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Вступ 
Регіональна агломерація «Дрогобиччина» (далі – Агломерація) складається з міст Дрогобич, 
Борислав, Трускавець, Стебник, селища Східниця та сусідніх населених пунктів Дрогобицького 
району. Вони складають групу сусідніх поселень, які мають інтенсивні економічні та культурно-
побутові зв'язки за рахунок спільного ринку праці, ментальної подібності і інтегрованої історії. 
Дані міста утворюють поліцентричну агломерацію, де Дрогобич – центральне місто, Стебник і 
Борислав – промислові центри, Трускавець і Східниця – рекреаційні. 
У 1995 році ДП «Містопроект» розробило схему планування Агломерації, а у 2003 році за 
ініціативи міського голови Трускавця створена асоціація міст і територіальних громад 
Дрогобиччини «Регіональна агломерація «Дрогобиччина». Проте на сьогодні її створення не 
принесло бажаних результатів щодо співробітництва та планування. 
Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб співробітництва територіальних 
громад в межах Агломерації, на основі аналізу поточного стану соціально-економічного розвитку 
Дрогобиччини. 
 
Система розселення 
Територія Дрогобицького району (разом з трьома містами обласного значення) входить до складу 
Прикарпатської (Південної) локальної системи розселення, тобто групи міст та селищ, які завдяки 
наявності тісних господарсько-виробничих, трудових і культурно-побутових зв’язків 
розглядаються, як єдиний елемент міських поселень. 
Як територіально-виробничий комплекс Прикарпатський промисловий район формується в 
межах, що охоплюють 6 адміністративних районів південної частини Львівської області і, в першу 
чергу, Дрогобицького району. У південно-західній частині району, навколо соляних, нафтових та 
озокеритових розробок у ході історичного розвитку сформувалась Дрогобицька міська 
агломерація (далі – Агломерація) в складі міських поселень Дрогобича, Борислава, Трускавця, 
Стебника та Східниці. 
Територія Агломерації становить 1 365,0 км2, чисельність населення складає 237,8 тис. осіб, 
міське населення – 169,8 тис. осіб (71,4%) від усього населення і розселяється у 4-х містах 
(Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику) та 3-х селищах (Східниці, Меденичах та Підбужі). 
Місто Трускавець та селище Східниця, створюють своєрідну курортну зону, яка виникла і 
розвивається на багатих ресурсах мінеральних джерел. Інші міські поселення агломерації – 
Дрогобич, Борислав, Стебник є промисловими центрами. Загалом до складу Агломерації входить 
близько 80 населених пунктів та 50 органів місцевого самоврядування з Дрогобицького району 
(та 3-х міст обласного значення). Потенційним є також включення до Агломерації 2-х сільських 
рад не з Дрогобицького району – Орівської (Сколівський район) та Ластівської (Турківський 
район), які інфраструктурними та трудовими зв’язками тяжіють відповідно до Трускавця та 
Східниці. 
Дискусійним є віднесення до Агломерації т. зв. «Меденицької зони» (11 органів місцевого 
самоврядування, 14,3 тис. осіб). Але для цілей цього дослідження дану територію вважатиметься 
частиною Агломерації, оскільки на даний час адміністративно (частина Дрогобицького району) 
та інфраструктурно (полігон ТПВ, транспорт) вона пов’язана. Перелік органів місцевого 
самоврядування, які входять до складу Агломерації наведено в додатку. 



 

