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Снітинський В., Зеліско О., Хірівський П., Мазурак О., Кректун Б., Корінець Ю. Гідрогеологічний 
моніторинг території Стебницького родовища калійних руд Дрогобицького району Львівської області 

Проведеними у 2018–2020 роках моніторинговими екологічними дослідженнями гідрогеологічних умов 
території Стебницького родовища калійних руд Дрогобицького району Львівської області встановлено, що тривала 
експлуатація калійного рудника Стебницьким державним гірничо-хімічним підприємством «Полімінерал» призвела 
до утворення під землею (за рахунок просочення поверхневих вод) та накопичення на поверхні (внаслідок їх 
щорічного відпомповування) великої кількості розсолів (3 млн м3), що містять такі елементи, як К, Na, Mg та 
мікроелементи. Висококонцентровані розсоли, що утворюються в шахті, постійно відкачуються у хвостосховище, 
звідти можуть потрапляти у поверхневі води. 

За результатами хімічного аналізу розсолів до і після контакту з пісковиками продуктивного горизонту 
можна дійти висновку, що хімічної взаємодії між розсолом і породою практично не відбувається. Деяке зростання 
вмісту хлоридів відбувається за рахунок залишкових солей пластових вод, які знаходяться в керні, що дає підставу 
стверджувати про відсутність процесів хімічної кольматації. 

Результати досліджень вказують, що велика кількість розсолів спричиняє активізацію карстово-суфозійних 
процесів і просадочних явищ на території рудника. Потрапляння прісних поверхневих вод у підземні виробітки, 
пов’язане з розгерметизацією поверхні землі над шахтними полями, сприяє розчиненню породи та створює 
потенційну небезпеку виникнення провалів техногенного походження.  

Розвиток карсту формує зональну водопровідність водоносного комплексу. Поблизу області живлення 
гіпсоангідрити повністю розчинені і вищезалягаючі слабопроникливі глини, й пісковики, опущені на поверхню 
вапняків, частково кольматуючи тріщини. 

Ключові слова: моніторинг, родовище калійних солей, антропогенно-порушені землі, гідрогеологічні 
умови, поверхневі і підземні води. 

 

Snitynskyi V., Zelisko O., Khirivskyi P., Mazurak O., Krektun B., Korinec Yu. Hydrogeological monitoring 
of the Stebnyk potash ore deposit in Drohobych district in Lviv region 

The monitoring of hydrogeological conditions on the territory of Stebnyk potash ore deposit in Drohobych district of 
Lviv region was carried out in 2018–2020 within the framework of ecological researches. The long-term operation of the 
potassium mine by the Stebnyk State Mining and Chemical Enterprise «Polymineral» has resulted in formation in the depth 
of ground (due to surface water impregnation) and accumulation on the surface (due to their annual pumping) of the large 
amount of brine (3 million m3) containing K, Na, Mg and trace elements. The highly concentrated brines are constantly 
pumped out into the tailings pond. There is a risk of brine licking into surface waters.  

According to the results of the chemical analysis of brines, which took place before as well as after contact with 
sandstones of the productive horizon, the weak chemical interaction between brine and rock was concluded. A certain 
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increase of chloride concentration occurs due to residual salts of formation waters, which are included in the core samples. 
Such situation evidences the absence of chemical clogging processes. 

It was demonstrated that a large amount of brine causes activation of karst-suffusion processes and subsidence 
phenomena in the mine area. As a result of the permeation of fresh surface water into underground cavities, the 
depressurization of the earth's surface above the mine fields takes place.  Such hydrological conditions cause the dissolution 
of the rock and create a potential technogenic risk of chasms formation. 

The development of karsts affects the zonal water conductivity of the aquifer complex. Near the feeding area, 
gypsum anhydrites are completely dissolved and above located poorly permeable clays and sandstones are brought down to 
the surface of the limestones, partially clogging the cracks. 

Key words: monitoring, deposit of potassium salts, anthropogenically disturbed lands, hydrogeological conditions, 
surface and groundwater. 

 
Постановка проблеми. Одна з основних 

проблем, що зумовлюють погіршення екологічної 
ситуації під час розробки родовищ калійних солей – 
скиди у поверхневі річкові води стоків дренажних 
вод із суттєво перевищеним вмістом солей з 
водозбірників і шламосховищ. 

