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IMPROVEMENT OF ORE PROCESSING TECHNOLOGY  
IN CONNECTION WITH CURRENT ISSUES OF SUBSUBS USE 

J. Chenggui1, T. Piddudna2, O. Palkina2, V. Ivanisov2, 
1 – рrof., Senior Engineer, Sinosteel Tianjin Geological Academy Co., Ltd, Tianjin, China, jingcg@sinosneel.com , 
Wang Shoulun2, рrof., Senior geologist, Sinosteel Tianjin Geological Academy Co., Ltd, 
China, wangshoulun@sohu.com,  
2 – ph D geol, Academy of mining Sciences of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine, poddub.t@gmail.com,  
2 – Ph D geol, Ukraine mineralogical society, Kyiv, Ukraine, e_leyka@ukr.net, 
2 – Master, Academy of mining Sciences of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine, ivanisov0315@gmail.com.  
Over two decades a joint study by the Mineral Raw Materials Laboratory of the Tianjin Geological Academy (TGA, Peoples 
Republic of China) and Ukrainian scientists was carried out to develop effective methods for enriching various types of mineral raw 
materials – gold, polymetallic, iron and manganese ores from a number of Chinese deposits. The studies have shown a real 
opportunity to optimize the existing technological processes ore dressing. For the last four years, study has been carried out for iron 
and gold deposits. 
A comprehensive technological solution based on the magnetic separation, classification and gravitational methods was proposed to 
process iron ore from the Anshan deposit. As a result, high quality iron concentrates were obtained with a minimal content of 
harmful impurities. 
Technological processing schemes which reduce the loss of gold by 20–30 % were proposed for gold ore from the Yangdzekon 
deposit. The authors are confident that further large-scale technological tests of primary ores and their waste enrichment will 
completely eliminate the costs of fine grinding and flotation reagents and, as a result, develop an environment-friendly, resource-
saving and cost-effective enrichment scheme. 
Essentially, in the near future it will be possible to implement the developed schemes for ore processing into production. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ РУД В ЗВ’ЯЗКУ З 
АКТУАЛЬНИМИ ПИТАННЯМИ НАДРОКОРИСТУВАННЯ 

J. Chenggui1, T. Piddudna2, O. Palkina2, V. Ivanisov2, 
1 – рrof., Senior Engineer, Sinosteel Tianjin Geological Academy Co., Ltd, Tianjin, China, jingcg@sinosneel.com, 
Wang Shoulun2, рrof., Senior geologist, Sinosteel Tianjin Geological Academy Co., Ltd, 
China, wangshoulun@sohu.com,  
2 – ph D geol, Academy of mining Sciences of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine, poddub.t@gmail.com,  
2 – Ph D geol, Ukraine mineralogical society, Kyiv, Ukraine, e_leyka@ukr.net,  
2 – Master, Academy of mining Sciences of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine, ivanisov0315@gmail.com.  
Дослідження колективу лабораторії збагачення мінеральної сировини Тяньцзіньської Геологічної Академії (ТГА, Китайська 
Народна Республіка), проводилися разом з українськими вченими понад два десятиліття з метою розробки ефективних 
методів збагачення різних видів мінеральної сировини – золотовмістних, поліметалічних, залізних та марганцевих руд з 
родовищ Китаю. Ці дослідження показали реальну можливість оптимізації існуючих технологічних процесів під час 
переробки руди. За останні чотири роки робота була проведена по родовищах заліза і золота.  
Для переробки залізної руди родовища Аньшань заліза було запропоновано комплексне технологічне рішення, яке базується 
на використанні магнітної сепарації, класифікації та гравітаційних методів переробки руди. В результаті були одержані 
концентрати заліза високої якості з мінімальним вмістом шкідливих домішок.   
Для золотовмістних руд родовища Яндзекон були запропоновані схеми технологічної переробки, які дозволили скоротити 
втрати золота на 20–30 %. Автори впевнені, що подальші крупнооб’ємні технологічні випробування, як корінних руд, так і 
відходів їх збагачення дозволять повністю відмовитися від витрат на роздріблення і флотаційних реагентів і, в результаті, 
розробити екологічно чисті, ресурсозберігаючи та економічно ефективну схеми збагачення.  
Головне – у найближчий час стане можливим введення розроблених схем переробки руд у виробництво.   
 
 

The current trend in the development of raw material base of China is based on the involvement of ores and 
mining wastes, which are characterized by very complex technological properties into ore processing. Non-traditional 
and previously considered unprofitable types of ores and deposits are becoming increasingly popular. The use of new, 
environment-friendly technologies in mining enterprises, allows them to occupy a leading position on the Chinese 
market, and their competitiveness increases rapidly. 

1. Purpose of research 

Joint research by the Laboratory of Mineral Processing of the Tianjin Geological Academy (TGA, Peoples 
Republic of China) and scientists from the Geological and Technological Divisions of UkrSIMR (Ukrainian State 
Institute of Mineral Resources) – CD of UkrSGRI (Crimea Department of Ukrainian State Geological Research Institute) 
were carried out in 1998–2012. The studies aimed to develop effective methods for the enrichment of various types of 
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mineral raw materials – gold-bearing, polymetallic, iron and manganese ores from a number of PRC deposits. Relying 
on the currently traditional direct scientific and technical ties, our team of authors in 2014–2017 obtained completely 
new results on the development of efficient technologies or processing of iron and gold ore. 

2. Methods 

Studies were conducted on standard technological equipment. Mineralogical and technological studies were used 
during the selection of ore dressing schemes. We studied the minerals technological properties, minerals ratio in the ore, 
features of ore structure and, most importantly, the behavior of minerals during processing. The studies allowed us to 
identify the minerals carrying the useful component and possible undesirable component carriers, their ratio and 
interrelation as well as the degree of grinding required to obtain conditioned raw materials. We conducted technological 
tests with minimized set of research methods of difficultly-enrichable ores and the minerals that form them because of 
the need to quickly resolve issues in the development of enrichment technology. Ultimately, the current problems were 
successfully solved. 

3. Results 

Oxidized iron ore from the Anshan deposit (PRC) with a TFe content of 36,5 % are traditionally considered 
difficult to enrich. The main ore-forming minerals (martite and hematite) have magnetic properties with a wide range of 
magnetic susceptibility – from 0,05 to 1,2 Tl and are represented by individual grains and aggregates in the form of 
magnetite pseudomorphs. Mineral grain sizes range from 18 mesh (rarely) to 320 mesh and smaller. Iron deficiency is 
typical for such mineral formations (monofractions of ore minerals contain TFe from 67,0 to 70,0 %), thus we do not 
expect to obtain iron superconcentrates from this type of ore. Magnetite is present in small quantities (no more than 
5 %). Poikilite sprouting of ore minerals with quartz is widely developed; even in material of 320 mesh size and less we 
notice germination of ferruginous minerals with quartz, which gives it magnetic properties. The content of TFe in 
monofractions of quartz is 5–7,9 %. Detailed study of ore mineral composition and the technological properties of rock-
forming minerals made it possible to calculate the maximum achievable numbers of enrichment of these ores – the 
proportion of iron extracted in the concentrate with full extraction of ore minerals will not exceed 81 %; when the iron 
content in the concentrate is 69 %, the concentrate yield will not exceed 42,8 %.  

Experience in the enrichment of oxidized iron ore from the Kryvyi Rih Iron Ore Basin (Ukraine) and 
fundamentally new technology of their enrichment based on gravitational methods developed in 2009 (authors 
I. E. Palkin, T. D. Piddubna, L. A. Maklakova), show that obtaining high-quality iron concentrates from oxidized iron 
ores is possible without the use of flotation methods. The massive implementation of high-performance thin screening 
(325 mesh) and gravity equipment for slurry material into industrial use make it possible to involve ores similar to those 
from the Anshan deposit. The technological scheme was based on magnetic-gravity methods with sequential two-stage 
grinding to a particle size of 120 and 325 mesh. The developed scheme is favorably differs by simplicity of technical 
solutions. As a result of primary enrichment, based on two staged magnetic separation with grinding and fine screening 
(classification), we obtained: an iron-containing product with a TFe content of 57,33 %, a yield of 49,17 %, a recovery 
of TFe of 77,27 % and final tailings with a content TFe 16,31 %, yield 50,83 %, loss of TFe 22,73 %.  

The main and control gravities allowed to obtain and extract from the process a significant amount of iron ore 
concentrate. According to the developed scheme, iron concentrates of high quality TFe of 65,2 % were obtained with a 
minimum content of harmful impurities – sulfur and phosphorus. Removing TFe was 63,7 or 79 % of the maximum 
achievable performance. Higher rates can be obtained by using modern gravitational equipment of the new generation – 
screw sluices, slurry tables, centrifugal separators.  

Gold ore. China is the world leader in gold mining. Recently, requirements have been raised for the 
environmental safety of the development of gold deposits, including the technology for its extraction. This forces 
subsoil users to significantly change both the system of deposit development and the methods of gold ore enrichment 
using highly toxic reagents. 