 
Згідно зі Схемою планування території Львівської області, міська частина Агломерації віднесена 
до зони переважно містобудівного розвитку або урбанізації (південна – поліцентрична, з центром 
в м. Дрогобич), а інші території належать до зони переважно сільськогосподарського 
використання або зони оздоровчого та туристично-рекреаційного використання1. 16-ом 
населеним пунктам Агломерації наданий статус гірських2, в цих населених пунктах розселення 
проводилось вздовж долин та гірських річок. За функціональними особливостями ці поселення 
переважно несільськогосподарські та орієнтовані на лісопромислові та рекреаційні сфери. Решта 
сільських поселень Агломерації орієнтовані навколо міст та вздовж транспортних магістралей в 
напрямку міст Львова, Стрия, Самбора та Комарно. За функціональними особливостями ці 
поселення переважно є змішаного типу, а населення зайняте у сільському господарстві та 
промисловості. 
Для вікової структури населення Агломерації характерна дещо нижча частка дитячого населення 
порівняно з середніми обласними показниками (таблиця). У сільських поселеннях району і 
селищах частка дитячого населення вища, тоді як рівень старіння приблизно однаковий у всіх 
типах поселень. Серед адміністративних одиниць району виділяється Трускавець, де помітно 
нижча частка дітей та вищий рівень демографічної старості. 
  

                                                           
1 http://surdp.eu/uploads/files/SEA_case_study_Lvivska_oblast.pdf  
2 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/647-95-%D0%BF  
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Адміністративні одиниці 
Частка вікових груп, % 

0-15 16-59 60 і старше 
Львівська область 17,2 62,9 19,9 

міське 16,4 64,1 19,5 
сільське 18,3 61,2 20,4 

Дрогобицький район 18,0 61,7 20,3 
міське 19,3 61,3 19,4 
сільське 17,9 61,7 20,4 

Дрогобицька міськрада 15,0 65,1 19,9 
Бориславська міськрада 17,6 62,0 20,4 
Трускавецька міськрада 14,3 62,7 23,0 
Разом Агломерація 16,4 63,3 20,4 
Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 

 
Дорожня мережа і транспортне сполучення 
Через територію Агломерації не проходять міжнародні автошляхи, проте проходять 3 державні 
автошляхи територіального значення:  
- Т-14-02 Східниця – Пісочна (47 км) 
- Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав (19 км) 
- Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (17 км). 
Загалом на території Дрогобицького району функціонують 557 автодоріг загальною протяжністю 
982,7 км (див. рисунок) 

 
 



 

За інформацією сайту www.uaroads.com автошляхи державного значення в межах Агломерації 
зараз знаходяться у нормальному стані, а більшість автомобільних доріг місцевого значення у 
поганому стані. Про це також свідчить аналіз звернень на «Гарячу лінію області». 
Також через Агломерацію проходять магістральні залізничні колії: Стрий – Дрогобич – Самбір, 
Дрогобич – Стебник – Трускавець. Пряме залізничне сполучення з містом Дрогобич мають 
8 населених пунктів Агломерації. На сьогодні в проміжку між 6:00 та 10:00 год. до Дрогобича 
прибуває 6, а у проміжку між 18:00 та 22:00 год. з Дрогобича відправляється теж 6 приміських 
поїздів3. 
За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської 
обласної державної адміністрації4 між населеними пунктами Агломерації функціонує 83 приміські 
та міжміські маршрути, що не виходять за межі району. На ці маршрути залучено понад 
160 автобусів. Довжина маршрутів в діапазоні 6-50 км. Пасажирські перевезення здійснюють 
8 приватних перевізників. Окрім цього, в містах Дрогобичі, Бориславі та Трускавці здійснюються 
міські перевезення. 
Організатором приміських перевезень в межах району виступає районна державна адміністрація, 
однак погодження схем руху по містах Дрогобич, Стебник, Борислав, Трускавець, а також 
відведення місць для кінцевих зупинок та автостанцій здійснюють міські ради, які також 
виступають організатором міських перевезень. Це ускладнює (або навіть унеможливлює) 
формування єдиної транспортної мережі та підвищення якості надання транспортних послуг. 
 
Маятникова міграція 
Щоденна трудова міграція. За результатами 2016 року середньооблікова кількість штатних 
працівників в Агломерації становила майже понад 35 тис. осіб (7,4% всіх зареєстрованих 
працівників у Львівській області). У таблиці наведена інформація про середньооблікову кількість 
офіційно зареєстрованих працівників та кількість населення у віці 17-60 років (найбільш 
працездатне населення). 
 

