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Сакральна архітектура
Костел кармелітів (XVII ст.) з монастирським комплексом, смт. Більшівці, вул. І. Франка, 7
Костел (1732 р.), с. Кукільники
Церква Різдва Христового (XIII-XV ст.), м. Галич, майдан Різдва
Церква Св. Пантелеймона (XII ст.) з дзвіницею; с. Шевченкове
У районі збереглося багато церков XVIІІ-ХІХ ст. В одній з них – церкві Св. Миколая 
(с. Вікторів) – знімали сцени до фільму «Вій».
Фортифікаційні споруди та інші пам’ятки архітектури
Старостинський замок (1367-1658 рр.), м. Галич, вул. Коновальська
Руїни замку Яблонських (XVIІ ст.), м. Маріямпіль
Ратуша і будинок Кжешуновичів (XVIІІ ст.), смт. Більшівці
Пам’ятки історії та археології
Місце, де був давньоруський Галич, с. Крилос
Караїмські цвинтарі, м. Галич, вул. Замкова і с. Залуква 

Варто відвідати

Галицький район
Знаходиться на межі двох фізико-географічних регіонів: Українських Карпат та півден-
но-західної частини Східноєвропейської рівнини. Близько 8% території району займа-
ють ріки (серед них одна з найбільших у Європі – Дністер), озера, ставки.
Районний центр – стародавнє місто Галич. Перша згадка про нього є у літописах 
(1113 р.), хоча археологи припускають, що місто виникло в середині Х ст. Колишній 
центр літописного Галича знаходиться за 6 км від сучасного міста в с. Крилос на одной-
менній горі. Найбільший розквіт Галича як міста й адміністративного центру припадає 
на період князювання Ярослава Осмомисла (1153-1187 рр.), згаданого в «Слові о полку 
Ігоревім». У 1241 р. місто було зруйноване монгольською навалою, після чого король 
Данило Галицький переніс столицю до 
м. Холм. Старе місто залишалося рези-
денцією єпископа, а згодом під горою на 
березі Дністра виросло нове місто. 
У 1367 р. Галич дістав магдебурзьке 
право. Цього ж року було збудовано 
дерев’яний замок, а в XVI ст. – кам’яний, 
руїни якого можна побачити і тепер. 
На місці старого Галича та його околиць 
нещодавно створено Національний за-
повідник «Давній Галич».
Найвідоміший промисловий об’єкт райо-
ну – Бурштинська ТЕС, біля якої розташувалося найбільше водосховище області, яке 
в народі називають Бурштинським морем. Вода в ньому не замерзає навіть у найсиль-
ніші морози, а на берегах завжди можна побачити багато рибалок.
До найдавніших поселень району належать села: Бовшів (1153 р.), Дитятин (1424 р.), 
Мединя (1441 р.). 

Церква Різдва Христового, м. Галич

Музеї
Музей історії давнього Галича
Розташований у невеличкому палаці, збудо-
ваному в ХІХ ст. на території княжого Галича. 
Експозиція розповідає про долітописний та 
княжий періоди історії міста.
с. Крилос
(03431) 3-15-16 
9:00-18:00
N 49.08489 E 24.697281
Музей караїмської історії та культури
Розповідає про побут галицьких караїмів. Пер-
ші з них поселилися тут за часів короля Данила 
відповідно до договору, укладеного з ханом 
Батиєм. 
м. Галич, майдан Різдва, 33
(03431) 2-31-05
9:00-18:00
N 49.12458 E 24.72788
Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття 
Експонатами музею слугують відтворені 
«мікросела» – хати та предмети побуту чоти-
рьох етнографічних регіонів Івано-Франківщи-
ни: Опілля, Бойківщини, Гуцульщини, Покуття.
с. Крилос
(03431) 3-12-42
9:00-17:00
Музей «Природа Землі Галицької»
В експозиції музею у вигляді діорам відтворено 
лісові, лучно-степові і водно-болотні біогеоце-
нози. Тут зберігаються колекції опудал типових 
і рідкісних представників хребетних, ентомоло-
гічні колекції, гербарні зразки.
м. Галич, вул. Галич-Гора, 1
(03431) 2-11-87, 2-21-13
8:00-17:00; СБ, НД – вихідні
Приватна виставка-музей братів Переклітів
Зібрані цікаві археологічні знахідки та власні 
мистецькі твори кераміки і живопису.
м. Галич, вул. Лесі Українки, 95
(097) 179-30-86

Музей «Берегиня»
Експозиція розповідає про життя і побут Опіл-
ля. Тут є археологічний та історичний розділи, 
вишивка, одяг, предмети побуту.
м. Бурштин, вул. Є. Коновальця, 2
(098) 451-41-96 
9:00-18:00; обід 13:00-14:00; СБ, НД – вихідні 
(за попередньою домовленістю можливе відві-
дування музею в інший час)
N 49.25241 E 24.62697
Музей визвольних змагань Галицького району
Зібрано матеріали про події Другої світової 
війни на території краю, видатні постаті, роботу 
місцевої інтелігенції. Є понад 300 фотографій, 
зброя, макети криївок, архівні документи, карти 
бойових дій.
м. Бурштин, вул. А. Міцкевича, 47 
(у приміщенні Палацу культури «Прометей»)
(03438) 4-54-19
10:00-17:00; СБ, НД – вихідні
Експозиція «Галицьке містечко ХІІ-ХVІ ст.»
Макет давнього Галича під відкритим небом. 
Автор – художник П. Перекліта.
м. Галич, майдан Різдва, 1
(біля церкви Різдва Христового)

Успенська церква, с. Крилос

Городище і скельний монастир часів пізнього середньовіччя, с. Межигірці
Мінеральні джерела 
Виходять на денну поверхню в с. Більшівці: «Чисте джерело», «Зачарована Христина», 
«Наша вода», «Міреллі», «Княжа криниця». 

За своєю природною мінералізацією води належать до різновиду столових і рекомендовані для 
вживання Українським НДІ медичної реабілітації та курортології як для пиття, так і для приготу-
вання їжі. Невисокий рівень мінералізації води дає змогу вживати її в необмеженій кількості.

Галицький район


