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       Коротка характеристика міста 
             та географічне розташування 

                

Трускавець місто обласного підпорядкування, розташоване у підніжжі 

Східних Карпат  в долині гірської річки Воротище (басейн Дніпра) на висоті 350-

400 метрів над рівнем моря.   

          Трускавець - унікальний та один із найдавніших курортів Європи, з 1827 

року відомий як бальнеологічний курорт, з мальовничими краєвидами, теплим  

помірно-континентальним кліматом, розкішною рослинністю і багатою фауною.  

У центрі  міста розташований дендропарк, площа якого становить 42 га. 

        Найбільшим багатством міста-курорту є цілющі джерела мінеральних вод, 

що б’ють із надр землі, це 14 природних джерел, з яких унікальна «Нафтуся» - 

гідрокарбонатна магнієво-кальцієва вода нафтового походження, та хлоридно-

натрієві води «Марія», «Софія», «Броніслава», які застосовуються при лікуванні 

органів травлення, печінки, нирок, кишківника. У місті діють два бювети 

мінеральних вод.   



 

        Площа та розташування міста стосовно ключових 

        місць у регіоні і в країні 

 

           Площа Трускавця - 7,7 кв.км (774 га). Протяжність доріг становить 42,8 км. 

Трускавець межує з такими містами як:  Стебник - 6,2 км, Дрогобич - 9 км, 

Борислав - 6 км. 

  Курорт знаходиться на відстані 90 км на південь від Львова та за 86 км від 

західного кордону. Місто має залізничне сполучення (ст.Трускавець), є 

пасажирські поїзди Трускавець-Київ, Трускавець-Дніпропетровськ, швидкісний 

поїзд Інтерсіті: Трускавець-Київ. Між Трускавцем і Львовом курсують 

електропоїзди, автобуси та маршрутні таксі. У Львові знаходиться міжнародний 

аеропорт.  

 

     Населення 

 

 Чисельність населення міста Трускавця складає: 

 28982 особи (наявне населення); 

 20451 особа (постійне населення). 

 Середній вік населення міста становить 41,5 років. 

 

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами на 01.01.2015 року 

від 0-17 років 3,3 тис. осіб, або 16%; 

від 18-60 років 12,8 тис. осіб, або 62,7%; 

від 61 і старші - 4,4 тис. осіб, або 21,3%. 

За даними останнього перепису населення національний склад населення 

наступний: 

українці- 93,3%; 

росіяни- 4,9%; 

білоруси- 0,4%; 

поляки- 0,4%; 

інші- 1,0%. 

 

Основні показники фінансово-господарського стану міста 

 

Збір платежів до зведеного бюджету міста за 2015 рік склав 163,9млн.грн., 

це на 42,3млн.грн. більше минулого року, або на 34,8% ( 121,7млн.грн.). 

 За даними ДПІ сума податкових платежів за 2015 рік склала 152,4млн.грн., 

у порівнянні до 2014 року ріст склав 47,0млн.грн. В тому числі ріст до державного 

бюджету 24,4млн.грн., ріст до місцевого бюджету – 22,6млн.грн. 

До Пенсійного фонду за 2015 рік поступило 108688,6тис.грн., що на 

8897,6тис.грн. більше 2014 року (99791,0тис.грн.). 

 

Економіка міста монофункціональна. Економічний профіль визначає 

санаторно-курортне господарство, в основі якого лежить природно-лікувальний 



фактор курорту – мінеральні води. Функціонує до 70 санаторно-курортних 

закладів ( 50,7% - питома вага у зведеному бюджеті міста), як складова 

туристичної індустрії.  

Найважливішим показником для економіки міста є реалізація платних 

послуг.  

Серед міст обласного підпорядкування показник рівня реалізованих послуг 

по м. Трускавець є найвищим і другим після міста Львова.  

Обсяг реалізованих послуг за 2015 рік, включаючи ПДВ, склав 

1091,6млн.грн., що більше 2014 року на 250,6млн.грн., або на 29,8% (841млн.грн.). 

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі становить 47,8%, що 

в сумі складає 521,9млн.грн.  

Основну питому вагу в структурі реалізованих платних послуг займають 

послуги тимчасового розміщення й організації харчування – 48,9%, або 

534,3млн.грн. 