Територія 

Чисельність 
постійного 

населення у віці 17-
60 років, осіб 

Середньооблікова 
кількість штатних 

працівників, 
осіб 

Співвідношення між 
чисельністю 
постійного 

населення та 
штатними 

працівниками 
Бориславська міськрада 25 874 5 431 0,21 
Дрогобицька міськрада 68 589 16 424 0,24 
Трускавецька міськрада 14 620 8 516 0,58 

Дрогобицький район 51 142 4 954 0,10 
Агломерація 160 225 35 325 0,22 
Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 

 
Як видно з таблиці, «навантаження» на 1 робоче місце в населених пунктах району є майже у 
6 разів більшим, ніж в м. Трускавець, і у 2-2,5 рази більшим, ніж в міських поселеннях 
Бориславської та Дрогобицької міської ради відповідно. 
За даними місцевих органів влади: 
- близько 2,0 тис. постійних жителів району працевлаштовані в містах Дрогобичі, Трускавці та 
селищі Східниця; 

                                                           
3 http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/  
4http://loda.gov.ua/departament_rozvytku_infrastruktury_dorozhnoho_hospodarstva_ta_palyvno_enerhetychnoho_kompl
eksu  
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- 2,4 тис. осіб – щоденні трудові мігранти до міста Борислава з навколишніх населених пунктів 
(як правило, працівники промисловості та бюджетними); 
- більше 6,5 тис. осіб щоденно доїжджають до місця праці в Трускавець з інших населених 
пунктів (як правило, працівники установ готельно-санаторної сфери). 
Тобто, як мінімум, кожен третій житель Агломерації є щоденним трудовим мігрантом (як правило, 
це жителі сільських населених пунктів). 
Щоденна освітня міграція. Дрогобич є важливим регіональним освітнім центром. У місті 
функціонує: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка (8 тис. студентів), 
Інститут нафти і газу, філії трьох ВНЗ, 9 закладів профтехосвіти, 18 загальноосвітніх шкіл (разом 
з м. Стебник), гімназія та педагогічний ліцей. Така «пропозиція» з боку навчальних закладів міста 
є вагомим фактором, який спонукає маятникову міграцію з навколишніх районів. Крім того, у 
кількох «приміських» селах відсутні загальноосвітні навчальні заклади (Почаєвичі, Раневичі) або 
наявні школи І-ІІ ступенів (Дережичі, Михайлевичі)5. Схожою (але менш активною) є ситуація, що 
зумовлює щоденну освітню у Борислав та Трускавець. 
 
Наявність генеральних планів 
Протягом 2011-2015 років виготовлені генплани 7-ми населених пунктів Дрогобицького району 
(всього 76 населених пунктів), проводиться зміна меж двох сіл – Лішня та Новий Кропивник, 
рекомендовано до затвердження генплани 9-ти населених пунктів, в розробці ще 10-ти 
населених пунктів. 
Генеральні плани міст: 
Дрогобич – розроблявся у 80-х роках ХХ ст.6 З того часу кілька разів відбувалось його 
коригування (останнє у 2012 році); 
Борислав – відкоригований у 2011 році; 
Трускавець – відкоригований у 2009 році; 
селище Східниця – триває погодження проекту змін з Новокропивницькою та Опаківською 
сільськими радами району; 
Стебник – перебуває в процесі коригування. 
Оновлення генеральних планів міст Агломерації затягується через спори з довколишніми селами: 
Стебник – Болехівці, Трускавець – Станиля, Східниця – Новий Кропивник. 
 