Екологічна небезпека пов’язана також із 
наявністю накопичувальних басейнів, які містять 
концентровані розсоли. При розробці родовищ 
калійних руд розсоли фільтруються через тіло 
дамби накопичувального басейну без відповідного 
їх збору і наступного відкачування. Потрапляння 
прісних поверхневих вод у підземні виробітки 
пов’язане з розгерметизацією поверхні землі над 
шахтними полями та сприяє розчиненню породи і 
створює потенційну небезпеку виникнення про-
валів техногенного походження [5].  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

За різними даними, виходи гірських порід, що 
карстуються, займають до 50 млн км2, тобто 
приблизно третину площі суші. Водночас карст іс-
тотно впливає на ландшафтні особливості тери-
торії та формування рельєфу, на поверхневі стоки, 
режим підземних вод, річки і озера, ґрунтово-
рослинний покрив, господарську діяльність насе-
лення тощо. Проблеми, пов’язані з карстом, зу-
мовлюють величезні щорічні затрати, які зро-
стають через недостатнє розуміння суб’єктом гос-
подарської діяльності окремих складових та зако-
номірностей не тільки природного, а й техноген-
ного активізованого його розвитку. Осібно посеред 
різних типів слід виділити сольовий карст, най-
менш вивчений та найбільш складний за умовами 
виникнення та проходження екзогенний процес. 

Здебільшого обставини, які зумовили нега-
тивні явища, пов’язані з активізацією карстових 
процесів, були наслідком розкриття підземними 
виробками гіпергенно-змінених ділянок та зон, 
причиною чого була недостатня вивченість гео-
логічних та гідрогеологічних умов на цих ділянках 
[2–4]. 

Наприкінці ХХ ст. ситуація ускладнилася 
через суттєве зменшення, а іноді й цілковиту 
відсутність фінансування та втрату інтересу до 
об’єктів солевидобутку з боку держави, унаслідок 
чого активізація екзогенних процесів у межах по-
ширення техногенно-порушених солевмісних від-
кладів стала повністю неконтрольованою. Саме 
тому сьогодні гостро назріло питання переоцінки 
набутого досвіду, з урахуванням помилок, досяг-
нень та практики минулих дослідників не тільки 
Передкарпаття, а й інших соленосних провінцій 
України і світу. 

 
Постановка завдання. Геологічне сере-

довище Стебницького родовища калійних руд має 
складну будову. Контакт соляних відкладів з 
надсольовими породами переважно обводнений, 
причому розсоли й води верхніх горизонтів гід-
равлічно пов’язані між собою. Гірничі виробки 
розташовані одна над одною; карстові форми 
зосереджені в межах площ відробки солей.  

Пониження гірничими виробками місцевого 
базису дренажу, формування депресійних лійок 
посилило динамічність надсольових вод і при-
звело до порушення протикарстової рівноваги ко-
пальні [1]. 

Контроль за просуванням розсолів у погли-
нальному горизонті та санітарним станом водо-
носних горизонтів є однією з надзвичайно важли-
вих проблем, які виникають у процесі підземного 
захоронення промислових відходів. 

Для вивчення впливу рідких відходів видо-
бування калійної руди на Стебницькому родовищі 
на екологічний стан поверхневих і підземних вод 
у 2018–2020 роках проведені екологічні дослі-
дження. 

 
Виклад основного матеріалу. Стебницьке 

родовище калійних солей Дрогобицького району 
Львівської області відкрите 1834 року. Площа 
30 км2. Солі переважно каїніто-лангбейнітові та 
лангбейнітові (K2Mg2(SO4)3), залягають у вигляді 
лінз потужністю кілька десятків метрів на глибині 
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90–1000 м. За хімічним складом належать до 
солей сульфатного типу. Для них характерний 
дуже складний і своєрідний комплекс соляних 
мінералів і винятково великий вміст глинистого 
матеріалу. Серед калійно-магнієвих солей найбіль-
ше поширені каїніт і лангбейніт, підпорядковане 
значення мають сильвін і карналіт. Значно менше 
поширені полігаліт, шеніт, леоніт, епсоміт, 
кізерит, ангідрит, астраханіт, зрідка трапляються 
вантгофіт, левеїт, сингеніт та ін. Невід’ємною 
складовою всіх калійних соляних порід є галіт. 

Небезпечним є хвостосховище, яке містить 
22 млн т відходів – твердої фази – соляно-гли-
нистих відходів флотаційного збагачення, утво-
рених унаслідок збагачення мінеральної сировини, 
питання утилізації яких не вирішене. Хвосто-
сховище складається з двох секцій загальною 
площею близько 125 га. Площа першої секції – 
69 га. Друга секція заповнена ропою і розділена 
перемичкою на дві ділянки – південну та північну, 
площею відповідно 28,9 та 26,9 га. 

На всю площу хвостосховища щорічно ви-
падає в середньому 1612 тис. м3 атмосферних 
опадів, а випаровується з неї близько 572 тис. м3, 
тобто надлишок води становить 1 040 тис. м3  за  

рік. Загальний об’єм відходів разом з атмосфер-
ними опадами зростав у хвостосховищі в серед-
ньому на 1368 тис. м3 за рік. 

