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Дрогобицький район розташований у південно-західній частині 

Львівської області. Територія району лежить в межах Дрогобицької 
височини та Сколівських Бескидів і має загальний нахил на південь.  

Загальна площа території Дрогобицького району 1,21 тис. км2. 
Площа лісів становить 47,58 тис. га, сільськогосподарських угідь – 
64,1 тис. га.  

На території Дрогобицького району знаходиться багато курортів, 
найвідомішими з них є Трускавець та Східниця.  

Суміжно з територіями з високим рекреаційним потенціалом 
знаходиться понад 80 великих підприємств, найнебезпечнішими з яких є 
Стебницьке ДГХП “Полімінерал” та АТ “НПК Галичина. 

У Дрогобицькому районі налічується 23 малі річки, загальна 
протяжність яких в межах району становить 410 км, 105 ставків та 
водоймищ, загальною площею 263,9 га. Для забезпечення об’єктів району 
та міста питною і технічною водою влаштовано водосховища та 
водозабори: 

 водосховище питної та технічної води для СДГХП “Полімінерал” та 
м. Стебника поблизу с. Доброгостів. Площа – 34,2 га, об’єм –
1,2 млн м3. Потужність водозабору – 1,5 млн м3. Прибережна 
захисна смуга 50 м. Площа першої зони санітарної охорони (ПЗС)  
5,83 га; 

 водосховище та водозабір питної питної води для м. Трускавця 
потужністю 2 млн м3/рік; площа 23,9 га, об’єм 1,593 млн м3. 
Прибережна  захисна смуга 100 м. Площа  ПЗС 9,79 га; 

 протиповиневе водосховище в районі с. Унятичі на р. Бар площею  
123 га та об’ємом при форсованому режимі 6 млн м3; за нормальних  
умов – 1,4 млн м3. Прибережна захисна смуга 50 м. Площа ПЗС 
11,09 га; 

 водосховище технічної води для СДГХП “Полімінерал” в районі 
с. Улично площею 48 га та об’ємом 1 млн м3. В останні  роки не  
експлуатується. Прибережна  захисна  смуга  50 м. Площа ПЗС 
8,18 га; 

 водозабір технічної води на р. Бистриця для ВАТ “НПК – 
Галичина”, потужністю 4 млн м3/рік;  

 водозабір технічної води на р. Бар для ВАТ “Дрогобицький 
долотний завод” потужністю 300 тис.м3/рік ;  



 

 водозабір питної води на р. Рибник для м. Борислава  потужністю  
8 млн м3/рік. Прибережна захисна смуга 100м. Площа ПЗС близько 
4 га; 

 водозабір на р.Східничанка в смт.Східниця для селища та 
пансіонату “Верховина” потужністю  10 тис. м3/рік;  

 водозабір на безіменному струмку в с. Улично для НГВУ 
“Бориславнафтогаз”  потужністю  20 тис.м3/рік. 
Об’єм забору води з поверхневих водойм становить близько 

6 млн м3. У поверхневі водойми щорічно скидають близько 36 млн м3 
очищених стоків та 2 млн м3  неочищених  дощових  вод. 

До найбільших забруднювачів поверхневих вод належать ВАТ 
“Дрогобицький завод автомобільних кранів”, ВАТ “НПК–“Галичина”, 
Стебницьке ДГХП “Полімінерал”, ВАТ “Дрогобицький машинобудівний 
завод”. 

ВАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів” скидає в 
р. Тисмениця дощові води, забруднені нафтопродуктами у кількості 150 
тис. м3/рік. Окрім цього підприємства Тисменицю забруднюють ВАТ 
“НПК–“Галичина”, Стебницьке ДГХП “Полімінерал”, ВАТ 
“Дрогобицький машинобудівний завод”  

Значні ризики забруднення поверхневих вод р.Дністер пов’язані з 
відходами виробництва Стебницького ДГХП “Полімінерал”, які 
знаходяться у хвостосховищі у кількості 25, 143 млн т, з яких 3,827 млн т – 
у рідкій фазі. Вкрай небезпечними для довкілля є відходи переробки 
нафти АТ “НПК-Галичина” у кількості 43416 т, які знаходяться в 
земляних амбарах на території підприємства. 

Впродовж останніх років здійснено низку заходів для зменшення 
ризику забруднення вод. Зокрема, на АТ “НПК-Галичина” очищено 
нафтовий резервуар, з якого вилучено та перероблено  близько 300 тонн 
відходів.  

Вагонним депо м. Дрогобич збудовано станцію спалювання, на якій 
можна щорічно утилізовувати до 700 т відходів. Відтак, відходи  від 
зачистки цистерн одразу утилізуються. 

Організовано єдиний районний склад відпрацьованих 
люмінісцентних ламп, що локалізує та зменшує ризики забруднення 
поверхневих вод меркурієм та іншими небезпечними металами.   

Здійснені заходи сприяють зменшенню ризику забруднення 
поверхневих вод Дрогобицького району. 

 