Водопостачання та водовідведення 
Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає послуги з 
централізованого водопостачання містам Дрогобич, Стебник, Трускавець та 15-и селам 
Дрогобицького і Стрийського районів. Вода постачається з 2-х водозаборів – «Уріж» 
(Дрогобицький район, 22 км від Дрогобича, 25 тис. м3 на добу) та «Гірне» (Стрийський район, 
24 км від Дрогобича, 73 тис. м3 на добу). 
Комунальне підприємство «Бориславводоканал» (Бориславської міської ради) постачає воду 
місту Борислав та селищу Східниця (водозабір «Рибник», 2,5 тис. м3 на добу – майже 80% 
споживає Борислав) через «Бориславський перевал, під час поривів виключення-включення через 
гідроудари (викликані перепадом висот) руйнують водопровідні мережі, що приводять до 
значних втрат води (за окремими оцінками 50-70%). Колишній резервний водопровід Дрогобич-
Борислав зруйнований в 2011-2012 роках. На сьогоднішній день водопостачання є найбільшою 

                                                           
5 https://lv.isuo.org/koatuu/schools-list/id/4621200000  
6 http://drohobych-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/genplan_2013.png  
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проблемою Борислава, яка викликана також його значною територіальною протяжністю 
(протяжність водопровідних мереж в місті становить 147 км). 
Місту Трускавець постачає воду ТзОВ «Трускавецький водоканал» (воду в основному отримує з 
мереж КП «Дрогобичводоканал» - 7,3 тис. м3 на добу, а також з власного озера – 0,5 тис. м3 на 
добу) та частково міських водозаборів). 
Схема водопостачання населених пунктів Агломерації наведена на рисунку. 
 

 
 
КП «Дрогобичводоканал» приймає і проводить очищення стічних вод від населення та 
промисловості Дрогобича, Стебника, Борислава та Трускавця, а також частини дощових стоків. 
Очисні споруди наявні лише в Дрогобичі. 
 
Об’єкти спільного використання 
Об’єктами спільного використання громад Агломерації є мережі КП «Дрогобичводоканал» та 
полігони складування ТПВ в селі Брониця та місті Борислав. 
Полігон ТПВ в Брониці експлуатується комунальним підприємством Дрогобицької міської ради 
«Комбінат міського господарства». Тверді побутові відходи завозяться з Дрогобича, Стебника та 
населених пунктів району. Середньодобове складування ТПВ на полігоні – 370 м3, щорічно – 
близько 140 тис. м3. 
На Бориславський полігон тверді побутові відходи завозяться з Борислава, Східниці та Трускавця. 
Трускавецький міський полігон в селі Станиля законсервований, відходи завозяться на полігон в 
Бориславі та Брониці. 
У 2016 році Броницькою сільською радою виділена земельна ділянка площею близько 3 га для 
будівництва сміттєпереробного комплексу. Наразі триває конкурс щодо визначення інвестора, 
оголошений Львівською облдержадміністрацією. Даний комплекс (разом з діючим полігоном) 
буде мати стратегічне значення не лише для громад Агломерації, але й для кількох прилеглих 
районів. 
  



 

Електоральні настрої 
Традиційно вся територія Агломерації є одним одномандатним виборчим округом до Верховної 
Ради України. Результати основних кандидатів на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року 
наведені в таблиці. 
 

Кандидат % 
Матківський Богдан, самовисування 23,61 
Матковський Іван, ПП «Народний Фронт» 16,36 
Ілик Роман, ВО «Батьківщина» 16,26 
Коваль Михайло, Блок Петра Порошенка 11,61 
Джерело: Центральна виборча комісія 

 
За результатами чергових місцевих виборів 2015 року в усіх містах обрані нові міські голови (див. 
таблицю). 
 

Місто Міський голова Суб’єкт висування Результат,% 
Дрогобич Тарас Кучма ПП «Народний контроль» 30,0 
Стебник Петро Старосольський ВО «Батьківщина» 40,5 
Трускавець Андрій Кульчинський Об’єднання «Самопоміч» 39,7 
Борислав Ігор Яворський Об’єднання «Самопоміч» 24,6 
Джерело: Центральна виборча комісія 

 
На території Агломерації були сформовані 8 виборчих округів на виборах до Львівської обласної 
ради: Дрогобицький район – 3 округи, Дрогобич – 2 округи, Стебник, Трускавець та Бориславська 
міська рада – по одному округу. Результати основних партій наведені в таблиці. 
 