Розвиток галузі промислового виробництва в місті-курорті Трускавець 

обмежений. Промислове виробництво міста представлене в основному 

підприємствами з виробництва мінеральної води (ЗАТ фірма „Т.С.Б”, ПІІ ТзОВ 

„Аква-Еко”), виготовлення приладів обліку води, повірочних установок (МПП 

„ТАКТ”) та ритуальні послуги, а саме виготовлення домовин (ПП „Будівельник”).   

Підприємствами міста за 2015 рік реалізовано промислової продукції та 

надано послуг на загальну суму 128,6млн.грн., що на 38,8млн.грн. більше 2014 

року, або на 43,2%.  

Обсяг будівельних робіт за 2015 рік склав 26462,0тис.грн., що у порівнянні 

до минулого року більше на 10850,0тис.грн., або на 69,5%.  

Прийнято в експлуатацію житла у місті в 2015 році 17904 кв. м загальної 

площі, що складає 96,4% до 2014 року. Цей показник на 1000 осіб населення 

складає 869,6 кв. м. Нових будівель – 15 одиниць, квартир – 225 одиниць. 

За 2015 рік на розвиток економіки міста було спрямовано (освоєно)  

капітальних інвестицій в сумі 172800тис.грн. Частка міста у загальнообласному 

обсязі капітальних інвестицій за 2015 рік  по області становила 1,5%.  

Обсяги освоєних капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу населення 

становлять 8,4тис.грн.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в 

економіку міста Трускавця станом на 31 грудня 2015р. становив 

32,7млн.дол.США, що складає 2,6% до загального обсягу інвестицій у Львівській 

області. 

У розрахунку на одну особу припадає 1,6 тис.дол.США прямих іноземних 

інвестицій (в середньому по області 495,8 дол.США). За обсягом інвестицій на 

одну особу місто займає 2 місце по області. 

Станом на 01.01.2016 року нараховується 832 юридичних та 1629 фізичних 

осіб - суб’єктів підприємництва. 

Місто Трускавець посідає друге місце після Львова у Львівській області за 

кількістю малих підприємств на 10тис. осіб населення. Кількість малих 

підприємств - 357 одиниць, на яких зайнято до 1,8тис.осіб. 

 



Станом на 01 січня 2016 року кількість пенсіонерів у місті становить  5989 

осіб і збільшилась до початку року на 26 осіб. 

За даними ДПІ станом на 01 січня 2016 року кількість працюючих по місту 

склала 11504 ос., середньо-спискова чисельність за рік налічувала 11325 осіб, 

фонд оплати праці по місту за 2015 рік склав 317927,7тис.грн. та середня 

заробітна плата за рік складає 2339,42 грн., або 64,2% до обласного рівня.  

Фонд оплати праці по місту за 2015 рік склав 317927,7тис.грн.  

Станом на 01.01.2016 року в міському Центрі зайнятості на обліку 

перебувало 672 особи (на 01.01.2015р.- 618ос.) з незайнятих громадян, в тому 

числі 299 осіб зі статусом безробітного. Отримують допомогу з безробіття 243 

особи, або 81,3%.  

Протягом 2015 року в місті створено 1167 нових робочих місць, що на 65 

місць більше минулого року та на 33 місця менше планових завдань звітного року.  

Трускавець є працедавцем не тільки для мешканців міста, але й для 

мешканців регіону. Доїзджаючих на роботу в Трускавець налічується понад 60% 

усіх працюючих. Найбільше доїзджаючих з Дрогобицького району та м. Стебника. 

 

Інфраструктура міста 

Санаторно-курортна сфера, охорона здоров’я 

До послуг відпочивальників понад 70 санаторно-курортних закладів 

загальною ємністю понад 13 тисяч ліжко-місць. Із вказаної кількості: 19 

санаторіїв, 7 пансіонатів, 28 готелів та більше 15 вілл.  

Щорічно на курорт приїздять до 200 тисяч осіб з України, близького і 

далекого зарубіжжя, одночасно можуть лікуватися і відпочивати до 15000 чоловік, 

враховуючи можливості приватного сектору. 

Протягом 2015 року у санаторно-курортних закладах міста за даними 

моніторингу оздоровлено 189005 осіб, що на 1874 особи більше 2014 року (187131 

особа), або ріст склав 1,0%. 

