який 
у часи голокосту займався порятунком 
євреїв, за що був зарахований до «пра-
ведників світу».

вул. Карпатська Брама, 14

1.  Гукова гора.

5.  Міні-скасен «Карпатська хата». 

6.  Шахта по видобутку озокериту. 

7.  Пам’ятник Івану Франку.

11.  Будинок Ощадбанку. 

20. Нафтові поля у мікрорайоні Борислава Мразниця. 

26. Телетрансляційна вежа. 

13.  Музей нафтової та газової промисловості України. 

21. Церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ. 

27. Фігура Св. Варвари. 

28. Церква Св. Анни УГКЦ. 

24. Пам’ятник розстріляним нафтовикам. 

14.  Територія давнього газопереробного заводу. 

15.  Свердловина «Карпатський Раточин». 

22. Будинок пошти. 

37. Міст через ріку Бистриця-Тисменицька. 

35. Будинок бельгійської нафтової компанії.

36.  Будинок нафтової компанії та законсервовані нафтові копанки.

29.  Територія колишнього цвинтаря римо-католицької 
  громади Борислава та околиць. 

32. Перша в Європі електростанція. 

16. Історико-краєзнавчий музей м. Борислава. 

18. Бориславський розріз палеогену. 

17.  Будинок колишньої Державної гірничо-бурильної школи. 

9.  Кімната-музей Стефана Коваліва та Івана Франка. 

10.  Пам’ятник Йогану Зегу. 

2.  Бориславський міський парк.

3.  Аптека-музей Йогана Зега. 

8.  Будинок колишньої громадської ощадної каси. 

23. Міський палац культури. 

33. Карпатський геологічно-нафтовий інститут.  

31. Залізнична станція. 

30.  Приміщення адміністративно-житлового будинку фірми 
«Ґазоліна». 

19.  Шахта Франца Йосифа.

34.  Нафтогазова свердловина «Oil City». 

4.  Природні витоки нафти та висипи давніх озокеритових шахт.

12.  Адміністративний будинок управи Борислава. 

Борислав – єдине місто у світі, яке виникло і розвивалося Безпосередньо на промислових нафтогазовому

перша писемна згадка з відомих на сьогодні джерел про Борислав

найпродуктивніш
ою і н

айвідомішою свердловиною 

у Березні 1876 р. в Бориславі відкрито першу аптеку,

власником якої Був магістр фармації йоган зег.

знаходиться у грамоті, виданій

хіх – перш. пол. хх ст. Була «ойл-сіті»

польською королевою ядвігою
(давала 3000 т нафти на доБу).

19 Березня 1387 р.
та озокеритному родовищах з покладами менілітових сланців.

25. Будівлі колишньої нафтовидобувної фірми «Galicja». 
У 1940-2000 рр. тут розташовувалося 
управління бурових робіт ПАТ «Укр-
нафта».
На сьогодні тут знаходяться промисло-
ві потужності НГВУ «Бориславнафтогаз» 
ПАТ «Укрнафта». 

вул. Т. Шевченка, 215

Видання та дизайн: ФОП Дикий І.В., 2021
Видруковано з готових діапозитивів у  ПП “КОЛВЕС”, м. Львів, вул. Грабовського,11

Карта розроблена та надрукована за фінансової підтримки Євросоюзу в 
рамках виконання проекту «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі 
і України» за Програмою транскордонного співробітництва Польщі-Білорусь-
Україна 2014-2020. 
Проект реалізується за пріоритетом «Промоція місцевої культури та історії» 
в межах тематичної цілі «Спадщина». Бенефіціарами проекту є Бориславська 
міська рада Львівської області України та Ґміна Сянок Підкарпатського 
воєводства Польщі. Партнерів поєднує спільна культурно-історична 
спадщина, що пов’язана з видобутком нафти ще з XVI ст. Регіон став 
«колискою європейської нафтової промисловості» на рубежі XIX-XX століть, 
коли добуток нафти в районах Борислава і Сянока за об’ємами займав третє 
місце в світі.
Мета проекту — покращення культурних зв’язків та співпраця між 
партнерами, що призведе до збільшення привабливості польсько-українського 
прикордонного регіону та використання його історичного потенціалу.

Корисна інформація: 
...............................................................................................................................................................
Бориславська міська рада
82300, Львівська область, м. Борислав, вул. Шевченка, 42
Тел: +38 (03248) 5-25-56, E-mail: info@boryslavmvk.gov.ua 
...............................................................................................................................................................
Бориславський Туристично-інформаційний центр 
вул. Шевченка, 25, E-mail: boryslav.tour@gmail.com, тел. +38(063)8844937
Instagram: boryslav.tour
...............................................................................................................................................................
Музей нафтової і газової промисловості України в Бориславі
вул. Карпатська Брама, 26, тел. +38(050)4300163
...............................................................................................................................................................
Аптека-музей Йогана Зега
Міський парк, вул. Карпатська Брама, 17, тел. +38(063)2211942
...............................................................................................................................................................
Історико-краєзнавчий музей Борислава
вул. Шевченка, 75, тел. +38(095)0777158

ІсторІя 
Нафтової КолисКи
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Борислав
Масштаб 1 : 30 000

Горизонта    лі проведені через 50 м

БориславсьКа 
міська  територіальна  громада

Місто обласного підпорядкування у Львівській облас-
ті України. Розташоване на півдні Дрогобицького району у 
передгір’ї і на північно-східних схилах Українських Карпат та 
у міжгірних улоговинах на р. Тисмениця. Відстань до облас-
ного центру – 99 км. 

