
20. Використання мінерально-сировинних ресурсів 

 
Головна мета - максимальне забезпечення потреб промислово-господарського 

комплексу міста у мінеральній сировині за рахунок ефективної та ощадливої розробки 

власних запасів корисних копалин. 

Основні завдання на 2017 рік: 

 -   проведення геологорозвідувальних робіт з пошуку та геологічного вивчення 

родовищ корисних копалин для створення мінерально-сировинної бази переробних 

галузей промисловості; 

      -  нарощування обсягів видобутку основних видів неенергетичних корисних 

копалин; 

-  впровадження комплексного видобутку корисних копалин, поглиблення 

переробки мінеральної сировини; 

-  забезпечення населення міста питною водою за рахунок промислової 

розробки родовищ підземних питних вод. 

До корисних копалин відносяться: пісок, газ, вода. 

На території Лиманської  об’єднаної територіальної громади видобутком 

будівельного піску займається ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський 

пісчаний кар'єр. Підприємство діє на основі ліцензії на користування надрами. 

Протягом 2017 року підприємством видобуто 81,3 тис.куб.м піску будівельного. Обсяги 

реалізації склали 7245 тис. грн. (145,2% до показника минулого року). 

КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ” видобуто 25 тис. куб.м піску будівельного, обсяги 

реалізації  по підприємству становлять 2198 тис. грн. (152% до показника 2016 року). 

КП “Компанія “Вода Донбасу” Краснолиманське ВУВКГ спеціалізується на   

видобутку питної води.  

Підприємство видобуває питну воду з Краснолиманського родовища № 6, яке 

знаходиться на відстані 1,5 км від сел. Зелений Клин; на території сел. Ставки 

знаходяться 2 свердловини по видобутку питної води, в сел. Дробишево – 2 

свердловини, 1 із яких діюча, а друга – зарезервована. 

Протягом 2017 року видобуток питної води по підприємству склав 1017,7 тис.м3 

(100,5% до показника минулого року), обсяги реалізації склали 5747,4 тис. грн. 

Видобутком питної води також займається підприємство виробничий підрозділ 

“Лиманське територіальне управління” філії “Центр будівельно-монтажних робіт та 

експлуатації будівель і споруд” ПАТ “Українська залізниця”. Підприємство має 7 

водозаборів питної води. Протягом звітного періоду видобуто 54,2 тис.м3 води (73,8% 

до минулого року), реалізовано продукції на суму 2198,1 тис. грн. 

Також, на території Краснолиманської міської ради в межах виробничої 

діяльності філії ДК “Укргазвидобування” ГПУ “Шебелинкагазвидобування” 

розташоване Дробишевське родовище. Газове управління “Шебелинкагазвидобування” 

проводить розвідувальні роботи по видобутку газу на площі 3,5 га.  
Обсяги реалізованої продукції по найбільш вагомих підприємствах-

надрокористувачах склали 17,3 млн. грн. (108,8% до показника 2016 року). 

Інвестиційні проекти з видобутку і переробки неенергетичних корисних копалин 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади відсутні. 

 



Виконання показників по розділу „Використання мінерально-сировинних ресурсів” за 2017 рік 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік  

2017 рік 

прогноз 

2017 рік 

Фактичне 

виконання 
Фактичне виконання у % 

до 

Програм

и 

до  показника 

2016 р 

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств – всього  

млн. грн. 
15,9 19,3 17,3 89,6 108,8 

в тому числі:       

КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ” млн. грн. 1,4 - 2,2 - 152 

ДП ЗАТ „Донбастрансстрой” Краснолиманський пісчаний кар'єр млн. грн. 5,0 5,9 7,2 122,8 145,2 

КП “Компанія “Вода Донбасу” Краснолиманське ВУВКГ млн. грн. 5,9 9,4 5,7 60,6 96,6 

Виробничий підрозділ “Лиманське територіальне управління” філії “Центр 

будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” ПАТ “Українська 

залізниця” млн. грн. 
3,6 4,0 2,2 55 61,1 

Виробництво основних видів промислової продукції  
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону)  

     

    у  тому числі корисних копалин за видами сировини       

КТ “ТОВ “СТРОНГКОМ” 
- пісок будівельний тис. м3  

9,9 - 25 - в 2,5 р.б. 

ДП ЗАТ „Донбастрансстрой” ЗАТ „Краснолиманський пісчаний кар”єр” 
- пісок будівельний тис. м3  

82,5 100,0 81,3 81,3 98,5 

КП „Компанія “Вода Донбасу” Краснолиманське ВУВКГ 
- вода питна тис. м3  

1012,3 1002 1017,7 101,6 100,5 

Виробничий підрозділ “Лиманське територіальне управління” філії “Центр 

будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд” ПАТ “Українська 

залізниця” – вода питна тис. м3 
73,4 80,0 54,2 67,8 73,8 

 

 


