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Мінерально-сировинна база Львівської області складається на 43 % з корисних 

копалин паливно-енергетичного напрямку, 34 % — із сировини для виробництва будівельних 

матеріалів, 6 % становить група гірничо-хімічних корисних копалин, 15 % припадає на питні, 

технічні та мінеральні підземні води, решта — це руди кольорових та рідкісних металів. На 

території Львівської області знаходиться 80 родовищ вуглеводнів, паливно-енергетична база 

складається також з кам’яного та бурого вугілля. Львівсько-Волинський кам’яно-вугільний 

басейн є базою видобутку вугілля високої марки. Із соляних родовищ відоме Стебницьке 

родовище кам’яних та калійно-магнієвих солей. Унікальним є єдине Бориславське родовище 

озокериту, яке зараз не експлуатується. Також у Львівській області зосереджені великі запаси 

самородної сірки, які належать до Передкарпатського сірконосного басейну. На цій 

сировинній базі був створений комплекс з виробництва міндобрив. 

На Львівщині до середини 90-х років минулого століття активно працювали гірничо-

хімічні підприємства, зокрема, Роздільський (Роздільське ДГХП «Сірка»), Подорожненський 

(ДГХП «Подорожненський рудник») і Яворівський (Яворівське ДГХП «Сірка») сірчані 

кар’єри, а також Стебницькі калійні шахти (Стебницьке ДГХП «Полімінерал»). Однак, з 1993 

року внаслідок обвального падіння ціни на сірку, підприємства стали нерентабельними, 

скоротився, а з часом і зовсім припинився видобуток калійних солей. Підприємства перестали 

працювати, однак припинення їх функціонування породило багато проблем: кар’єри, що 

осипаються; карстові провали, понівечені гірничими роботами землі; закислення ґрунтів та 

підземних вод; деградація рослинного покриву; наявність великої кількості небезпечних 

хімічних відходів.  

Розробка сірки велася відкритим і підземним методом. Кар’єрним способом 

видобуток сірки проводився на Роздільському, Подорожненському та Язівському родовищах. 

Немирівське родовище та Північний поклад Язівського розроблялися методом підземної 

виплавки сірки (ПВС). Виробництвом ПВС з користування вилучено 4,5 тис. га угідь, 

залишено понад 4 тис. неліквідованих кородованих свердловин, видобувні поля вкриті шаром 

піщано-сірчаного пилу та загуслої сірки, закислені підземні води, у тому числі в прикордонній 

зоні. Виробництвом відкритої розробки сірчаних родовищ вилучено понад 10 тис. га угідь, 

активізовані карстово-суфозійні процеси, сформувались депресійні лійки. На 



зсувонебезпечних бортах кар’єрів з нестійкими відкосами розташовані села Подорожне та 

Малехів, транспортні, газові та електричні мережі. Затоплення кар
’
єрів активізує зсувно-

опливні процеси, може призвести до заболочення території.  

На сьогодні Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» 

належить до еколого-небезпечних об’єктів обласного рівня. Техногенно-екологічні проблеми в 

зоні його діяльності пов’язані з утворенням у минулому близько 30,0 млн. м
3
 порожнин, що 

виникли внаслідок багаторічного видобутку і переробки калійних руд із підземних копалень, 

який проходив без закладки відпрацьованих порожнин та їх заповнення наповнюючим 

матеріалом. Потрапляння прісних поверхневих вод у підземні виробітки через 

розгерметизацію денної поверхні землі над шахтними полями сприяє розчиненню ціликів та 

створює потенційну небезпеку виникнення землетрусу техногенного походження. Утворені 

порожнини примикають до санітарно-захисної зони курорту Трускавець, міст Дрогобич, 

Стебник, Борислав тощо. Над ними пролягають лінії електромереж, дорога Дрогобич- 

Трускавець, водопровід та інші комунікації. 

На гірничо-хімічних підприємствах Львівщини, які припинили виробничу діяльність, 

накопичено близько 90 млн. тонн відходів сірчаної руди, 4 млн. тонн фосфогіпсу, 15 млн. тонн 

хвостів збагачення калійної солі. Для стабілізації та відновлення екологічної рівноваги в зоні 

впливу гірничих робіт підприємств гірничо-хімічної промисловості Львівщини та мінімізації 

техногенного впливу гірничо-видобувних робіт на довкілля сьогодні реалізуються такі 

природоохоронні проекти: 

- «Комплексний проект відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених 

гірничими роботами земель Яворівського ДГХП «Сірка». 

- «Ліквідація сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні 

діяльності Роздільського ДГХП «Сірка» (на балансі підприємства перебуває 8076,6637 тис. 

тонн фосфогіпсів та 6,718 тис. тонн вапняково — сірчаних відходів). 

- «Закриття сірчаного кар’єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності ДГХП 

«Подорожненський рудник». 

- «Комплексний проект консервації рудника № 2 та рекультивації порушених земель 

Стебницького ДГХП «Полімінерал» (на балансі підприємства перебуває 3826640,0 тонн 

шламів і хвостів збагачувальної фабрики). 
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