Географічні координати: 49°17’10’’ північної широти, 
23°25’19’’ східної довготи (будівля центральної пошти). 

Борислав є центром міської територіальної громади, у 
яку, окрім міста, входять села Попелі, Ясениця-Сільна, Уріж, 
Підмонастирок, Винники та Мокряни. Загальна площа гро-
мади складає 159.2 км² із населенням 39 199 чол.

Висота міста над рівнем моря коливається від 308 до 
641,2 м, середня -  353 м. Борислав на сході межує з м. Трус-
кавець, на півночі – м. Дрогобич, на півдні – с. Опака та на 
заході – с. Попелі. Площа міста 30,73 км2, населення – 34768 
осіб (станом на 01.01.2016). 

Через Борислав протікають притоки р. Тисмениці – річки 
та струмки (потічки): Раточинка, Крушельниця, Понерлянка, 
Лошень, Безіменний, Ропний, Жовтий та ін. 

Клімат помірно-континентальний, часті західні вітри, 
хмарність, висока зволоженість через значні опади – зливи, 
грози. Середні температури: літом +18 0С, зимою – 4,1 0С. На-
вколо міста переважають буково-ялицеві ліси.

Борислав та його територіальна громада є історичним 
центром нафтової, озокеритної та газової промисловості 
України, Європи та світу. Це єдине місто у світі, яке виникло 
і розвивалося безпосередньо на промислових нафтогазо-
вому та озокеритному родовищах з покладами менілітових 
сланців, з численними мінеральними лікувальними джере-
лами води типу «Нафтуся», залежами піску, гіпсу, пісковиків, 
кухонної та калійної солей, у пластових водах – йод, бром, 
ртуть в промислових об’ємах, кадмій, молібден. 

Вперше про існування поселення на теренах Борислава 
згадується 1387 р. в грамоті королеви Ядвіги. Із найдавніших 
часів тут, задля виробництва мастила-мазі, провадився ви-
добуток нафти шляхом її збирання із природніх витоків та 

через спорудження криниць-«дучок». Поштовхом для про-
мислового видобутку нафти із середини ХІХ ст. стало винай-
дення львівськими фармацевтами Й. Зегом та І. Лукасеви-
чем гасової лампи та освітлювального гасу, сировиною для 
якого слугувала бориславська нафта. Активізувало розви-
ток промислу у 1880-х рр. запровадження канадських тех-
нологій буріння та спорудження бурових веж-«шибів», які 
до середини ХХ ст. були невід’ємною частиною місцевого 
пейзажу. 

На другу половину ХІХ ст. припадає інтенсивний видо-
буток озокериту, що спричинилося до спорудження ряду 
великих шахт. Пік видобутку нафти в Бориславі припав на 
початок ХХ ст., коли тут існувало 12 тис. свердловин та ко-
панок, а промисел давав 5 % світового видобутку «чорного 
золота». У цей час тут діяли нафтопереробні заводи, фабри-
ки по продукції парафіну та перші у Європі підприємства 
із виробництва газоліну. Завдяки інтенсивному розвитку 
нафтово-озокеритного промислу Борислав та місцевості 
Тустановичі, Волянка, Мразниця, Баня Котівська та Губичі, 
що у першій половині ХХ ст. увійшли у його склад, стали ві-
домі у світі як «Галицька Каліфорнія». 

Із Бориславом була пов’язана діяльність багатьох видат-
них осіб як з теренів України, так із найдальших закутків 
світу. Чимало дослідників та митців описували життя робіт-
ників та підприємців Бориславського промислу, найвідомі-
ший із таких образів залишив нам І. Франко своїй у повісті 
«Борислав сміється». 

Нафту та газ видобувають у Бо-
риславі і сьогодні. Особливою 
та невід’ємною частиною 
краєвиду міста та його 
околиць залишаються 
верстати-качалки, що 
дістають «чорне золо-
то» із підземних глибин 
Прикарпаття.

у 1909 р. на Бориславському нафтовому родовищі
загальна кількість свердловин усіх категорій

видоБули майже 5 % світового видоБутку нафти. на Бориславському родовищі

становить Близько 2 000.

у Б
ерезні 1

853 р. ф
армацевт йоган зег  у львові винайшов 

технологію
 перероБки нафти на нафтопродукти

та озокериту на парафін.
з 1853 р. Борислав став всесвітньо відомим промисловим центром

з видоБутку та перероБки нафти, озокериту, а згодом і газу.
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УМОВНІ ПОЗНАчеННЯ

Адміністративні межі:
Межі областей
Межі районів
Межі територіальних громад

Центри територіальних громад
Центри старистинських округів
Інші населені пункти включені в СО
Населені пункти не включені в СО

Дороги державного значення
Дороги місцевого значення
Вулиці і дороги населених пунктів
Залізниці

Міста
Селища міського типу
Села

Ліси
Водойми
Водотоки

Шляхи сполучення:

Природні об'єкти:

За типом поселення:

За адміністративним значенням:

Населені пункти