№ 
в/о 

Місто/Район 

Результати основних партій, % 
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17 Борислав  11,7 17,3   13,2 
18 Стебник 14,0 27,8 13,0 20,8   
19 Дрогобич   13,4 15,4 10,3 14,0 
20 Дрогобич  12,8 16,3 16,0  13,1 
26 Трускавець   19,4  22,9 11,6 

37 
Дрогобицький р-н 
(гірські території) 

 13,2     

38 
Дрогобицький р-н 
(центр) 

18,4*    23,0 11,1 

39 
Дрогобицький р-н 
(«Меденицька зона») 

 51,8 10,7    

* жирним виділені результати кандидатів, які стали депутатами 

Джерело: Центральна виборча комісія 
 
Як бачимо, територія Агломерації представлена у Львівській обласній раді 8-ма депутатами, при 
чому 2 округи – Бориславський та «гірський» Дрогобицького району не мають представника. Із 
закономірностей бачимо лише високий результат ПП «Народний контроль» на 3-ох дрогобицьких 



 

міських округах та 3-ох представників цієї партії у обласній, які разом із міським головою 
Дрогобича (висуванцем «Народного контролю») та народним депутатом-мажоритарником 
(одним із засновників партії) становлять своєрідну «партійну вертикаль» на даній території. 
 
Агломераційні процеси в проекті Перспективного плану 
У 2015 році Львівська обласна рада схвалила Перспективний план в частині Дрогобиччини, який 
складався з 11-ти потенційних ОТГ. Кабінет Міністрів затвердив 7, інші відправив на 
доопрацювання. 
За результатами доопрацювання у 2016 році, Львівська ОДА внесла на розгляд обласної ради 
проект з 4-ох великих ОТГ: Меденицької, Бориславської, Дрогобицької та Трускавецької. При чому, 
до Бориславської пропонувалось «приєднати» Ластівську сільську раду Турківського району, а до 
Трускавецької – Орівську сільську раду Сколівського району (див. рисунок). 

 
За результатами розгляду на профільній депутатській комісії напрацьований проект змін, який 
передбачав 7 ОТГ. Зокрема, від Бориславської ОТГ «відділили» Підбужську та Східницьку ОТГ, а 
від Дрогобицької – Новосільську ОТГ. Даний проект не був підтриманий комісією (див. рисунок). 

 



 

Пропозиції Дрогобицької районної ради після обговорень: 9 ОТГ – територія Дрогобицької та 
Бориславської міських ОТГ мала б ще зменшитись. Депутати районної ради, які не представляють 
виборців міст обласного значення, при обговоренні змін «не бачать» цих міст і «погоджують» 
невеликі приміські громади. 
На сьогодні зміни до Перспективного плану Львівської області в частині Дрогобиччини 
Львівською обласною радою не схвалені. 
 