The Yangdzekon gold deposit (PRC) belongs to the “Karlinsky” type, the gold mineralization of which is 
confined to a metamorphic carbonate rock with a high content of calcite, quartz and ore minerals and a gold content of 
7,0–9,0 g/t. At the existing gold extraction plant, where these ores are processed, the technological process is based on 
the flotation concentration method, which involves crushing the ore to a particle size of 200 mesh. The main tasks of 
technological research were summarized as follows: 

– increasing the extraction of gold in the concentrate according to the current technological scheme; 
– development of an optimal technological scheme in order to ensure the maximum possible extraction of gold 

using resource-saving and environment-friendly enrichment methods. 
To solve the problems, the material composition of ores, the features of its mineral composition and the 

technological properties of rock-forming minerals were studied in detail. It is defined that the main gold-bearing 
minerals are: limonite, goethite, hydrohetite and magnetite; 63 % of gold is associated with them. The second most 
important are sulfides – pyrite, arsenopyrite, which is associated with about 37 % of gold. Gold in iron minerals is 
visible and large. The concretions of goethite and hydrogetite have sizes starting from 10–500 mesh. The outer layer of 
nodules is represented by goethite and hydrogetite, and the central part is formed either by balls of gold or clayey 
material with inclusions of quartz and calcite grains. In such nodules, gold is located in the form of an openwork film at 
the interface between iron minerals and clay minerals. Some gold finest grains are probably intergrow with earthy 
aggregates of limonite. Gold associated with sulfides is fine. At this stage of research, it was not possible to establish 
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the nature of its occurrence in sulphides unambiguously. For the gold-bearing ore of this deposit, the mineralogical 
accompaniment made it possible to determine not only the mineral composition and structure of the ore, but also the 
connection of minerals among themselves and with certain generations. 

On the basis of the studied features of the technological properties of minerals and taking into account the 
technological process at the existing mine, the following schemes for laboratory research were developed: 

– flotation-gravity scheme with ore grinding up to 200 mesh; 
– gravity-magnetic-flotation scheme with ore grinding to a particle size of 200 mesh; 
– gravitational magnetic circuit with stadial grinding of 35 mesh ore. 
The flotation-gravity scheme suggested: ore grinding up to 200 mesh – flotation – gravity (main and control) 

flotation tailings. The final products of technological conversion were: flotation-gravity concentrate with gold content 
of 39,01 g/t, gold recovery of 92,98 % and tailings with gold content of 0,89 g/t, gold loss of 7,02 %. This scheme for 
the beneficiation of gold ore showed high efficiency of gravity methods for extracting gold from flotation tailings 
(27,87 %), the possibility of obtaining high-quality gold-containing gravity concentrates (401,6 g/t) and low losses of 
gold with tailings. At the same time, there is a low quality of flotation concentrate (Au – 29,84 g/t), which affected the 
quality of the total flotation-gravity concentrate. 

The gravitational-magnetic-flotation enrichment scheme is represented by the following operations: ore grinding 
to a particle size of 200 mesh – gravity – electroseparation of gravity tails – flotation of sludge. As a result, a 
concentrate with a gold content of 75,31 g/t, gold recovery of 84,36 % and a waste product with a gold content of 
1,47 g/t and a loss of 15,64 % were obtained. This technological scheme showed a high efficiency of gravitational 
enrichment of the original ore to produce a gravity concentrate with a gold grade of 85,59 g/t at a yield of 7,87 %; gold 
recovery in concentrate was 79,34 %. The middling’s and tails obtained by gravity in an amount of 21,03 % and gold 
content of 1,24 g/t (due to 3,07 % of gold) are easily amenable to electromagnetic separation with obtaining gold-
bearing concentrate (Au – 42,09 g/t), which allows to extract 0,54 % gold. Gravity slimes are well floated to produce a 
flotation concentrate with a gold grade of 26,0 g/t, which allows to extract 5,02 % more gold. They are also easily 
amenable to magnetic separation to produce a concentrate, with a gold grade of 10,79 g/t. The extraction of gold in this 
case is 2,8 %. The recovery rate can be increased by additional studies of this site by experimentally selecting the 
regime parameters of magnetic separation. 

The gravitational magnetic circuit with staged ore grinding of 35 mesh size included the processes of stadial 
grinding and gravity followed by magnetic separation of the gravity tails. These technological operations made it 
possible to obtain a concentrate with a gold content of 61,41 g/t and extracting it into a concentrate of 85,27 %. At the 
same time, 14,73 % of metal is lost with tails. 
Studies conducted on the developed gravity-magnetic enrichment scheme for ore crushed to 35 mesh showed a high 
efficiency of gravitational enrichment on ore grade – 35 mesh, which allows to obtain a concentrate with gold content 
of 259,7 g/t and its extraction 41,46 % at the initial stage. Staged grinding of gravity tailings to fineness – 120 mesh 
provided a concentrate with gold content of 81,12 g/t and gold recovery of 37,48 %. Further grinding of gravity tails to 
a particle size of 200 mesh allowed us to obtain a gravity concentrate with a gold content of 8,29 g/t and a yield of 
2,60 %, 2,82 % of total gold is extracted with it. By magnetic separation it is possible to extract 3,51 % of gold, 
obtaining a concentrate with a gold grade of 8,23 g/t at a yield of 3,26 %. 

4. Conclusions 

All tests were conducted on laboratory samples and showed a real opportunity to optimize the existing 
technological processes at iron ore and gold extraction plants. The study of the features of mineral composition of ore 
made it possible to clearly identify problems that may arise in the process of processing. Determination of the minerals 
carrying the useful component, their intergrowth with other minerals, confinement to certain size classes and the 
defining of elevated concentrations of undesirable elements allows to involve difficultly-enrichable ores into the 
technological redistribution by adjusting the technological process or developing new technologies. 

The developed scheme for the processing of iron ore from the Anshan deposit offers a simple technical solution. 
This is a two-stage magnetic separation with grinding and fine screening (classification) at the first stage. Further main 
and control gravitations, made it possible to obtain and extract a significant amount of iron ore concentrate from the 
process. As a result, high quality iron concentrates with TFe of 65,2 % were obtained with a minimum content of 
harmful impurities – sulfur and phosphorus. Extracted TFe was 63,7 or 79 % of the maximum achievable performance. 
Obtaining higher numbers will be possible using modern gravitational equipment of the new generation – screw sluices, 
slurry tables, centrifugal separators. 

For gold ore of the Yangdzekon deposit, it is possible to secure a reduction in gold losses by 20–30 % only from 
the current flotation tailings using gravity and magnetic enrichment methods. The authors are confident that further 
large-scale technological tests of primary ores and their waste enrichment will completely eliminate the costs of fine 
grinding and flotation reagents and, as a result, develop an environment-friendly, resource-saving and cost-effective 
enrichment scheme. 

Essentially, in the near future it will be possible to implement the developed schemes for ore processing into 
production. 

The authors wish to express their gratitude for consultations and discussion of the article to Igor Palkin, 
Corresponding Member of the Academy of Mining Sciences of Ukraine, Candidate of Geological and Mineralogical 
Sciences. 



10 
 

УДК 561.252+551.88(438+477) 

EPICONTINETAL EOCENE AND OLIGOCENE OF SE POLAND IN THE 
LIGHT OF PALYNOLOGICAL STUDIES 

Przemysław Gedl, 
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Research Centre in Kraków, Poland, ndgedl@cyf-
kr.edu.pl 
Palynological studies of isolated relics of post-Cretaceous and pre-Miocene sandy deposits in SE Poland suggest that this area, 
traditionally treated as a land during Palaeogene, was at least partially flooded then by marine transgressions. Three transgressive 
pulses can be reconstructed: Bartonian, Priabonian, and Rupelian. Deposits of each transgression yielded palynofacies and 
dinoflagellate cyst assemblages that show gradual changes in water chemistry, from fully marine, through brackish and freshwater. 
Coal deposits are associated with the latter sedimentary setting. Precise palaeogeographic reconstruction of these transgression 
extents in SE Poland is difficult due to scarcity of deposits preserved. Most possibly, marine basin during Bartonian was connected 
either with Carpathian basins and epicontinental basin in Polish Lowlands. Subsequent Priabonian and Rupelian basins were rather 
isolated from the Carpathians basins. The question of their connections with epicontinental basins of Ukraine and Belarus remains 
opened and requires further investigations.  

ЕПІКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ЕОЦЕН І ОЛІГОЦЕН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
ПОЛЬЩІ ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ 

Пшемислав Гедль, 
Інститут геологічних наук Польської АН, Центр досліджень у Кракові, Польща, ndgedl@cyf-kr.edu.pl 
Палінологічні дослідження ізольованих реліктів (останців) у посткрейдових і доміоценових піщаних відкладах в Південно-
Східній Польщі доводять, що дана територія, яка традиційно трактувалася для палеогену як континент, принаймні 
частково в цей час затоплювалася морськими трансгресіями. Реконструюються три трансгресивні імпульси: бартон, 
приабон і рюпель. Осадки кожної трансгресії залишили палінофації та асоціації цист динофлагелат, які демонструють 
поступову зміну хімічного складу води: від повністю морської, через солону до прісної. Вуглисті відклади пов’язані з 
останньою трансгресією. Точна палеогеографічна реконструкція цих трансгресивних стадій у Південно-Східній Польщі 
ускладнена через малу кількість збережених відкладів. Вірогідно, що морські басейни у бартонський час були пов’язані з 
Карпатськими басейнами і з епіконтинетальним басейном Польської низовини. Наступні приабонські та рюпельські 
басейни були досить ізольованими від Карпатських басейнів. Питання про їх зв’язок з епіконтинетальними басейнами 
України та Білорусі залишається відкритим і потребує подальших досліджень. 

