
ПЕРЕЛІК 
водних об’єктів  Львівщини,  обладнаних місцями для масового  

відпочинку населення –  пляжами  
 

№ з/п Місце 
розташування об’єкту 

Назва 
водного об’єкту і його приналежність 

Відстань від 
Львова  

 м. Львів   
1. смт  Брюховичі Став № 1, власник А. Савчук. 10 км 
2. смт  Брюховичі Став № 3, готельн. комплекс «Колиба». 10 км 

 м. Моршин  
3. м. Моршин  Озеро, зона відпочинку в міському парку (МКП)  83 км 

 м. Стрий  
4. м. Стрий р. Стрий, міське комунальне підприємство (МКП) 72 км 

 Дрогобицький район  
5. с. Модричі Озеро, зона відпочинку «Казацький хутір».  93 км 
6. с. Майдан Озеро, ПАТ  «Соціальні ініціативи Криворіжжя». 112 км 

 Городоцький район  
7. с. Суховоля Озеро «Шутер», зона відпочинку.  15 км 

8. с. Родатичі Озера, комплекс «Чарівна долина» та база «Сокіл» 30 км 

 Жовківський район  
9.  с. Воля  Гамулецька Озеро, база відпочинку «Альбатрос» (ПП),  16 км 
10. с. Фійна-Майдан Озеро, база відпочинку «Чарівні озера» (ГУ ДФС)  31 км 

 Золочівський район - 1  
11. м. Золочів Озеро,  міський парк «Здоров’я» (МКП) 68 км 

 Пустомитівський район  
12. с. Лісневичи Озеро,  база «Озерний край» (ПП), 20 км 
13. с. Старе село Озеро, господарство «Бухта Вікінгів» (ПП).  12 км 
14. с. Давидів Озеро,  ДП СОБ «Львівська Швейцарія» 13 км 
15. с. Бережани  Озеро, відпочинковий комплекс  «Тартак Резорт»  10 км 

 Перемишлянський район 

16. м. Перемишляни Озеро «Молодіжне»  47 км 

17. с. Стрілки Озеро, відпочинковий комплекс «Узлісся»  25 км 

18. с. Коросно Озеро, відпочинковий комплекс  «Гостинний Двір» 10 км 

 Самбірський район  
19. с. Дубрівка Озеро,   зона відпочинку, ПП Хробак С. І. 83 км 

 Миколаївський район  
20 - 26 с. Гонятичі Озеро «Байкал»  («Задорожнє»),  7 пляжних зон 

43 км 
27 с. Тротянець Озеро  «Барбара»,   ПП «Фаворит і Д» 35 км 

 Яворівський район  
28 с. Верещиця Озеро,  «Яворівський Національний природний парк» 38 км 
29 с. Лелехі́вка Озеро в с. Лелех́івка («Чорні озера») 31 км 



ХАРАКРЕРИСТИКА  
місць для купання (пляжів) на водоймах Львівщини 

 

 

Озеро № 1  у Брюховичах 
 

   У селищі Брюховичі (10 км від центру  Львова)  посеред 
високих сосен розташовані три озера, на березі одного з 
них (озері № 1), що належить ПП Савчук А.Є. обладнано 
піщаний пляж, де можна покупатись та по засмагати.   Озеро 
невелике, а купатись тут можна тільки на його частині,  що 
огороджене буйками, відтак, коли тут багато людей – варто 
забути про особистий простір.  
    На території озера є дитячий майданчик з гойдалками, 
а позаду нього кафе, де можна иожна смачно поїсти та 
випити прохолодних напоїв.  
   Територія озера гарна і на ній чисто. Тут є вбиральні та 
душові, при виході з озера є обладнані місця, де можна 
помити ноги перед виходом.  
 

Озеро № 3 у Брюховичах 
     У селищі Брюховичі (10 км від центру  Львова)  посеред 
високих сосен розташовані три озера , на одному з них 
(озеро № 3), що належить готельному комплексу «Колиба»,  
обладнано пляж, де можна покупатись та по засмагати.  
Озеро популярне серед  львів'ян завдяки сосновому 

лісу неподалік і гарячими чебуреками в одному з місцевих 
кафе, які серед львів'ян мають титул "найсмачніших у місті". 

