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1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
З метою дотримання вимог законодавства в галузі охорони і використання надр,
земельних і водних ресурсів району, виникає потреба розробити районну програму
розвитку мінерально-сировинної бази району з перспективою до 2017 року.
На території району знаходяться корисні копалини: нафта, природний газ, прісні
підземні води, мінеральні води, глина, піщано-гравійна суміш.
Видобуток вуглеводів (нафти) Видобуток нафти здійснюють ПАТ “Укрнафта” та
СП “Бориславська нафтова компанія”.
Поклади нафти знаходяться в селах Стинава-Любинці-Розгірче.
Природний газ. Видобування природного газу здійснюють ПАТ “Укрнафта” та СП
“Бориславська нафтова компанія”, ТОВ “Трубопласт”, ДК “Укргазвидобування” НАК
“Нафтогаз Україна”.

-

Є Газові родовища:
Любешівське газове родовище на території Сихівської сільської ради,
Більче-Волицьке на території П’ятничанської сільської ради,
Лугівське на території Лисятицької сільської ради,
Глинське на території Кавської сільської ради,
Комарівське на території Ходовицької сільської ради,
Дашавське на території Дашавської селищної ради та Йосиповицької сільської ради,
Гаївське на території Заплатинської сільської ради,
Мельничинське на території Нижньостинавської сільської ради,
Стриганцівське на території Стриганцівської сільської ради.
Північнозарічнянське на території Дашавської селищної ради та Сихівської
сільської ради.

Мінеральні води та прісні підземні води.
Мінеральні води та розсоли видобувають ПАТ Моршинський ЗМВ “Оскар”, ДП
“СКК Моршинкурорт”, ТОВ “Мінзавод”, ПП “Іва”.
Видобуток прісних підземних вод здійснюють ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ
“Укртрансгаз”, ЛМКП “Львівводоканал”, КП “Дрогобичводоканал”.
Джерела лікувальної мінеральної води знаходяться в с.Лисовичі, Баня Лисовицька,
Розгірче .
Родовища:
Нинівське родовище мінерально лікувальних розсолів на території Долішненської
сільської ради. (ДП “Санаторно-курортний комплекс “Моршинкурорт”).
Стрілківське родовище мінеральних природних столових вод (ТзОВ “Іва”).
Лисовицьке родовище прісних підземних вод розташоване у південно-західній
околиці с. Лисовичі.
Стрийське родовище прісних підземних вод на території Жулинської, Семегинівської,
Гірненської, Любинцівської та Братківської сільських рад.
Глина. Видобуток глини проводять ТОВ “Стрийське виробниче підприємство”,
ПАТ “Дрогобицьке ЗУБМ”, ТОВ “Онікс”.
Родовища глини в с. Довголука, Райлів-Голобутів, суглинок — Дашавський кар’єр.
Піщано-гравійна суміш. На території Стрийського району на видобутку гравію
працюють: ТзОВ “Стрийський гравійний дробильно-сортувальний завод”, “Стрийське
кар'єроуправління “Державне підприємство “Управління промислових підприємств
державної адміністрації залізничного транспорту”, ТОВ “Моріон+”.
Кар’єри:
Піщано-Ходовицьке родовище піщано-гравійної суміші розташованого на північносхідній околиці с. Піщани на території Ходовицької сільської ради.
Піщано-гравійної суміші Стрийського приміського та Верчанського родовищ на
території Підгірцівської сільської ради Товариства з обмеженою відповідальністю
“Моріон+”.
Великі запаси сировини в надрах Стрийського району, їх багатогалузеве
використання і підпорядкування ставлять на порядку денному проблему їх дбайливого
використання.
Необхідно провести:
– оцінку ресурсного потенціалу надр;
– впорядкувати розробку корисних копалин, їх нормування в районі з цінними
геологічними, ландшафтними пам’ятками природи, заповідних територій.