 
Introduction. Recent extent of Eocene and Oligocene strata in south-eastern Poland is formed by tectonic 

processes that influenced this area. Tectonic activity during Palaeogene and Neogene of SE Poland is associated with 
the Alpine orogeny of the northern Tethyan basin system – the Outer Carpathian basins. As a result of several phases of 
this orogeny, Palaeogene (and Cretaceous) deposits that had accumulated in deep Carpathian basins were folded and 
overthrusted on the foreland. Prior to overthrusting, foreland underwent several tectonic deformations caused by north 
migrating thrust belts and related forebulge and depositional centre displacing (e. g., Krzywiec P. [12]). Uplift of the 
foreland caused intense erosion, which led to almost complete removal of epicontinental Palaeogene strata. As a 
consequence, the SE Poland was long believed to be a land during Palaeogene. As far as it is true for the western part of 
this area (e. g., Felisiak I. [3]), but latest researches show that the eastern part was flooded by temporary epicontinental 
seas. Their only witnesses are isolated relics of Palaeogene marine strata that occur locally, commonly being preserved 
in tectonic grabens (the present-day extent of Eocene and Oligocene marine epicontinental deposits in Polish lowlands 
is also erosional: their southern limits run approximately on the northern slopes of the Lublin Upland). To the south, 
closer to the Carpathian margin, erosion cut in the pre-Palaeogene substratum deep palaeovalleys filled with enigmatic 
deposits. These isolated relics were investigated for dinoflagellate cysts. Brief results, concerning their ages and 
palaeoenvironmental reconstructions are provided below. 

Eocene. The oldest epicontinental marine deposits in the SE Poland are known from the Sołokija tectonic graben 
[1]. The almost 40 m thick succession of glauconitic-quartz sands was dated Bartonian and Priabonian by 
palaeontological and radiometric methods ([4, 11; Słodkowska B. in [2]). These results were confirmed by 
palynological studies [8]: sands yielded rich dinoflagellate cyst assemblages including over 130 species. Lower, 
calcareous part of the succession can be dated Bartonian, indicated by, i. a., Chiropteridium eocaenicum, 
Charlesdowniea variabilis, Enneadocysta arcuata, Enneadocysta multicornuta, Cerebrocysta bartonensis, Corrudinium 
incompositum, and Lentinia serrata, whereas the uppermost part of non-calcareous sands is Priabonian – co-occurrence 
of Rhombodinium perforatum and Areosphaeridium michoudii. The basal part of the Bartonian succession was 
deposited in a fully marine shelf environment indicated by rich and diverse dinoflagellate assemblages characterized by 
frequent chorate gonyaulacoids such as Spiniferites, Operculodinium, Dapsilidinium, Enneadocysta and 
Systematophora, proximate Cribroperidinium and Batiacasphaera, and peridinioids represented by Wetzeliella and 
Deflandrea. Towards its top a gradual shallowing may be deduced by disappearance of offshore species 
(Impagidinium). Similar changes are observed in Priabonian part of the succession: its basal sands yielded fully marine 
dinoflagellate cysts (although qualitatively and quantitatively impoverishment in comparison to underlying sands), 
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whereas brackish conditions can be suggested for its upper part, where an acme of low-salinity-tolerant Deflandrea was 
noted. 

Priabonian was also discovered near Tarnogród (Łukowa-4 borehole) in Carpathian Foredeep. There, under over 
800 m thick cover of marine Miocene, a 4 m-thick succession of glauconitic sands rests on Middle Jurassic. It yielded 
rich aquatic palynomorphs including prasinophycean algae (e.g., Leiosphaeridia, Cymatiospahaera, Tasmanites), and 
over 90 taxa of inoflagellate cysts. Their assemblages are dominated by chorate gonyaulacoids representing Spiniferites 
ramosus, Achomosphaera sp., Homotryblium (mainly H. aculeatum), Operculodinium (O. centrocarpum, O. 
microtriainum) and peridinioids represented by Deflandrea (D. phosphoritica, D. heterophlycta), Charlesdowniea 
(mainly C. coleothrypta), and Lejeunecysta serrata. Top of the interval cored yielded a distinctly different aquatic 
assemblage consisting almost exclusively of prasinophycean algae – this change reflect some stress conditions, most 
likely related to water chemistry changes.  

Oligocene. Marine epicontinental Oligocene was discovered in boreholes that penetrated substratum of 
Carpathian Foredeep (Miocene) in Tarnogród vicinity [5, 14]. The grayish, darker in the basal parts, up to 30 meters 
thick quartz sands rest there on Precambrian; coal lenses commonly occur in their upper parts. Dinoflagellate cysts 
found in the basal parts allow their mid Rupelian dating (Areoligera? semicirculata, Chiropteridium galea, Ch. 
lobospinosum). Their presence suggests marine conditions, and their decrease upwards point at gradual cease of marine 
environment, which has been replaced by continental one. Similar coal deposits were found in the Łukowa-4 borehole 
and dated by sporomorphs as Rupelian [10].  

Palaeovalleys in Rzeszów vicinity and their fill. Palaeovalleys incised in foredeep substratum near Rzeszów are 
filled with conglomeratic deposits (Racławówka Conglomerate Fm) overlain by fine-grained strata of the Czudec Fm 
buried deep below Carpathian overthrust and Miocene of the foredeep. Originally, their Palaeogene age was suggested 
[13]. But subsequent palynological studies suggested a wider age-range of their formation. Basal part of the Czudec Fm 
yielded Late Cretaceous palynomorphs suggesting late Maastrichtian incision of the valley associated with the 
Laramian phase of the Alpine orogeny. This interpretation is additionally supported by comparison with uppermost 
Cretaceous chaotic deposits from Carpathian marginal deposits, which are related to the same orogenic phase. Middle 
part of the Czudec Fm yielded palynomorphs of various ages, with Oligocene ones being the youngest. Deposits just 
above strata with dinoflagellate cysts yielded very frequent freshwater algae Pediastrum. Their presence suggests 
lacustrine sedimentary setting. Lack of interval cored between the basal (uppermost Cretaceous?) and the middle one 
(Oligocene) makes tracing changes between them impossible.  

Palaeogeography. The above described distribution of Palaeogene deposits in SE Poland show that this area 
during Eocene and Oligocene was flooded by at least three sea transgressions. The oldest one took place in Bartonian 
followed by Priabonian and Rupelian ones. Precise reconstruction of extent of the then seas is difficult due to extremely 
fragmentarily preservation of their sedimentary record, which was almost completely eroded during post Oligocene 
times. A clue that might be somehow helpful for reconstruction is occurrence of reworked Palaeogene dinoflagellate 
cysts in Miocene strata of Carpathian Foredeep [6]. Their distribution there, although may reflect some other factors, 
show that the sea range may extend further west than it can be deduced from distribution of in situ deposits. 

All Palaeogene transgressions in SE Poland came likely from east. Their connections with Carpathian basin are 
not certain. Similarities with Middle Eocene dinoflagellate cysts from marginal Carpathians deposits (nowadays 
preserved in a form olistoliths in flysch deposits (the Popiele Beds; [7]) suggest that during Bartonian Carpathian and 
epicontinental basins were connected. During Priabonian and Rupelian these two basins were rather separated by land 
areas. 
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РАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ГЕОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ  
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДОВКІЛЛЯ РАЙОНІВ ПОХОВАННЯ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

О. Т. Азімов1, І. В. Кураєва2, С. П. Кармазиненко3, К. С. Злобіна4, 
1 – д-р геол. наук, старший науковий співробітник, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН 
НАН України, м. Київ, Україна, azimov@casre.kiev.ua,  
2 – д-р геол. наук, професор, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 
України, м. Київ, Україна, elenapetrovna55@gmail.com,  
3 – канд. географ. наук, Інститут географії НАН України, м. Київ, Україна, karmazinenko78@gmail.com,  
4 – канд. геол. наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, 
м. Київ, Україна, ecaterinka@ukr.net 
Комплексними геоекологічними дослідженнями району, прилеглому до північно-західної частини полігону № 5 з поховання 
твердих побутових відходів, встановлено екологічно негативний його вплив на довкілля. Виявлено, що наявні ґрунти зазнали 
значної геохімічної трансформації. Вони характеризуються значним накопиченням важких металів (ВМ). Порівняно з 
умовно чистими ґрунтами вміст Cu в них у 8 разів більше, Zn – у 12, Ni – у 3, Cr – у 2, Pb – в 17 разів. Встановлене 
аномально високе забруднення донних відкладів ВМ: цинком – до 800 мг/кг (у 14 разів більше гранично допустимих 
концентрацій – ГДК), міддю – до 150 мг/кг (у 4,5 рази вище ГДК). Середній вміст свинцю в них перевищує ГДК і становить 
72 мг/кг. Отже, донні відклади належать до небезпечного рівня забруднення. Виявлено, що до елементів значного 
накопичення у трав’янистій рослинності належать Cu, Cr, Ni з коефіцієнтами біологічного поглинання понад 2,0. 

RATIONAL COMPLEX FOR THE GEOCHEMICAL METHODS  
IN THE ENVIRONMENT STUDY  

OF THE MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL AREAS 

O. T. Azimov1, I. V. Kuraev 2, S. P. Karmazynenko3, K. S. Zlobina4, 
1 – Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of IGS of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
azimov@casre.kiev.ua,   
2 – M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
elenapetrovna55@gmail.com,  
3 – Institute of Geography of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, karmazinenko78@gmail.com, 4 – M.P. Semenenko 
Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, ecaterinka@ukr.net 
The comprehensive geoecological study of the area closed to the north-western Landfill N 5 for the municipal solid waste disposal 
shows the ecologically negative impact on the environment. It is determined that the existing soils are affected by the significant 
geochemical transformation. They are characterized by the considerable accumulations of the heavy metals (HMs). In comparison 
with the conventional pure soils the soil contents of Cu, Zn, Ni, Cr and Pb are 8, 12, 3, 2, 17 times more, respectively. The 
anomalous high HMs pollution for the bottom deposits is identified: for Zn – in 800 mg/kg that is 14 times more than maximum 
allowable concentrations (MAC); for Cu – 150 mg/kg that is 4.5 times more than MAC. Average Pb content there exceeds its MAC 
and is equal to 72 mg/kg. Therefore, the bottom deposits have the hazardous level of pollution. It is shown that the elements of 
considerable accumulations in grass vegetation are Cu, Cr and Ni at the biological absorption coefficient more 2,0. 