Проведеними дослідженнями встановлено, 
що тривала експлуатація калійного рудника Стеб-
ницьким державним гірничо-хімічним підпри-
ємством «Полімінерал» призвела до утворення під 
землею (за рахунок просочення поверхневих вод) 
та накопичення на поверхні (внаслідок їх 
щорічного відпомповування) великої кількості 
розсолів (3 млн м3), що містять такі елементи, як 
К, Na, Mg, та мікроелементи (табл. 1). 

За результатами хімічного аналізу розсолів 
до і після контакту з пісковиками продуктивного 
горизонту можна дійти висновку, що хімічної 
взаємодії між розсолом і породою практично не 
відбувається. Дещо зростає вміст хлоридів за 
рахунок залишкових солей пластових вод, які 
знаходяться в керні, що дає підставу стверджувати 
про відсутність процесів хімічної кольматації. 

У результаті проведених досліджень вста-
новлено хімічний склад підземних вод водо-
носного горизонту на Стебницькому родовищі 
калійних солей, який наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 1 

Хімічний склад розсолів Стебницького ДГХП «Полімінерал»  
до і після контакту з породою 

Досліджувана 
речовина Ч

ас
   

   
ко
нт
ак
ту

 Темпе-
ратура 

контактув
ання 

Гус-
тина, 
кг/м3 

 
Na++K+, 
г/л 

 

 
Ca2+, 
г/л 

 

 
Mg2+, 
г/л 

 

 
Cl-, 
г/л 

 

 
SO4

2-, 
г/л 

 

Хімічний склад розсолу до контакту з породою 

Високоміне-
ралізований 
розсіл 

 750 С 1237 104,50 0,01 22,03 177,12 46,44 

Хімічний склад розсолу після контакту з породою 

Високоміне-
ралізований 
розсіл 

24 
год. 750 С 1237 104,58 0,01 22,03 177,12 46,44 

 
Таблиця 2 

Хімічний склад підземних вод водоносного горизонту  
на Стебницькому родовищі калійних солей, мг/л 

Cl HCO3 SO4 K+Na Ca Mg H2S+ 
HS Сума 

30 308 1393 66 582 33 9 2421 
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Таблиця 3  

Екологічний стан річки Солониці в зоні діяльності  
Стебницького ДГХП «Полімінерал»  

рН Густина, 
кг/м3 

Na++K+, 
г/л 

 

Ca2+, 
г/л 

 

Mg2+, 
г/л 

 

Cl-, 
г/л 

 

SO4
2-, 

г/л 
 

Загальна 
мінералізація, г/л 

7,85 1000 0,019 0,01 0,032 0,056 0,094 0,211 
 

Висококонцентровані розсоли, що утворю-
ються в шахті, постійно відкачуються у хвосто-
сховище, звідки можуть потрапляти у поверхневі 
води. 

З огляду на це досліджено якість води у 
річні Солониці в зоні діяльності Стебницького 
ДГХП «Полімінерал», результати яких подано у 
табл. 3. 

Як бачимо (див. табл. 3), екологічний стан 
річки Солониці в зоні діяльності Стебницького 
ДГХП «Полімінерал» задовільний. Помітного 
впливу відходів підприємства на якість води в 
річці не відзначено. 

 
Висновки. У результаті експлуатації родо-

вища калійних руд м. Стебник Дрогобицького 
району Львівської області гідрогеологічні умови 
району суттєво змінилися. Розвиток карсту фор-
мує зональну водопровідність водоносного комп-
лексу. Поблизу області живлення гіпсоангідрити 
повністю розчинені, і вищезалягаючі слабопро-
никливі глини, й пісковики, опущені на поверхню 
вапняків, частково кольматуючи тріщини. 

Останніми роками Стебницьке ДГХП «Полі-
мінерал» перебуває в аварійній ситуації, де з 
огляду на переповнення акумулюючих зумпфів 
стався перетік шахтних вод з ІV горизонту на V і, 
як результат, підтоплення V горизонту, виникла 
загроза затоплення соляної шахти. Надходження 
води в шахтні виробки становить 960–
1000 м3/добу. При загальному об’ємі виробленого 
простору, що становить 33 млн м3, руйнування 
соляних міжкамерних ціликів може призвести до 
техногенної катастрофи в регіоні. 

У зоні впливу підприємства розташовані 
житлові будинки м. Стебника, с. Станилі, район-
ний водогін, залізнична колія державного зна-
чення Трускавець – Київ, шосейні магістралі, 
каналізаційний колектор, лінії високовольтних 
передач, річки басейну Дністер, санітарна зона 
курорту Трускавець. 
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