Динаміка кількості оздоровлених осіб протягом 2010-2015років 
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В санаторно-курортних закладах за 2015 рік відпочило 18,9 тис. іноземних 

громадян з 59 країн, що на 4,0 тис.осіб більше минулого року, або на 26,8% (2014 

р. – 14,9 тис.ос.), з яких найбільше відпочивальників було з Азербайджану, 

Білорусії, Молдови та Польщі.  

Питома вага іноземних гостей у загальній кількості відпочивальників за 

2015 рік становить 10,0%, це на 2,0% вище 2014 року. 

      Проте, у порівнянні з попередніми роками спостерігається її різке зниження. 

Так, питома вага іноземців у загальній кількості відпочивальників за 2010 рік 

становила 20,3% і до 2013 року утримувалась на рівні 22,5%. 

Динаміка кількості іноземних громадян в оздоровницях міста протягом 

2010-2015 років 
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Моніторинг кількості відпочивальників-іноземців у розрізі країн за 2015 рік 
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У місті діють два бювети мінеральних вод, 1 міська лікарня на 210 ліжко-

місць з Центром малоінвазивної хірургії та урології, 1 міська поліклініка на 420 

відвідувань в зміну, крім того, 2 бальнеоозокеритолікарні, 2 курортні поліклініки 

та Медичний діагностичний центр. 

За унікальною методикою лікування хворих на церебральний параліч працює 

Міжнародна клініка відновного лікування на 200 місць, під керівництвом доктора 



медичних наук, професора, Героя України  В.Козявкіна, в якій  щорічно понад 

2000 пацієнтів з різних країн світу проходять обстеження та лікування. 

Також функціонує філіал Львівського центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів (сан. «Джерело») на 16 ліжко/місць. 

Надають рекреаційні послуги 6 SPA-центрів: SPA-центр «Мед Палас», 

«П’ятий океан», в готельно-оздоровчому комплексі «Шале Грааль»,  в готельному 

комплексі «Ріксос-Прикарпаття», в санаторії «Женева» та санаторії «Молдова». 

 

Мережа обслуговування по місту налічує: об’єктів торгівлі – 180 од., в тому 

числі аптеки 20 од., громадського харчування – 90 од., побутового обслуговування 

– 69 од. У місті функціонують 3 ринки: ТзОВ «Зодіак», ТзОВ «Славутич», 

приватне корпоративне підприємство «Галицький підприємець», на яких 

влаштовано 622 торгових місця. 

 

Науковий потенціал міста представляють: 

• лабораторія експериментальної бальнеології інституту фізіології ім.  

    О. Богомольця НАН України; 

• кафедра реабілітації Львівського медичного університету; 
• Трускавецький валеологічний інноваційний центр; 

• Курортний науково-реабілітаційний центр "Карпати-Чорнобилю". 

 

 Освіта 

У місті функціонують дві середніх школи та школа-гімназія (80 класів, 2027 

учнів), 5 дитячих дошкільних закладів (41 група, 844 дітей), Будинок учнівської 

творчості (36 гуртків, 57 груп, 683 дитини), дитяча школа мистецтв (41 клас, 430 

учнів) та ДЮСШ "Спортовець" (6 секцій, 42 групи, 671 вихованець). 

 

     Культурну спадщину Трускавця представляють 2 музеї:  

- музей історії міста - пам’ятка архітектури початку ХХ століття, відома як 

вілла «Саріуш»; 

-           Художній музей М.Біласа - майстра унікальної техніки гобеленового 

ткацтва, який розміщений в старовинній віллі «Гопляна», збудованій в 

оригінальному закопанському стилі. 

До послуг гостей міста відпочинково-розважальні заклади: Палац культури 

ім.Т.Шевченка,  розважальні центри «Міленіум», «Казанова», «Від Гвинта», 

кінотеатр «Злата». 

Трускавець - місце проведення міжнародних і всеукраїнських мистецьких 

фестивалів та конкурсів. Щорічно приваблюють глядачів: зимовий фольклорний 

фестиваль «Ой, радуйся, земле!», фестиваль дитячої творчості «Яскрава країна», 

Всеукраїнський фестиваль естрадного мистецтва «Кришталевий Трускавець», 

весняний фестиваль «На Великдень - в Трускавець», Міжнародний Трускавецький 

Кінофестиваль «Золота пектораль». 

 