Актуальність проблеми дослідження 

В Україні нараховується близько 6 тис. полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), більшість з яких не 
відповідає встановленим вимогам і є об’єктами потенційної соціальної, екологічної та економічної загрози. У 
країнах Євросоюзу впроваджено роздільний збір ТПВ, що спричинює переробку 70 % з них. В Україні 
переробляється лише 4 % ТПВ. 

Полігони ТПВ є джерелами значного техногенного забруднення ландшафтів, зокрема, геологічного 
середовища та біоти. Вкрай необхідно впровадити систему максимальної переробки та утилізації відходів. 
Існуючі полігони підлягають комплексним еколого-геохімічним дослідженням і моніторингу, включаючи 
розташовані поруч об’єкти довкілля. 

Київський полігон ТПВ № 5 розташований неподалік столиці – в 11 км на південь від сучасної житлово-
промислової забудови. Він введений в експлуатацію у 1986 році. З усіх відходів м. Києва (1,2 млн т на рік) на 
ньому захоронюється понад 400 тис. т. Наразі на полігоні № 5 захоронено близько 7 млн т ТПВ. За приблизно 
33 роки експлуатації потужностей полігону вже недостатньо, в його тілі під дією опадів накопичився фільтрат. 
З 2006 р. йдеться мова про повне закриття полігону № 5 через його критичний екологічний стан, насамперед 
пов’язаний з витіканням фільтрату в землю та забруднення ним довкілля, передусім підземних вод. 

Характеристика об’єкта дослідження 

З метою еколого-геохімічної оцінки стану об’єкту, продовжуючи розпочаті раніше роботи [1–4], 2018 
року виконано польові рекогносцирувальні комплексні дослідження північно-західної частини полігону № 5 і 
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прилеглих до неї площ з наступним лабораторно-камеральним аналізом отриманих матеріалів (рисунок). Вони 
включали такі види робіт:  

• візуальний аналіз гідролого-геоморфологічних особливостей території досліджень;  
• відбір проб з різних компонентів ландшафту в межах 6 площадок спостережень і подальший їх 

геохімічний аналіз:  
– ґрунту з інтервалу глибин 0–5 см (у межах усіх 6 площадок спостережень);  
– поверхневої води (у межах площадок спостережень № 1, 5, 6);  
– донних відкладів (у межах площадок спостережень № 5 і 6);  
– рослинності (у межах площадок спостережень № 3, 4, 5, 6). 

Спостереження з відбором зазначених проб у натурних умовах виконані уздовж поперечно-
поздовжнього профілю на п’яти основних площадках, що приурочені до відмінних ландшафтно-геологічних 
умов (рисунок). 

Методи дослідження 

Відбір проб. Як і в попередніх дослідженнях [1–4], у роботі застосовано комплекс методів. Зокрема, 
опробування ґрунту з інтервалу глибин 0–5 см здійснювалося за методикою конверта відповідно до вимог 
ГОСТ 17.4.4.02–84. 

 

 
Рис. Картосхема розміщення площадок спостережень уздовж рекогносцирувального поперечно-поздовжнього 

профілю в зоні впливу північно-західної частини полігону № 5 

Проби поверхневої води об’сягом 1,5 л кожна відібрані відповідно до вимог ГОСТ Р 51592-2000. З однієї 
з водойм полігону № 5 та з однієї з району його впливу взято, згідно з ГОСТ 17.1.5.01-80, проби донних 
відкладів. 

Опробування представницьких видів рослинності на території досліджень проведено паралельно з 
відбором ґрунтових проб. На площадці спостережень № 3 рослинність представлена осокою (Carex), на № 4 і 6 
– різнотрав’ям, на № 5 – пирієм повзучим (Agropyrum repens). На площадці спостережень № 6 було взято пробу 
опалого листя осики (Populus tremula). 

Лабораторні дослідження. Комплекс лабораторних досліджень включав геохімічний аналіз на вміст 
важких металів у відібраних пробах ґрунту, представницьких видів рослинності, поверхневих вод та донних 
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відкладів зони впливу полігону № 5. Зокрема, для визначення вмісту ВМ у ґрунтах, рослинності, донних 
відкладах використано фізико-хімічні методи (атомно-абсорбційний метод, спектрографи С-115 та 
“Сатурн 3”; емісійний спектральний аналіз, спектрограф “ЕСТ-1”; метод мас-спектрометрії з індукційно 
зв’язаною плазмою – ІСР-MS аналіз) та хімічний (силікатний аналіз) методи дослідження. Геохімічні 
дослідження вмісту ВМ у зразках ґрунту, рослинності та поверхневих вод визначалися також атомно-
адсорбційним аналізом на приладі КАС-115. 

Фізико-хімічні властивості ґрунтів визначалися хімічними та потенціометричними методами. Вивчення 
форм знаходження ВМ у ґрунтах виконано методом послідовних (постадійних) витяжок за методикою 
А. І. Самчука [5]. 

Коефіцієнт біологічного поглинання (КБП) хімічного елементу рослинністю розраховано за наведеною у 
праці [6] формулою (1):  

 
Nx
LxКБП = , (1) 

де Lx – вміст x-го хімічного елементу в золі рослин, Nx – його вміст у ґрунті. 
При групуванні важких металів по інтенсивності біологічного поглинання використано методику 

І. А. Авессаломової [6]. 
Дослідження зразків поверхневих вод на вміст важких металів виконувалося за такою схемою: фільтрат 

оброблявся концентрованою азотною кислотою у фарфоровій чашці, випарювався зразок до об’єму 25 мл, який 
доводився до об’єму 100 мл бідистильованою водою, а потім аналізувався методом атомно-абсорбційної 
спектрофотометрії. 

Результати проведеного дослідження 

У результаті комплексного еколого-геохімічного дослідження компонентів ландшафту в районі північно-
західної частини полігону № 5 з поховання ТПВ, що розташований у межах вододільного плато поблизу 
с. Підгірці Київської області, встановлено екологічно негативний його вплив на довкілля, насамперед на 
ґрунтові відклади. Зокрема, у ґрунтах зафіксовано зменшення вмісту поглинених катіонів і вмісту Cорг.. 
Натомість ці техногенні ґрунти характеризуються значним накопиченням ВМ. Порівняно з умовно чистими 
(фоновими) ґрунтами [7] уміст Cu у досліджених ґрунтах району полігону у 8 разів більше, Zn – у 12 разів, Ni – 
у 3, Cr – у 2, Pb – в 17 разів. Унаслідок забруднення ВМ у ґрунтах збільшується кількість рухомих форм 
(водорозчинна та іонообмінна): Zn – у 4 рази, Ni – у 5 разів, Cu – у 6 разів, Pb – у 8 разів. Це відбувається 
внаслідок надходження у ґрунти ВМ у вигляді оксидів та інших сполук, їх підвищена міграційна здатність 
пояснюється істотним зниженням коефіцієнта буферності ґрунтів (Kσ) та зменшенням ємності ґрунтово-
поглинального комплексу. 

Валовий вміст ВМ у донних відкладах району полігону № 5 варіює у широких межах, що залежить від 
техногенних факторів. Так, виявлене аномально високе забруднення цинком – 800 мг/кг (у 14 разів більше 
гранично допустимих концентрацій – ГДК), підвищений уміст міді – 150 мг/кг (у 4,5 рази вище ГДК). Середній 
вміст свинцю в них також перевищує ГДК і становить 72 мг/кг. За цими концентраціями донні відклади 
належать до небезпечного рівня забруднення. 

За результатами фізико-хімічних досліджень мікрокомпонентного складу відібраних проб поверхневих 
вод виявлено, що середній вміст мікроелементів у них складає, мг/дм3: F – 0,35, Cr – 0,005, Ni – 0,004, Cu – 
0,004, Feзаг. – 0,72, Pb – 0,0009. Вміст цих мікроелементів не фонових значень [8]. 

Рослинність також зазнає негативного екологічного впливу від діяльності полігону № 5. Зокрема, 
відмічається зміна біогеохімічних показників досліджених зразків трав’янистої рослинності, що зростає на 
полігоні. Так, до елементів значного накопичення в рослинності належать мідь, хром, нікель з КБП понад 2,0. 

Отже, на прикладі полігону № 5 визначено раціональний комплекс геохімічних методів, який дозволяє 
ефективно проводити дослідження стану довкілля в районі впливу об’єктів з захоронення ТПВ. 

Задача подальшого дослідження 

Для подальшого комплексного вивчення та об’єктивної оцінки еколого-геохімічного стану розглянутих 
об’єктів довкілля необхідно поповнити довідкові відомості про особливості полігону № 5, провести 
моніторингові дослідження по регулярній мережі наземного опробування (літо-, гідро-, біогеохімічного) та за 
даними дистанційної зйомки. Так, для більш повного охоплення за площею території робіт потрібно підібрати й 
отримати зроблені субсинхронно з наземними дослідженнями інформативні (просторове, спектральне 
розрізнення) матеріали багатозональних космічних знімань, виконати гіперспектральну зйомку з борту 
безпілотного літального апарата по достатній кількості профілів і точок спостережень. 
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УДК 553:622.03.211(477.62) 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНІЧНОЇ БУДОВИ ШАХТНОГО 
ПОЛЯ №1 НА ФОРМУВАННЯ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ 

СОЛЕПРОМИСЛУ ДП “АРТЕМСІЛЬ”  

Г. В. Акуленко, головний геолог пошуково-зйомочної партії ДРГП “Донецькгеологія”, м. Бахмут 
(Артемівськ), Україна, dongeo@ukr.net 
Важливість точного геологічного і тектонічного картування шахтних полів солепромислу ДП “Артемсіль” у проектуванні 
і проведенні гірничо-експлуатаційних робіт на прикладі Південно-східної ділянки закритої шахти № 1 по Брянцевському 
пласту Артемівського родовища кам’яної солі.   