Серед додаткових переваг цього озера  – шезлонги з 
парасольками й альтанки, які, за бажанням, можна 
орендувати, а також невеличке кафе з морозивом і 
холодними напоями. 
 

Озеро в м. Моршині 
В зеленій зоні курортного міста Моршин (від центру  

Львова 83 км) посеред величних карпатських дерев  
розташовано   декілька  озер. Вони доволі великі за 
розміром і мають піщані береги.  На одному з них, що 
належить комунальному підприємству міста,  обладнано 
пляж, де можна покупатись та позасмагати.  

 Озера дуже популярні серед місцевого населення та 
відпочиваючих. Вода в них  дуже чиста і вже на початку 
літа прогрівається до 20 градусів. 
Спеціалісти–медики, що працюють в моршинських 

санаторіях, дуже рекомендують купатися  в цих  озерах, 
адже вода в них  має лікувальну дію  на весь  организм.  

 
 Зона відпочинку  на р. Стрий 

(біля м. Стрий) 
 

У місті Стрий (72 км від Львова) вздовж річки Стрий 
розташована велика рекреаційна зона, де  поряд з річкою 
та чистим повітрям можна якісно та дешево відпочити –  
покупатися в чистій воді гірської річки та позасмагати, 
порибалити та  організувати пікнік. 

 Дно в річці Стрий кам’яне, а течія тут вже не така стрімка 
в порівнянні з течією вище в горах. До річки є зручний 
під’їзд автомобілем. Саме тут біля річки є багато місця, 
де можна поставити автомобіль біля річки, розмістити 
намет, розпалити вогнище тощо. 
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Озеро біля Трускавця 
(комплекс відпочинку  «Козацький хутір») 

 

    В лісній зоні на в’їзді в м. Трускавець зі сторони 
Дрогобича (від Львова 93 км) розташоване озеро з 
піщаним пляжем. На березі озера розміщено готельно-
відпочинковий комплекс "Козацький хутір".   
   Купання в озері та послуги  відпочинку платні  (ціни 
міняються,  тому їх  необхідно періодично уточнювати ).   
    В розпорядженні гостей ресторан, де можна смачно 
поїсти поїсти та випити прохолодних напоїв.  

 
База відпочинку  «МАЙДАН» 

 

    В  с. Майдан Дрогобицького району (112 км від Львова 
та 10 км від курорту Східниця) є  гірське озеро з надзвичайно 
чистою водою, адже живиться воно гірськими потічками. 
    Біля озера розташована база відпочинку «Майдан» і її 
територія оточена високими хвойними деревами – це   
мальовничий куток  Карпатських Гір.    
     Тут прекрасні умови для відпочинку та оздоровлення – 
озеро обладнано пляжем, де можна покупатись та по 
засмагати,  прекрасне повітря із запахом сосни, унікальні 
мінеральні води. Можна приготовити шашлык чи барбекю. 

 
Озеро у селі Суховоля 

  

   Мешканці села Сухововоля  Городоцького району 
(15 км від Львова) своє озеро називають "Шутер", 
адже воно утворилося в результаті видобутку тут 
вапнякового каменю.  
    Озеро є невеликим і неглибоким з невеликим 
піщаним пляжем. 
    Пляж є «диким», тому безкоштовний. 

 

 

Озера біля с. Родатичі 
Біля с. Родатичі Городоцького району (30 км від Львова)   є 

декілька озер, оточених  хвойно-листяним лісом, на  яких 
розташовані  відпочинковий комплекс "Чарівна долина" 
та база відпочинку "Сокіл". 
Тут можна добре відпочити. Береги цих озер піщані і обладнані 

пляжами – отже  можна поплавати, по засмагати, а також  
порибалити, адже  озера зариблені. Для дітей на території  
комплексу  "Чарівна долина"  обладнано спеціальне надувне 
містечко . На базі відпочинку "Сокіл" вам запропонують 
годинне катання на водних велосипедах . 
Купання в озерах та послуги відпочинку платні (ціни помірні).   

 

 

 

База відпочинку «Альбатрос» 
 
У селі Воля-Гомулецька Жовківського району 

(16 км.  від центру Львова) розташована база 
відпочинку «Альбатрос».   

Тут є великий піщаний пляж і можливість 
покупатися, по засмагати та гарно відпочити.  