Висновки 
Аналіз структури господарського комплексу та сировинних запасів Львівської області дозволяє 
виділити окремий кластер навколо міст Дрогобича, Борислава, Трускавця та Стебника. Спільно з 
селищем Східниця та іншими населеними пунктами Дрогобицького району вони утворюють 
Агломерацію «Дрогобиччина» (Дрогобицько-Бориславську, Прикарпатську). 
Центром агломерації є місто Дрогобич, хоча її можна вважати поліцентричною, оскільки до її 
складу входять взаємопов’язані міста-центри – Дрогобич, Борислав та Трускавець, які суттєво 
різняться інфраструктурою. Дрогобицько-Бориславський економічний вузол (Дрогобич, Стебник 
та Борислав - промислові центри, а Трускавець і Східниця - рекреаційні) характеризується 
розвинутою видобувною та обробною промисловістю, що базується передовсім на привізній 
сировині (машинобудування, виробництво нетканих матеріалів). Одночасно, це бальнеологічний 
курорт міжнародного значення. 
У 1995 році ДП «Містопроект» розробило схему планування Дрогобицької агломерації, а спільним 
рішенням місцевих рад створена асоціація міст та територіальних громад «Регіональна 
агломерація «Дрогобиччина». 
Статистичні відомості та інформація місцевих органів влади свідчить про значний рівень 
щоденної трудової та освітньої міграції в межах Агломерації. 
Дорожньо-транспортна мережа Агломерації радіально прив’язана до Дрогобича, менш 
потужними транспортним вузлами є Борислав та Меденичі. Організатором перевезень в районі є 
районна державна адміністрація, у містах – відповідні міські ради. 
У містах Агломерації періодично відбувається коригування генеральних планів, значно 
повільніше ці процеси відбуваються у сільських населених пунктах (через відсутність коштів). Для 
Дрогобиччини характерними є межові спори між містами на дотичними сільськими радами, 
зокрема, між Стебником і Болехівською сільською радою, Трускавцем і Станильською сільською 
радою, Східницею та Новокропивницькою сільською радою. 
Ключовим оператором водопостачання та водовідведення є КП «Дрогобичводоканал», яке 
постачає воду в Дрогобич, Стебник, Трускавець та 13 населених пунктів району (з двох 
водозаборів у Дрогобицькому та Стрийському районах). Постачання води у Борислав та Східницю 
здійснює КП «Бориславводоканал» (з гірського водозабору). З водопостачанням Борислава є 
значні технічні проблеми. Резервний водопровід між Бориславом та Дрогобичем на сьогодні 
зруйнований. Єдині очисні споруди знаходяться на території Дрогобича, де відбувається очистка 
стічних вод з Борислава, Стебника, Дрогобича та Трускавця. 
На території Агломерації є 2 діючих полігони ТПВ – Бориславський та Броницький. ТПВ з більшої 
частини Дрогобиччини складується на Броницькому полігоні, де найближчим часом планується 
будівництво сміттєпереробного комплексу. 
На останніх місцевих виборах жителі Дрогобиччини не виявили чітких електоральних симпатій, 
за виключенням, території Дрогобицької міської ради, де перевагу мають висуванці ПП «Народний 
контроль» (міський голова та 3 депутати обласної ради).  
На сьогодні немає затвердженого цілісного Перспективного плану формування спроможних 
громад Дрогобиччини. Зміни напрацьовані Львівською ОДА у 2016 році не були схвалені 
Львівською обласною радою (у великій мірі через позицію Дрогобицької районної ради). 
 



 

Рекомендації щодо напрямів потенційного співробітництва в межах Агломерації 
1. Спільна схема планування території. Для збалансованого розвитку кожного центру 
Агломерації та часто взаємовиключну природу їх ключових галузей (рекреація – добувна та 
переробна промисловість), необхідним є спільне планування території. 
2. Поводження з ТПВ. Спільне використання існуючих полігонів та їх рекультивація, а також 
спільне використання (в майбутньому) сміттєпереробного комплексу. 
3. Водопостачання та водовідведення. Спільне використання водозаборів, водогонів, міських 
каналізаційних мереж та очисних споруд (де є для цього технічна можливість). Потужностей КП 
«Дрогобичводоканал» достатньо для обслуговування Агломерації (при взятті на баланс мереж 
ТзОВ «Трускавецький водоканал» та КП «Бориславводоканал»). При спільному управлінні є 
перспектива розширення абонентської бази водопостачання та розвитку очисних споруд. 
4. Громадський транспорт. Формування спільної транспортної мережі на міських, міжміських та 
районних маршрутах – для кращого задоволення потреб щоденної маятникової міграції. 
 
Реалізації цих чотирьох напрямів потенційного співробітництва в межах Агломерації мало б 
передувати узгодження інтересів громад у сфері стратегічного планування та формування 
елементів спільної інвестиційної політики. 
  