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF GEOLOGICAL-TECTONIC 
BUILDING OF MAGNETIC FIELD NO. 1 ON THE FORMATION OF 

MINERAL AND GEOLOGICAL CONDITIONS OF SOLE-POPULATION 
SC “ARTEMSIL” 

G. V. Akulenko, State Regional Geologic Enteprise “Donetskgeologiia”, s. Bahmyt (Artemivsk), Ukraine, 
dongeo@ukr.net 
Importance of exact geological and tectonic kartuvannya of the mine fields of solepromislu DP “Artemsil” in planning and 
leadthrough girniche operating works on the example of the South-east area of the closed mine¹ 1 for Bryancevskomu to the layer of 
rock-salt. 

Вступ 
Підземна розробка кам’яної солі Артемівського родовища розпочата з закладання першої соляної шахти 

в 1879 році, що мала назву “Брянцевская коп.”. З того часу розпочався інтенсивний розвиток соляної 
промисловості в Донбасі. Протягом досить короткого часу в межах Артемівського родовища було закладено 
десяток соляних шахт, частина з яких навіть не вступила в експлуатацію та була затоплена у зв’язку із 
відсутністю пластів солі на економічно доцільних глибинах видобування. 

Зараз залишається широко поширеною думка про достатню вивченість геологічних і тектонічних умов 
Артемівського родовища кам’яної солі. Більш того, вважається, що геологічні умови на родовищі є досить 
сприятливими для підземної експлуатації солі, що в принципі і підтверджується багаторічною його 
експлуатацією. Однак на деяких ділянках родовища склалася досить критична ситуація щодо підтоплення 
існуючих гірничих виробок і порушення стійкості міжкамерних ціликів. У найбільш загрозливому стані, з 
точки зору гідрогеологічних і гірничо-геологічних умов, зараз знаходиться гірничі виробки південно-східної 
ділянки закритої шахти № 1 рудника № 1, 3 ДП “АРТЕМСІЛЬ”, де в 1932 року відбувся перший прорив 
підземних вод з тріщини в підошві Брянцевського пласта (БП) кам’яної солі в галереї № 38, який і дотепер 
створює певні гідрогеологічні та виробничі проблеми при експлуатації Артемівського родовища кам’яної солі.  

 
Рис. 1. Оглядова карта розташування соляних рудників ДП “АРТЕМСІЛЬ” 
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Виклад основного матеріалу 

У геологічному відношенні Артемівське родовище кам’яної солі приурочене до південно-східного крила 
Бахмутської котловини, в геологічній будові якої беруть участь комплекс осадових утворень від девонського до 
четвертинного віку включно.  

Об’єктом даного розгляду є нижньопермські продуктивні відклади слов’янської світи, які представлені 
комплексом арідних відкладів, що ритмічно чергуються. Основними породами світи є галогенні (кам’яна сіль, 
ангідрити, гіпси), карбонатні (органогенні і глинисті вапняки, доломіти) відклади та теригенні (аргіліти й 
алевроліти, пісковики) утворення, які мають різке підлегле значення, часто в розрізі виклинюються і 
заміщуються. Переважне значення серед аридних порід на площі Артемівського родовища має кам’яна сіль, яка 
складає біля 50 % від усієї потужності світи, глинисті породи становлять 15–20 %, карбонатні – біля 14 %, 
сульфатні – 16 %.  

Маркуючими шарами для слов’янської світи на родовищі є карбонатні горизонти S1, S2, S3, S4, між 
якими залягають шари ангідриту і Надрянцевський, Брянцевський, III, IV, Підбрянцевський та Ново-
Карфогенський пласти солі. Розробляються Надрянцевський, Брянцевський та Підбрянцевський пласти солі, 
інші міжбрянцевські пласти солі мають потужність 2,0–5,0 м і тому зараз не представляють промислового 
інтересу. Загальна потужність пластів солі в межах родовища коливається від 16,0 до 127 м. Глибина залягання 
змінюється від 71,3 до 576,8 м.  

Розріз слов’янської світи згідно перекривається товщею червонобарвних аргілітів, піщаних алевролітів 
краматорської світи, яка вміщує до трьох пластів гіпсу. При вилуговуванні гіпсів, горизонти що залягають 
вище, просідають і складається враження їх незгідного залягання. Ці продуктивні горизонти перекриті на 
окремих ділянках відкладами нижнього-середнього тріасу (дронівської і серебрянської світ), палеоген-
неогеновими відкладами і незначним шаром четвертинних порід.   

Геологічна будова району і зокрема Артемівського родовища ускладнюється зонами вилуговування. 
Прояви давніх процесів вилуговування відзначаються до глибини 270–300 м. Різний літологічний склад порід 
цієї зони зумовлюють дуже нерівномірний ступінь їх вилуговування та закарстованості. Для цих зон 
характерним є різке зменшення (до повного вклинювання) потужностей соляних пластів (навіть до нуля), 
підвищена закарстованість гіпсів, тріщинуватість та вилуговування порід, поблизу цих зон маркуючи горизонти 
вапняків є водоносними. В зоні вилуговування Брянцевського пласта водо насиченими є і пласти гіпсів, що 
залягають вище. Сучасні процеси вилуговування та карстоутворення розвинуті в верхній частині розрізу 
галогенних відкладів до глибини 100–150 м у місцях виходів їх на денну поверхню або в місцях залягання їх під 
малопотужним покровом (до 60 м) піщано-глинистих відкладів четвертинного, палеоген-неогенового та 
тріасового віку.  

На рисунку 2 показаний типовий геологічний розріз Артемівського родовища кам’яної солі з схемати-
чним положенням гірничих виробок солепромислу шахти № 1.   

  
Рис. 2. Типовий геологічний розріз Артемівського родовища кам’яної солі шахти № 1 

Карбонатний горизонт S3 найбільш потужний із усіх маркуючих горизонтів слов’янської світи (від 5 до 
15 м), доволі чітко простежується на усій площі родовища. Однією із відмінних особливостей вапняку S3 є 
значна наявність у ньому фауни брахіоподи і пелеципод. Представлений вапняк темно-сірим шламово-
детритусовим літотипом, місцями доломітизованим, рідше – оолітовим, нерівномірно-глинистим, рідко з 
малопотужними прошарками сірих аргілітів. У зоні вилуговування та поблизу її межі карбонатний горизонт S3 
водонасичений і переходить у самостійний водоносний горизонт. 

Між Брянцевським пластом солі і  карбонатним горизонтом S3 існує прошарок порід загальною 
потужністю 3,4 м, який представлений ангідритом (0,9 м) і глинистим сланцем (2,5 м). Початкове порушення 
цілісності соляного масиву гірничих виробок південно-східної ділянки шахти № 1 (колишня “Брянцевская 
коп.”) відбулося з формуванням тріщин саме у цій пачці. Ангідрит – це масивна, але вельми крихка і 
непластична порода. Внаслідок інтенсивної дії до шарів ангідриту бокового тиску він  здатний утворювати у 
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своїй масі систему пов’язаних між собою тріщин і мікропорожнин, які ймовірно стали провідниками води у 
гірничі виробки. Формування тріщин у ангідриті відбувалось у формі невеликих періодичних гірничих ударів 
(молоти і вибухи при видобуванні солі) і супроводжувалось підземним гуркотом (за свідченнями очевидців). 
Одночасно відбувалося й порушення глинистого сланцю: глинистий сланець має невисоку міцність і здатність 
розколюватись на пластини та призми за площинами, паралельними нашаруванню. При розкритті водоносного 
горизонту (спрацювання напору), породи наситились вологою. А ангідрит, і глинистий сланець відносяться до 
порід, які здатні досить сильно змінюватись в умовах зволоження. Розчинюється ангідрит дуже погано, але при 
тривалій дії вологи він здатний зв’язувати воду і перетворюватись на гіпс: CaSO4+2 H2O=CaSO4×2 H2O. 
Гідратизація ангідриту з утворенням гіпсу зумовлює значне збільшення його об’єму, внаслідок чого кристалізація 
гіпсу в порах і тріщинах викликає тиск на стінки пор та їх додаткове порушення з утворенням дрібних тріщин. 
Глинистий сланець при намоканні стає надзвичайно слабкою породою: насичені водою глинисті сланці швидко 
незворотно порушуються.  

Таким чином, зволоження локальної ділянки порід, що підстеляють БП, при розкритті водоносного 
горизонту сприяло додатковому порушенню порід із збільшенням їх об’єму і формуванню шляхів руху вод до 
гірничих виробок. Утворені тріщини та мікротріщини в описаних породах не здатні самозаліковуватись, тому 
вони слугують провідниками розсолу з водоносного горизонту до гірничих виробок протягом багатьох років. 
Тут формуються вимоїни вилуговування. Просторове розташування найбільших вимоїн вилуговування 
відповідає розташуванню найбільших тріщин підошви. Саме сюди потрапляли розсоли в першу чергу, де і 
проходили найбільш інтенсивні процеси вилуговування. Вся площа, укрита тріщинами підошви, повністю 
перетворена в суцільні вимоїни (частково засипані насипною сіллю), на деяких ділянках сформовані у декількох 
рівнях. При чому зараз, коли констатоване зниження рівня мінералізації вод, що надходять, поширення цієї площі 
значно збільшиться. Зараз багато вимоїн вилуговування самооголились, оскільки їх розвиток сягнув межі 
стійкості підошви над ними.  