Шезлонгів і парасольок тут немає, але можна 
орендувати альтанку з мангалом.  

Вхід на пляж платний (ціни помірні).   
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База відпочинку «Чарівні озера» 
    

    У селі  Фійна–Майдан  Жовківського  району  (31 км  
від центру Львова) розташована база відпочинку 
«Чарівні озера» .  На території бази відпочинку  є озеро 
з обладнаним пляжем (вхід платний).  
    При потребі  тут  можна  орендувати  альтанку та 
мангал з дровами. 
      Для відпочинку з ночівлею в оренду здаються 
будиночки   На території бази також є кафе.  

 

 

Озеро в міському парку Золочева 
.    У м. Золочеві (68 км від Львова)  в міському 
парку відпочинку »Здоров’я» розташоване озеро 
«Молодіжне». Озеро оточено парковими деревами, 
а на його березі облаштовано пляж, де можна 
поплавати та по засмагати. Тут також є місця для  
спортивного вилову риби, спортивні майданчики.  
Користування пляжем та ловля риби безкоштовні. 
    На озері постійно діє рятувальна станція. 

 

 

База «Озерний край» 
 

У місті Пустомити (20 км від центру Львова) 
розташована база відпочинку «Озерний край» .  
Тут є невеликий готель,та кілька озер з можли-

вістю покупатися та порибалити. 
Тут можна орендувати альтанку. При бажанні  

приготувати щашлик – орендувати  мангал, але 
дрова треба мати свої. 
Вхід на пляж платний (ціни помірні).  

 

 

База «Бухта Вікінгів» 
 

     База «Бухта Вікінгів» розташована в с. Старе Село 
Пустомитівського району (12 км від центру м. Львова) ,  
Комплекс відпочинку розташувався  на березі озера у 
заповідному урочищі Старосельського лісництва серед 
вкритих лісами пагорбів.  
    Пляж піщаний, гарно об лаштований (із шезлонгами 
та парасолькам), тому має значний попит.  Вхід у воду 
пологий, тому купатися безпечно навіть дітям. У водяній зоні 
також можна розважитися на спеціальних атракціонах.   
     Вхід на територію бази та озера платний (кусачий).  

 
«Львівська Швейцарія» 

 

У селі Давидів Пустомитівського району неподалік від 
кільцевої дороги Львова (13 км від центру Львова) серед 
мальовничого лісу розташований відпочинковий комплекс 
«Львівська Швейцарія».  Тут є озеро з пляжем,  невеличкий 
готель, літнє кафе, альтанки.  

Пляж і автостоянка платні. За додаткову плату  тут  для 
розваг дітей  є батут, тарзанка,  мотузковий парк та все 
для настільного тенісу, також можна орендувати різні 
альтанки, мангал з дровами.   

Приїжджати із тваринами категорично заборонено. 
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«Тартак Резорт» 
 

У селі Бережани Пустомитівського району  (10 км від 
Львова, 3 км від Сихова) розташований відпочинковий 
комплекс «Тартак Резорт» з готелем та котеджами, На 
території комплексу є озеро з пляжем (озеро  Вульки), 
вода в якому проточна з джерел і потічків Вулецького 
лісу, дно очищене, глибина до 1,8 м.  

Пляж з білим піском, захід в воду плавний (пологий), 
що зручно та безпечно для дітей. 

Вхід на пляж платний. Крім озера з пляжем,  до ваших 
послуг готель, ресторан,  альтанки, риболовля. 

 

 

 

Озеро в м. Перемишляни 
 
  У місті Перемишляни (47 км від Львова)  є міське 
озеро «Молодіжне».  
   Тут облаштована пляжна зона і воно відкрите 
для всіх охочих. Також тут облаштований паркінг 
для автомобілів.  
    Перебування на пляжі та в'їзд на паркінг 
безкоштовні.  

 

 

 

Відпочинковий комплекс “Узлісся” 
 

У селі Стрілки Перемишлянського району (25 км від 
Львова) в мальовничій лісово-озерній смузі знаходиться 
готельно-відпочинковий комплекс «Узлісся».  
Тут можна гарно відпочити, покупатися, по засмагати та 

порибалити. Для цього у у вашому розпорядженні озеро 
з пляжем, сауна на острівці посеред озера, ресторан на 
березі, колиби з мангалами, рибалка, спортивні майданчики. 
Користування пляжною зоною, рибалка платні (вартість 

з людини на день- 50 грн.). 
 