2. Мета Програми
Метою програми – є нарощування та раціональне використання мінеральносировинних ресурсів району, розв’язання проблем зайнятості населення, покращення
соціально-економічного стану району.
Основною метою Програми є:
- недопущення самовільного використання надр та дотримання вимог чинного
законодавства з охорони надр;
- встановлення належного контролю за використанням запасів корисних копалин;
- оновлення інформаційної бази про стан мінерально-сировинних запасів району;
- ознайомлення потенційних інвесторів із наявними родовищами мінеральних
ресурсів та можливостями їх видобування.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, терміни виконання
Програми розвитку МСБ Стрийського району
Шляхи розв’язання проблеми визначаються наступним чином:
- здійснення контролю за наявністю спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами, актів про надання гірничого відводу та інших дозвільних документів у
підприємств-надрокористувачів, відповідно до вимог чинного законодавства з охорони
надр;
- оновлення інформаційної бази родовищ, ділянок, об’єктів на основі фондових
матеріалів у вигляді реєстру мінерально-сировинної бази району;
- розміщення даної інформації на сайті райдержадміністрації для більш ефективного
залучення інвесторів;
Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням економічного
розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості райдержадміністрації.
Програма буде реалізовуватись на період з 2015 року до 2017 року по основних
напрямах:
- оновлення інформаційної бази (реєстру родовищ району) та розміщення даної
інформації на сайті райдержадміністрації;
- пошук інвесторів, які бажають вкладати кошти в розробку родовищ району,
виходячи з економічної доцільності.
- здійснення заходів по прогнозній оцінці території Стрийського району на різні види
корисних копалин, пошук та розвідка родовищ будівельних матеріалів (глини, суглинки,
піщано-гравійної суміші, тощо) для розширення мінерально-сировинної бази району і
забезпечення потреб промисловості та будівництва, проведення презентацій.
4. Основні завдання та результативні показники
Реалізація Програми покращить ефективне використання мінерально-сировинної
бази району та дасть можливість:
- здійснювати контроль за наявними на території району надрокористувачами на
предмет законності та дотримання ними порядку розробки родовищ корисних копалин;
- покращити інформаційне забезпечення стану та розвитку мінімально-сировинної
бази Стрийського району;
- вільного доступу потенційних інвесторів до бази даних корисних копалин;
- забезпечить сприяння в отриманні дозвільних документів на користування надрами
та раціонального використання корисних копалин;
- створить сприятливі умови для залученням у видобувну галузь трудових ресурсів;
- залучити в видобувну галузь інвестиційні кошти;

- сприяти соціально-економічному розвитку як населених пунктів, так і району в
цілому;
- частково вирішення питання зайнятості населення, створення нових робочих місць;
- збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.
5. Орієнтовні обсяги і джерела фінансування Програми
Фінансування заходів Програми (додаються) здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету та інвестицій. З метою обліку родовищ мінерально-сировинної бази та
залучення інвестицій в їх розробку при формуванні районного бюджету необхідно
передбачити кошти в сумі 30,0 тисяч гривень для виготовлення атласу та фотографічної
карти з внесенням на ній контурів всіх розвіданих родовищ сировинно-мінеральної бази
району, створення комп’ютерної бази родовищ сировини для будматеріалів.
6. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація цієї Програми дозволить:
1.
Недопущення самовільного користування надрами.
2.
Забезпечити охорону родовищ від забудови площ залягання корисних
копалин.
3.
Віднайти шляхи залучення інвестицій для організації видобутку та
виробництва нових видів матеріалів із місцевої сировини.
4.
Посилити роль органів місцевого самоврядування і місцевих органів
виконавчої влади щодо раціонального використання природних ресурсів.
7. Організаційне забезпечення
Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює управління
економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості райдержадміністрації
шляхом :
- координації роботи щодо виконання заходів і завдань, передбачених Програмою,
із залученням коштів місцевих бюджетів;
- залучення до виконання Програми місцевих органів виконавчої влади, а також
підприємств, установ та організацій.
Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює перший
заступник голови райдержадміністрації.