У тектонічному відношенні Артемівське родовище кам’яної солі розташоване на структурі другого 
порядку – Артемівській антикліналі, яка представляє собою крупну складку, витягнуту в північно-західному 
напрямку. Родовище розташоване на північному крилі антикліналі, яке характеризується похилим заляганням 
порід з кутом падіння 2–5°.  

На рисунку 3 представлена геолого-тектонічна схема району Артемівського родовища кам’яної солі з 
основними тектонічними елементами та зонами вилуговування пластів солі. 

 
Рис. 3. Геолого-тектонічна схема району Артемівського родовища кам’яної солі 

За попередніми геологорозвідувальними роботами вважалось, що Артемівське родовище не ускладнене 
розривною тектонікою, а диз’юнктивні порушення, з характерними їм особливостями (зміщення залягання 
гірських порід, блокова будова, елементи дроблення, посилена тріщинуватість порід, тощо) відсутні. Але в 
геології існують і підтверджені досвідом геологорозвідувальних та експлуатаційних робіт диз’юнктивні 
порушення без зміщення гірських порід. Розривні порушення без зміщення за виглядом найчастіше являють 
собою різноманітні відкриті, закриті (у яких розрив спостерігається, але стінки дуже зближені), приховані (які 
невидимі неозброєним оком, але добре спостерігаються при розколюванні) тріщини в гірських породах 
шириною від декількох міліметрів і навіть менші (часто непомітні неозброєним оком) до декількох метрів 
(рідко десятків метрів). Глибина тріщин може бути різною – від декількох сантиметрів до десятків метрів 
(екзогенні тріщини) та до сотень метрів – десятків кілометрів (ендогенні тріщини).  Також геологія нараховує і 
тектонічні порушення плікативного (пластичні) характеру, при яких суцільність верств не порушується, а 
змінюється лише форма їх залягання.  

Таким чином, можливо думка, щодо відсутності диз’юнктивної тектоніки в межах Артемівського 
родовище є суперечним, а деякі випадки в будові геологічного розрізу (пластичного вигинання пластів порід на 
незначних відстанях) помилково віднесені тільки як наслідок просідання порід при процесах інтенсивного 
вилуговування чи карстування.  
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Вперше відкриту увагу на існування тектоніки в межах Артемівського родовища звернула Донецька 
геофізична експедиція в 1982–1985 рр. при виконанні дослідно-методичних робіт з вивчення можливостей ряду 
наземних геофізичних методів при картуванні соляного і гіпсового карсту в межах Артемівського родовища 
кам’яної солі.  

За результатами цих робіт чітко визначені природні аномалії різних порядків, які геофізики трактують як 
безумовно тектонічного походження. Найбільш значна з них пов’язана з широкою (до 2 км) тектонічною зоною 
субмеридіонального простягання, до якої віднесена долина ріки Бахмутка. Менш значні негативні аномалії 
відповідають долинам невеликих річок Мокра Плотва, Горілий Пень і балкам. Тектонічне походження їх не 
викликає сумнівів. Також виділяються аномалії північно-східного і північно-західного простягання, які 
фіксують систему тектонічних порушень, початок формування яких відноситься до тріасового періоду або 
навіть пізньої пермі. Формою проявлення тектонічних дислокацій можуть бути як різні розривні порушення 
(одне з них зустрінуте в Брянцевському пласті шахтою № 1 солерудника № 1, 3 у районі свердловини 10 000), 
так і перегини пластів.  

Найбільш розповсюдженою формою тектонічних порушень Артемівського родовища кам’яної солі є 
проявлення малоамплітудної тектоніки та (або) тектонічно послаблені (геодинамічні) зони різних порядків.  

До тектонічних порушень у даному контексті відносяться розривні порушення з амплітудою більше 20 м, 
які впевнено виявлені за даними буріння, розривні порушення з амплітудою 5–20 м, які називаються 
малоамплітудними, та тектонічні проявлення, які не вловлюються при розвідувальному бурінні, але чітко 
виділяються в геофізичних полях матеріалів граві- електро- сейсморозвідки. Ось чому детально простежені в 
карбоні і зафіксовані на картах палеозою диз'юнктивні і мілкі плікативні порушення на площі розвитку соляної 
пермі геологами в більшості випадків не відмічені.  

Геологічним вмістом тектонічних порушень геодинамічних зон є розривні порушення зі зміщенням на 
величину менше 5 м або перегини пластів з амплітудою того ж порядку, але, головним чином, тектогенні зміни 
структурно-текстурних особливостей гірничих порід, послаблення їх міцнисних характеристик, збільшення 
тріщинуватості і вологонасиченості. В межах таких тектонічних зон існують поглиблення зони гіпергенезу, які 
фіксуються заглибленням підошви гіпсової товщі в ангідритовий і навіть соляний масив (деякі свердловини 
розкривали гіпс під пластами солі де спостерігаються локальні заглиблення поверхні слов’янської світи і 
поверхні соляного дзеркала). В межах геодинамічних зон кам’яна сіль часто брекчірувана, навіть коли не має 
сторонніх мінеральних домішок. В деяких випадках відмічені площини ковзання.  

Наприкінці 2018 року ДП “АРТЕМСІЛЬ” звертається до ДРГП “Донецькгеологія” з виконання роботи 
“Гідрогеологічного прогнозу для розроблення робочого проекту ліквідації надходження вод на південно-
східній ділянці рудника 1, 3 по Брянцевському пласту кам’яної солі” (галерея № 38 закритої шахти № 1). У 
рамках виконання даної роботи профільними фахівцями підприємства проводиться переосмислення уявлення 
геологічної і тектонічної будови району солепромислу на основі багаторічних теоретичних і практичних 
досліджень. 

Визначений, за регіональними картопобудовами, новий структурний елемент району – Бахмутський 
підкид, який обумовлений проявленням альпійського тектогенезу і простягається з південного заходу на 
північний схід через весь Донецький прогин. Берестянський насув, що простежений в широтному напрямку на 
протязі 40 км від південних околиць м. Золоте до м. Соледар, продовжений далі на захід через усю Бахмутську 
котловину. Насув фіксується на гравіметричних картах і деталізаційних геофізичних профілях. Західне 
продовження насуву посередньо фіксується за зміною потужностей ізопахіт (до 20 м) Брянцевського і 
Підбрянцевського пластів кам’яної солі в північно-східній частині Артемівського родовища. 

Висновки 

Геологічна будова району Артемівського родовища кам’яної солі ускладнена зонами вилуговування. 
Площа, глибини, ширина та інтенсивність вилуговування різних порід у межах і за поширенням і досі 
трактуються як умовно визначені. При цьому процеси вулуговування і карстоутворення відбуваються і зараз. 
Швидкість процесів залежить від багатьох чинників: тектонічних, гірничих, гідрогеологічних, кліматичних, 
техногенних та інших навіть не передбачуваних.  

Тектоніка району Артемівського родовища кам’яної солі характеризується наявністю розривних 
(виділений Бахмутський підкид і Берестянський насув) і розвитком малоамплітудних плікативних і 
диз’юнктивних тектонічних порушень різних порядків, аж до так званих тектонічно послаблених 
геодинамічних зон. Крім того, геофізичними дослідженнями минулих років визначені техногенні аномалії поля 
сили тяжіння, що обумовлені розробками солі і гіпсу, наявністю яких неможна знехтувати при виконанні 
гірничих робіт солерудників ДП “АРТЕМСІЛЬ”. 
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УДК 553.98.042 (477) 

ФІЛЬТРАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ОСНОВА ДЛЯ 
ОЦІНЮВАННЯ ДРЕНОВАНИХ ЗАПАСІВ ГАЗУ 

М. Багнюк1, В. Владика2, О. Дмишко3, М. Дорохов4, В. Бодлак5, Л. Козак6, 
1 – канд, геол. наук, Львівське відділення УкрНДІгазу, м. Львів, Україна, bagnyuk.unga@i.ua,  
2, 3, 4, 5, 6 – Львівське відділення УкрНДІгазу, м. Львів, Україна, lkndc1@ukr.net 
На основі вивчення кернового матеріалу проаналізовано вплив на колекторські властивості порід розмірності уламкового 
матеріалу, коефіцієнта сортування, кількості цементу, його речовинний склад і тип цементації. Досліджено фільтраційну 
однорідність порового простору з використанням коефіцієнта анізотропії та піскуватості продуктивного розрізу. 
Встановлено кореляційний зв’язок між дренованими запасами газу і фазовою проникністю порід-колекторів для покладів, 
які представлені одним газонасиченим пластом. 

FILTRATION PROPERTIES OF ROCKS COLLECTORS A BASIS FOR 
EVALUATION DRAINED RESERVES OF GAS 

M. Bahniuk1, V. Vladyka2, O. Dmyshko3, M. Dorokhov4, V. Bodlak5, L. Kozak6, 
1 – PhD (Geology), Lviv Branch Ukrainian Research Institute of Natural Gas, Lviv, Ukraine, bagnyuk.unga@i.ua,  
2, 3, 4, 5, 6 – Lviv Branch Ukrainian Research Institute of Natural Gas, Lviv, Ukraine, lkndc1@ukr.net. 
On the basis of the study of core material, the influence on the collector properties of rocks of the dimension of the 
clastic material, the coefficient of sorting, the amount of cement, its material composition and the type of cementation 
have been analyzed. The filtration homogeneity of porous space with the use of the anisotropy coefficient and ply sand 
content of the productive section is investigated. The correlation between drainage gas reserves and phase permeability 
of reservoir rocks for deposits that are represented by a gas-saturated layer is established. 

