
Дітям про Україну

Про Львівську область



Львівська область  

знаходиться на заході 

України. Межує на півночі і 

північному-сході з 

Волинською і Рівненською, 

на сході і південному сході —

з Тернопільською та Івано-

Франківською, на півдні — із 

Закарпатською областями. 

На заході проходить частина 

державного кордону України 

з Польщею.



Обласний центр – місто Львів.

Найбільші міста області : 

Львів

Дрогобич

Червоноград

Стрий

Самбір

Борислав

Новояворівськ

Трускавець

Моршин

Герб області 

Прапор області 



ПРОМИСЛОВІСТЬ

Львівський автобусний завод (ЛАЗ) — колись 

найбільше підприємство України з випуску автобусів міського, 

приміського і туристичного призначення.

ВАТ «Львівська фабрика паперово-білових 

виробів «Бібльос»» - товариство, яке на власних виробничих 

потужності виготовляє широкий асортимент зошитів, записників, 

альбомів, блокнотів, календарів та інші вироби.



ТзОВ Фірма «Галімпекс — Склодзеркальний завод» — українське 

підприємство, яке зайняте у галузі виробництва скла та виробів з нього.

ТзОВ «Промінь» - це підприємство з виробництва цегли.

ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» - єдине підприємство, яке займається 

будівництвом шахт для видобування вугілля.



ПрАТ «Львівський електроламповий завод „Іскра“» — львівська 

світлотехнічна компанія, яка займається виробництвом джерел світла.  

ВАТ "Меблевий комбінат «Дрогобич» - підприємство, що займається 

створенням меблів.



Обласним центром Львівської області є місто 

Львів – культурна столиця нашої держави.



Цікаві факти про місто Львів

Львів – місто,  збудоване і подароване 

засновником Данилом Галицьким для свого сина 

Лева, а також – назване на його честь.

У Львові є будинок-кросворд та будинок з 

гігантським портретом Шевченка.

Саме у місті Лева вперше в історії запустили в 

повітря повітряну кулю, перший трамвай, зустріли 

перший в Україні поїзд та відкрили першу школу.

.



Львів славиться найбільшим книжковим фестивалем на 

всю Україну.

Львів знаходиться  у Світовій Книзі рекордів Гіннеса, через 

відкриття першого у світі Музея Сала, де зберігається 

найбільше серце-сало.



Шоколад теж став для міста Лева своєрідним символом. Численні 

фестивалі шоколаду щорічно збирають у Львові тисячі туристів. 

Шоколад білий, молочний, чорний, з горішками і марципанами, іншими 

смачними начинками. Шоколад в плитках та топлений, шоколадні 

десерти, торти. Одним словом, смакота! Смаколики слід куштувати із 

Львівською кавою, ще одним символом Львова.



Турківський кар'єр

Мальовничий, з крутими кам'янистими 

берегами, цей кар'єр ще називають 

Блакитним озером за надзвичайно 

красивий колір води. Купатися у кар'єрі 

заборонено: він глибокий (до 20 м) та 

небезпечний.



Яворівський національний природний парк

Тут облаштовано чотири зони відпочинку, де можна знайти місця для пікніків, 

дитячі майданчики, а також навчитися кататися на конях. На території парку 

є пасіка де можна не тільки скуштувати продукти бджільництва, а й 

спробувати цілющий «сон на бджолах»



Бананова ферма

На фермі, крім бананів вирощують ще з три десятки видів екзотичних 

рослин — кавові дерева, лимони, лайми, гранати. Тут можна придбати і 

собі бананове дерево. Також на фермі організовують екскурсії, 

переважно для школярів, які  приїжджають групами. 



Сучасний Дрогобич –це старовинне місто, яке 

славиться своїми пам'ятками архітектури.

Славна солеварня Дрогобича – одна з 

найбільш  пам’яток.

Саме в цьому місті вперше виявили соляні 

джерела і підземне озеро, з якого стали 

добувати сіль та постачати не тільки по всій 

країні, а й по всьому світу.

А ще в Дрогобичі  знаходиться знаменитий 

історико - культурний заповідник під відкритим 

небом Тустань, де теж є чимало цікавого.



Львівська область славна також і галузями сільського 

господарства.

Тут вирощують зернові культури, картоплю, цукровий 

буряк, льон та інші овочі, фруктів.

В області також є багато підприємств, що випускають 

продукцію по всій країні. Такі як : «УКРРИБА» -

займається поставкою високоякісної риби на 

український ринок; пекарня «LvivCroissants» –

виготовлення круасанів з різноманітними начинками; 

«Теребовлянський Молочний Комбінат» – випускає 

молочну  продукцію не тільки в Україні, а й за її межами 

під маркою «Синьогора».

«Моршинський завод мінеральних вод» - яке 

виробляє фасовану в ємностях природну мінеральну 

воду.



НАЙВИЗНАЧНІШІ МІСТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дрогобич, Трускавець та Моршин.



Місто Трускавець — затишна й екологічно чиста 

зона. Воно славиться своїми курортами та гарним 

відпочинком. Тисячі туристів приїжджають у місто 

щоб відпочити та оздоровитись.



Моршин – не тільки лікувальний курорт, але і 

відомий туристичний центр, де є на що 

подивитися і є, де відпочити. Відправившись з 

екскурсією по головних визначних пам’ятках міста, 

неодмінно варто познайомитися з Мармуровим 

палацом, Центральним парком, Моршинським 

озером, печерами та скелями Довбуша. Моршин 

не менш відомий своїми цілющими джерелами, 

які допомагають від будь-яких хвороб.



ТВАРИННИЙ СВІТ

У Львівській  області є майже всі види звірів, що 

мешкають на території України. Тут можна 

зустріти і велетня зубра, і красуню козулю, 

бурого ведмедя, бобра та видру, глушця і 

орябка, а також красеня оленя, вовка та 

лисицю, та багато інших звірів та птахів, які є 

окрасою нашого довкілля.



Люди, які прославили Львівську область

Іван Франко- український письменник, поет, 

учений, публіцист, перекладач, громадський 

і політичний діяч. Народився в м.Львів.

Найвідоміші твори:

Казки: «Осел і Лев», «Старе добро 

забувається», «Лисичка і Журавель». 

Станіслав Лем – поет та 

філософ.

Народився в м. Львів, але 

відомим став в Польщі.

Відомі твори: « Казки 

роботів»,«Кіберіада», «Розповіді 

про пілота».



Руслана Лижичко 

(відома як Руслана) – українська 

співачка, яка народилася у м. Львів.

Прославила Україну на Євробаченні з 

піснею «Дикі танці».

Оксана Муха – українська 

співачка, народилася в м. Львів.

Стала переможницею вокального 

шоу «Голос країни» 9 сезон.



Руслан Багінський -український 

дизайнер, народився в м.Львів. 

Першим створив колекцію капелюшків

Та має свій бренд Ruslan Baginskiy.

Олена Лавренюк - українська 

акторка театру та кіно, 

народилась у Львові.

Прославилась під час виконання 

головної ролі 

у фільмі «Кава з кардамоном». 



Тож Львівська область вважається культурним місцем нашої країни.

Область славиться своєю природою, найгарнішими архітектурами, 

пам'ятками мистецтва, налічує багато музеїв, театрів. Маленькі вулички 

зачаровують своєю красою. Кожен будинок вартий уваги, кожен має 

свою історію.

А ще Львівська область має багато заводів та фабрик, продукцію з яких 

постачає по всьому світу. Саме тут можна з користю провести час та 

відпочити в найкращих санаторіях як дітям так і дорослим.  