 

Додаток 1 
 

Перелік органів місцевого самоврядування, 
території яких входять в межі Агломерації 

 

Район 
Орган місцевого 
самоврядування 

Чисельність 
населення, 

осіб 

Кількість 
населених 

пунктів 

Площа 
загальна, 

га 

Дрогобицький Бистрицька с.р. 1 321 5 2 406 

Дрогобицький Бистрицька-Гірська с.р. 210 1 2 120 

Дрогобицький Болехівська с.р. 2 405 2 2 988 

Дрогобицький Броницька с.р. 850 1 470 

Дрогобицький Верхньогаївська с.р. 898 1 240 

Дрогобицький Верхньодорожівська с.р. 1 550 1 3 200 

Дрогобицький Волощанська с.р. 1 144 1 2 900 

Дрогобицький Волянська с.р. 293 1 294 

Дрогобицький Вороблевицька с.р. 1 791 1 2 074 

Дрогобицький Грушівська с.р. 2 504 3 8 100 

Дрогобицький Дережицька с.р. 1 385 2 5 280 

Дрогобицький Добрівлянська с.р. 1 147 1 1 504 

Дрогобицький Доброгостівська с.р. 3 422 2 6 046 

Дрогобицький Довжанська с.р. 655 1 5 250 

Дрогобицький Довжанська-Гірська с.р. 810 1 2 110 

Дрогобицький Долішньолужецька с.р. 655 1 569 

Дрогобицький Залокотська с.р. 1 015 1 1 882 

Дрогобицький Летнянська с.р. 2 965 3 4 192 

Дрогобицький Літинська с.р. 1 003 2 4 421 

Дрогобицький Лішнянська с.р. 2 131 2 3 724 

Дрогобицький Медвежанська с.р. 726 1 2 514 

Дрогобицький Михайлевицька с.р. 973 1 1 698 

Дрогобицький Модрицька с.р. 1 231 1 2 645 

Дрогобицький Нагуєвицька с.р. 2 305 1 2 871 

Дрогобицький Нижньогаївська с.р. 1 450 2 6 820 

Дрогобицький Новокропивницька с.р. 1 309 4 9 980 

Дрогобицький Опаківська с.р. 1 815 1 3 738 

Дрогобицький Опарівська с.р. 1 148 1 5 658 

Дрогобицький Попелівська с.р. 2 614 1 4 890 

Дрогобицький Почаєвицька с.р. 1 001 1 1 511 

Дрогобицький Раневицька с.р. 1 734 1 9 163 

Дрогобицький Рибницька с.р. 1 020 2 2 750 

Дрогобицький Рихтицька с.р. 3 458 2 2 725 

Дрогобицький Ріпчицька с.р. 633 1 1 036 

Дрогобицький Ролівська с.р. 863 1 1 604 

Дрогобицький Смільнянська с.р. 529 2 4 310 

Дрогобицький Снятинська с.р. 2 378 3 1 290 

Дрогобицький Солонська с.р. 1 136 2 2 613 



 

Район 
Орган місцевого 
самоврядування 

Чисельність 
населення, 

осіб 

Кількість 
населених 

пунктів 

Площа 
загальна, 

га 

Дрогобицький Станильська с.р. 1 087 1 1 779 

Дрогобицький Старокропивницька с.р. 937 1 3 281 

Дрогобицький Ступницька с.р. 676 3 6 100 

Дрогобицький Уличнянська с.р. 3 885 1 3 715 

Дрогобицький Унятицька с.р. 1 146 1 1 047 

Дрогобицький Урізька с.р. 2 439 4 3 736 

Дрогобицький Ясенице-Сільнянська с.р. 1 434 1 4 230 

Дрогобицький Меденицька сел.р. 3 342 1 6 000 

Дрогобицький Підбузька сел.р. 5 035 2 13 460 

Дрогобич Дрогобицька м.р. 76 695 1 4 450 

Дрогобич Стебницька м.р. 20 872 1 890 

Борислав Бориславська м.р. 34 340 1 3 700 

Борислав Східницька сел.р. 2 200 1 220 

Трускавець Трускавецька м.р. 28 924 1 700 

Потенційні громади Агломерації з інших районів 
Сколівський Орівська с.р. 1 599 1 6 000 

Турківський Ластівська с.р. 1 104 3 3 310 

Джерело: Львівська обласна державна адміністрація 
 