 
На даний час спроба дослідження оцінки величини дренованих запасів газу однією свердловиною на 

основі фільтраційних характеристик порід-колекторів зроблена в низці публікацій. Зокрема в роботах [1, 2] для 
прогнозування дренованих запасів газу рекомендовано використати їх залежність від газопровідності 
газонасичених пластів. Залежність побудована для покладів газоконденсату візейських та газу сарматських 
відкладів. Літологічно породи-колектори цього комплексу утворень представлені перешаруванням пісковиків, 
алевролітів та глин і вапняків. Тобто у кожному покладі нараховувалося два і більше газонасичених 
пропластків. 

У тезах доповіді [3] для оцінювання дренованих запасів газу розвідувальними свердловинами, які 
буряться в межах родовища котре перебуває в розробці, запропоновано використати метод аналогії. Останній 
полягає в тому, що на основі величини залученого до дренування об’єму газу свердловиною, яка перебуває 
тривалий час в експлуатації, прогнозують його значення для нової шляхом співставлення газопровідності їх 
порід-колекторів. Вказана методика апробована для покладів, які теж складені перешаруванням пісковиків, 
алевролітів та глин. 

Предметом дослідження даної роботи є мізерні за величиною запасів газу поклади Вергунського 
родовища. Вони виявлені за результатами переінтерпретації каротажних діаграм низки свердловин та їх 
випробування і знаходяться у відкладах московського ярусу. Вказаними методами досліджень встановлені 
поклади газу у горизонтах М-3, М-4, М-5, М-6, частина яких вивчена розробкою. 

Відомо, що значний вплив на колекторські властивості порід мають такі складові: розмір та сортованість 
уламкового матеріалу, тип цементації, кількість цементу та його речовинний склад. Високий уміст карбонатної 
речовини сприяє кородуванню і заміщенню уламкових зерен, утворюючи суцільні поля базального цементу, що 
значно погіршує колекторські властивості порід. Кращими ємнісними і фільтраційними властивостями 
володіють різновиди з полімінеральним складом цементу і поровим, контактово-поровим типом цементації. 

У відкладах горизонту М-3 виявлені два поклади газу (М-3в, М-3е). Пористість порід-колекторів 
визначена за результатами інтерпретації ГДС становить 15,2–23,6 % (табл. 1). За даними лабораторних 
досліджень кернового матеріалу вона змінюється в межах 15,1–25,6 %, карбонатність від 2,14 до 21,8 %, 
гранулометричний склад 0,5–0,25 мм – 4,9 %, 0,25–0,1 мм від 1,40 до 41,8 % і <0,01 мм від 22,05 до 42,80 %. 

Характерною особливістю покладів газу в літопачці М-3 є те, що кожний з них представленй одним 
пластом, ефективна газонасичена товщина якого у пересічній більшості свердловин відповідає його загальній. 
Разом з тим спостерігаються різні величини газонасичення для однакових значень відкритої пористості. 
Винятком є єдиний газонасичений пласт покладу М-3е у свердловині 200, який характеризується різними 
величинами пористості та газонасичення. 

Продуктивні відклади горизонту М-4 за результатами досліджень кернового матеріалу представлені 
малокарбонатними пісковиками, з умістом карбонатного матеріалу в скелеті породи 1,4–6,6 %, глинисті 
мінерали присутні в межах від 10,2 до 19,0 %, що дає підстави віднести відклади горизонту до заглинизованих 
порід. За даними вивчення гранулометричного складу вміст фракції з розміром зерен 0,125 мм у складі скелету 
породи становить близько 26,2 % для карбонатизованих низькопористих колекторів та досягає 51,0 % у 
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високопористих малокарбонатних пластах. Теригенний матеріал продуктивних відкладів добре відсортований, 
що забезпечує йому високі фільтраційно-ємнісні властивості. Величина коефіцієнта анізотропії змінюється в 
межах 1,1–1,3, що вказує на фільтраційну однорідність порового простору продуктивних відкладів горизонту.  

Таблиця 1. Відомості про загальну ефективну і газонасичену товщини та коефіцієнти пористості і насиченості   
порід-колекторів Вергунського газового родовища 

Горизонт 
Номер 

свердловини 
(альт. ст. р.) 

Інтервал 
пласта, 

м 

Товщина, м Порис-
тість, % 

Газонасиче-
ність, % Літологія Характер 

насичення загальна ефек-
тивна 

газона-
сичена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М-3в 

51 (114,9 м) 718,0–724,6 6,6 5,0 5,0 23,5 60 пісковик газоносний 
71 (137,7 м) 729,0–734,0 5 3,4 3,4 20,2 78 пісковик газоносний 
72 (112,3 м) 714,0–718,4 4,4 4,4 4,4 17,8 72 пісковик газоносний 
78 (125,7 м) 730,8–734,6 3,8 3,8 3,8 15,2 51 пісковик п газоносний 

200 (124,7 м) 724,0–728,2 4,2 4,2 4,2 17,9 69 пісковик п газоносний 
201 (125,0 м) 716,0–723,0 7 5,4 5,4 16,2 64 пісковик газоносний 

М-3е 

78 (125,7 м) 773,0–776,0 3 3 3 20,5 69 пісковик газоносний 
200 (124,7 м) 768,0–773,0 5 5 5 21,2 70 пісковик п газоносний 
200 (124,7 м) 773,0–774,6 1,6 1,6 1,6 23,0 63 пісковик п газоносний 
201 (125,0 м) 760,0–773,0 13 12 12 19,9 83 пісковик газоносний 

М-4а 71 (137,7 м) 795,0–805,4 10,4 10,4 10,4 24,3 85 пісковик газоносний 
71 (137,7 м) 805,4–809,0 3,6 3,6 3,6 24,3 82 пісковик газоносний 

М-4б 

78 (125,7 м) 861,0–866,0 5 5 5 20,6 64 пісковик газоносний 
200 (124,7 м) 854,0–863,8 9,8 9,8 9,8 21,0 82 пісковик газоносний 
201 (125,0 м) 855,0–862,0 7 7 7 23,7 84 пісковик газоносний 
201 (125,0 м) 862,0–864,0 2 2 2 23,7 73 пісковик газоносний 

М-4в1 

51 (114,9 м) 900,0–902,0 2 2 2 12,7 49 алевроліт газоносний 
72 (112,3 м) 897,0–899,0 2 1,6 1,6 15,6 50 пісковик газоносний 

200 (124,7 м) 902,8–904,0 1,2 1,2 1,2 15,7 85 пісковик газоносний 
201 (125,0 м) 900,0–902,0 2 2 2 18,7 67 пісковик п газоносний 

М-4в2 

51 (114,9 м) 906,0–909,6 3,6 3,2 3,2 12,7 50 алевроліт газоносний 
71 (137,7 м) 927,4–932,0 4,6 4,6 4,6 15,9 50 пісковик газоносний 
72 (112,3 м) 904,0–907,6 3,6 3,6 3,6 14,0 54 пісковик п газоносний 

200 (124,7 м) 909,8–911,0 1,2 1 1 15,7 82 пісковик п газоносний 
201 (125,0 м) 907,0–910,0 3 3 3 11,7 49 алевроліт газоносний 

М-5в 

51 (114,9 м) 1050,0–1057,0 7,0 7,0 7,0 16,9 60 пісковик п газоносний 
71 (137,7 м) 1064,2–1070,6 6,4 5,2 5,2 12,7 58 алевроліт газоносний 
72 (112,3 м) 1043,0–1051,0 8 8 8 20,3 87 пісковик газоносний 
78 (125,7 м) 1055,0–1057,6 2,6 2,6 2,6 13,8 60 пісковик п газоносний 

200 (124,7 м) 1047,0–1054,0 7 7 7 16,2 72 пісковик газоносний 

М-6a1 

51 (114,9 м) 1081,4–1089,0 7,6 7,2 7,2 14,8 62 пісковик газоносний 
72 (112,3 м) 1073,2–1081,6 8,4 7,2 7,2 21,5 90 пісковик газоносний 
78 (125,7 м) 1082,8–1094,0 11,2 11,2 11,2 17,7 85 пісковик газоносний 

200 (124,7 м) 1079,0–1082,0 3 3 3 23,5 83 пісковик п газоносний 
 
У межах літопачки М-4 виявлені поклади газу, які пов’язані з підгоризонтами М-4а, М-4б, М-4в1 та М-

4в2. Газонасичена товща цих покладів теж представлена одним пластом. У розрізі більшості свердловин його 
ефективна газонасичена товщина відповідає загальній. У свердловині 71 (поклад М-4а) єдиний пласт з 
відкритою пористістю 24,3 % характеризується різними коефіцієнтами газонасичення. Таке явище також 
властиве для покладу М-4б у розрізі свердловини 201 (табл. 1). Можливо певна невідповідність між 
коефіцієнтами відкритої пористості порід-колекторів та їх газонасиченням спостерігається залежно від 
глинистості і карбонатності. 

Глинистість і карбонатність продуктивних відкладів горизонту М-5 у скелеті породи змінюється в межах 
від 9,4 % до 23,4 % і від 4,2 % до 21,8 %, відповідно. Встановлені величини вмісту глинистого і карбонатного 
матеріалів є значно більшими порівняно з вищезалягаючими відкладами горизонту М-4. Величина коефіцієнта 
анізотропії змінюється від 1,1 до 5,2 та вказує на неоднорідність пласта. 

Теригенний матеріал порід-колекторів горизонту гірше відсортований, оскільки вміст домінуючої 
фракції, розміром зерна 0,125 мм, у складі скелету породи становить тільки 30,4–50,4 %. Разом з тим у цих 
відкладах суттєво збільшується вміст грубозернистих фракцій, розміром зерна >1,0 мм та дрібнозернистої – 
розміром зерна 0,062 мм. Це дає підстави вважати, що погіршення колекторських властивостей проникних 
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порід пов’язане зі збільшенням кількості карбонатного та глинистого матеріалу в складі скелету породи і 
поганою сортованістю уламкового матеріалу. 