Відпочинковий  комплекс 

«Гостинний двір» 
 

У селі Коросно Перемишлянського району (10 км від 
Львова)  на березі  озера з піщаним пляжем розташований 
відпочинковий комплекс «Гостинний двір»  з готелем та  
котеджами. 

Для відпочинку є 2 альтанки (менша і більша),  Можна 
орендувати  мангал  з дровами і казанок для юшки. Є місце 
для палатки. 

Рибалка: можна брати свої снасті, якщо не маєте , то 
господар дасть на прокат безкоштовно. 

 

 

Ставок в с. Дубрівка 
(Самбірський район) 

 

В селі  Дубрівка Самбірськрго ького району (83 км 
від Львова)  на річці  Дубрівка  є немалий ставок, 
на якому є все необхідне для відпочинку на воді.  
Вода  в ставку надзвичайно чиста, тому тут з 

насолодою можна поплавати, по засмагати та 
порибалити. У разі потреби можна приготувати 
шашлик чи зварити уху, можна поставити палатку. 
Вхід на ставок платний (ціни помірні).  
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Озеро «Байкал» («Задорожнє») 
Біля с. Гонятичі Миколаївського району (43 км . від  

Львова)  розташоване озеро «Байкал»,  відоме також  як 
«Задорожнє» (від назви найближчої ж/д станції) – це 
колишній Дроговизький кар'єр, який раптово затопило 
у 1974 році. Частину берегу обгородили парканами, а 
доволі велика частина розділена  на 7 пляжних зон: 

• колективне підприємство “ГОВІ”; 
• колективне підприємство “ГОВІ - 2”; 
• приватне підприємство  Романик Я.В.; 
• відпочин-вий комплекс «Рбінзон» (ПП Кісільов Д.А.); 
• приватне підприємство    Буфан І.М.; 
• яхт-клуб “Качка”, приватне підприємство;   
• база відпочинку ”Цементник”, ПП Ріжок М.О.  

   Кожна з цих пляжних зон має свої правила.  
Пляжі і автостоянки платні. Можна орендувати 

лежаки, парасольку, альтанку, мангал з дровами 
(дрова можна привезти з собою). 

20 - 26 

 

 

Озеро «Барбара» 
 

В селі  Тростянець Миколаївського району (35 км 
від Львова) розташоване озеро «Баобара», яке 
живиться водою  річки Барбара, що протікає 
через село.  
Озеро доволі велике і вода в ньому дуже чиста, 

а на його березі гарно впорядкований піщаний 
пляж, а також є все необхідне для приємного 
відпочинку, як біля води, так і на воді.    
Вхід на озеро платний (ціни помірні).  
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База відпочинку «Верещиця» 
    Біля  села Верещиця Яворівського району  (38 км від  
Львова) в лісі на території  Яворівського національного 
природного парку  розташована  база відпочинку 
«Верещиця» з озером та піщаним пляжем.  
    Тут  є всі умови  щоб  покупатися, по засмагати  та дійсно  
гарно відпочити (е навіть  можливість покататися на човні.  
Для дітей є окремо визначене місце для купання, на 
березі – дитячий майданчик. У разі потреби можна 
орендувати столики або альтанку, а також  мангал, але 
дрова треба привозити з собою.  
     Пляж та стоянка автомобіля  платні  (ціни помірні). 
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Озеро в с. Лелех ́івка 
 

      Село Лелех́івка  Яворівського  району  (31 км від Львова) 
розташоване в долині р. Верещиця. Вздовж села  тягнеться 
каскад озер аж до Янівського озера. Озера розташовані 
посеред мальовничої природи, адже  є  частиною Яворів-
ського національного  природнього парку і які, через 
свій темний колір, назвали Чорними.   
     На одному з них облаштовано місця для масового 
відпочинку людей: є прекрасний піщаний пляж, побудовано 
літні відпочинкові навіси, мангали, містки для риболовлі. 
Облаштовано дитячі майданчики.  
         Пляж платний, але ціни помірні. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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