У відкладах горизонту М-5 за різними методами вивчення встановлено поклад газу в підгоризонті М-5в. 
У всіх свердловинах газонасичена товща цього покладу теж представлена одним пластом. На відміну від 
відкладів літопачок М-3 та М-4, у М-5в при знижених значеннях відкритої пористості вона характеризується 
більшими величинами газонасичення. 

За результатами інтерпретації каротажних діаграм та випробування свердловин поклад газу виявлений у 
підгоризонті М-6а1. Для нього, як і горизонтів М-3, М-4 та М-5 характерна однопластова будова. Керн з цього 
об’єкта не відбирали. 

 
Рисунок 1. Залежність фазової проникності по газу від ефективної пористості для порід-колекторів 

Вергунського родовища 

Варто відзначити, що досліджені в процесі різнобічного вивчення кернового матеріалу відмінності 
обумовили встановлення різних рівнянь регресії між відкритою пористістю і абсолютною газопроникністю. 
Згідно з ними аналогічному значенню відкритої пористості відповідали різні значення абсолютної 
газопроникності. Цей фактор ускладнював пошук кореляційного зв’язку між абсолютною проникністю і 
дренованими запасами газу. Разом з тим у процесі буріння свердловин 200 і 201 відібрано керновий матеріал з 
відкладів горизонтів М-4 та М-5. Під час його досліджень для низки зразків визначено фазову газопроникність. 
На  основі даної  інформації побудовано  залежність фазової  проникності  для газу від  пористості ефективної 
(рис. 1), яка описується рівнянням регресії: 

Кпр.еф. = 0,0005е0,8653Кп.еф.,                                        (1) 
де: Кпр.еф – фазова проникність для газу, 10-15 м2; 
Кп.еф. – пористість ефективна, %, 
е – основа натурального логарифма. 
Варто відзначити, що неузгодженості між ефективною пористістю і фазовою газопроникністю порід-

колекторів горизонтів М-4 та М-5 не зауважено. 
З використанням наведеного рівняння регресії (1) для порід-колекторів, які розкриті свердловинами 51, 71, 72, 
78, 200, 201 у покладах М-3е, М-3в, М-4а, М-4б, М-4в1+М-4в2, М-5в, М-6а1 обчислено значення фазової 
газопроникності. В різний час останні розробляли перерахованим фондом свердловин. За результатами обліку 
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видобутого газу та виконаних вимірювань поточного пластового тиску обчислено його дреновані запаси. 
Інформація про відкриту пористість порід-колекторів їх газонасичення та задреновані об’єми газу об’єктів 
дослідження наведена в табл. 2. 

 Таблиця 2. Фільтраційно-ємнісні властивості порід-колекторів та геолого-промислова характеристика видобувних 
свердловин Вергунського ГР 

Номер 
свердловини Поклад горизонту 

Коефіцієнт 
відкритої 

пористості, % 

Коефіцієнт 
газонаси-чення, 

% 

Коефіцієнт 
ефективної 

пористості, % 

Фазова 
проникність,          

10-15 м2 

Дреновані 
запаси газу, 

млн м3 
78 М-6а1 17,7 85 15,0 225 66 

200 М-5в 16,7 72 12,0 12 32 
71 М-4в1+М-4в2 15,9 67 10,7 5 27 

200 М-4б 21,0 82 17,2 1480 82 
71 М-4а 24,3 84 20,4 23426 92 

201 М-3е 19,9 83 14,5 805 77 
51 М-3в 23,5 60 14,1 99 64 

 На рис. 2 зображено залежність дренованих запасів газу від фазової газопроникності порід-колекторів. 
Необхідно відзначити, що вона характеризується досить тісним кореляційним зв’язком. В процесі дорозвідки 
Вергунського родовища її використовували для прогнозування дренованих запасів газу на одну свердловину. 
Пересічно це були об’єкти з облікованими запасами газу невизначеного промислового значення. Доцільно 
зауважити, що оцінений об’єм дренованого газу підтверджувався наступною розробкою. 

 
Рисунок 2. Залежність дренованих запасів газу від фазової проникності для покладів Вергунського родовища 

 Таким чином у покладах, які представлені єдиним газонасиченим пластом з фільтраційною 
однорідністю порового простору для оцінювання дренованих запасів газу на одну свердловину варто 
використовувати їх залежність від фазової газопроникності порід-колекторів.  
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УДК 556.044:622.211 (477.62) 

ОБУМОВЛЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕННЯ 
ПІДЗЕМНИХ ВОД У ГІРНИЧІ ВИРОБКИ  

ШАХТИ №1 ДП “АРТЕМСІЛЬ”  

Л. П. Босевська1, В. В. Скрипник2, С. В. Куроєдова3, 
1 – канд. геол. наук, провідний науковий співробітник, УкрНДІ сіль, м. Бахмут, Україна, 
bosslara@gmail.com,  
2 – головний геолог, ДП “Артемсіль”, м. Соледар, Україна, geolog@artyomsalt.com,    
3 – головний гідрогеолог ДПЗ ЕГП ДРГП “Донецькгеологія”, м. Бахмут (Артемівськ), Україна, 
dongeo@ukr.net. 
Розглянута проблема тривалого водопрояву у старих виробках соляної шахти №1 ДП “Артемсіль”, яка призводить до 
технологічних ризиків всього рудника і родовища на майбутнє. Причина та наслідки надходження підземних вод до 
виробки, спроби їх ліквідації. 

CONDITIONALITI AND SPECIFICS RECEIPTS UNDERGROUND 
WATERS IN MINING WORKS MINE №1 SE “ARTEMSIL” 

L. P. Bosevska1, V. V. Skripnik2, S. V. Kuroedova3, 
1 – UkrNDIsil, s. Bahmyt (Artemivsk), Ukraine, bosslara@gmail.com,  
2 – State Enteprise “Artemsil”, s. Soledar, Ukraine, geolog@artyomsalt.com,  
3 – State Regional Geologic Enteprise “Donetskgeologiia”, s. Bahmyt (Artemivsk), Ukraine, dongeo@ukr.net. 
The problem of prolonged water manifestation  in the old developments of the salt mine №1 SE “Artemsil”, which leads 
to the technological risks of the entire mine and deposit for the future. The reason and consequences of groundwater 
entering the development, attempts to eliminate them. 

Вступ 

Необхідною умовою безпеки солеруднику є повна відсутність надходження підземних вод у виробки 
шахти. Наявність легкорозчинних порід навіть при незначних притоках може привести до загибелі шахти. 

На сьогодні в старих виробках шахти № 1 ДП “Артемсіль” існує дуже складна проблема, яка пов’язана з 
надходженням підземних вод у галерею №38 з тріщинуватого вапняку S3, який залягає у підошві 
Брянцевського пласта солі, що відпрацьовується.  

Наявність відкритої гідро-геодинамічної системи зберігає підвищені технологічні ризики при 
відпрацюванні усього рудника і родовища на майбутнє, приймаючи до уваги положення ділянки 

водопроявлення (найвище за гіпсометрією), а також 
наявний зв’язок рудників виробками малого перетину. 
Розвиток водопроявлення, яке має гідравлічний зв’язок з 
водоносними горизонтами, прямо або непрямо пов’язаними 
з поверхневими водами, може створювати сприятливі 
умови для розвитку глибинного техногенного карсту.  

Виклад основного матеріалу 

Водоносні горизонти в відкладах слов’янської 
соленосної світи приурочені до зон вилуговування соляних 
пластів на глибинах, тріщинуватим вапнякам та 
закарстованим гіпсам “гіпсової шляпи”, і розвинуті до 
глибин 150 м від поверхні. Циркуляція вод від поверхні до 
зон вилуговування в основному відбувається по інтервалам 
соляних пластів, що вилугувані та представлені брекчією 
порід, що залягають вище. 

У межах зон вилуговування, де породи мають 
зворотне падіння, весь комплекс порід слов’янської світи, 
що залягає вище, порушений внаслідок вилуговування 
соляного пласта та просідання верхньої товщі порід. 
Внаслідок процесів просідання утворюються серії 
вертикальних тріщин, якими циркулюють води по 
вертикалі, об’єднуючи окремі розділені водоносні 
горизонти. По вертикальним тріщинам вода надходить з 
поверхні безпосередньо до зони вилуговування. 

Рис. 1. Розлом підошви 38 галереї та 
її здіймання у 1932 р. 
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У 1932 році внаслідок наближення виробок галереї № 38 руднику № 1 до зони вилуговування пласта та 
залишення у підошві виробки цілику солі недостатньої потужності утворилася тріщина довжиною 60 м із 
здійманням підошви виробки. Розміри тріщини швидко зростали. З метою з’ясування причин розриву підошви 
у крайній східній частині камери було пройдено шурф, а з його вибою – пройдено шпур, який на глибині 4,8 м 
від підошви гірничої виробки розкрив вапняк – колектор напірного водоносного горизонту. Води почали 
мимовільно виливатися із слабким напором на підошву гірничих виробок, спочатку – галереї № 38, далі – за 
падінням перетікали по підошві до суміжних камер, підтоплюючи поступово усю ділянку в напрямку шахтних 
стовбурів. При цьому раніше утворена тріщина декілька зменшилась – зреагувала на різке зменшення 
гідростатичного напору підземних вод. З цього часу швидкий розвиток тріщини призупинився, хоча здіймання 
підошви відбувалося ще щонайменше 3 роки. Первинний дебіт напірних вод склав 34,5–69,1 м3/доб, трохи 
пізніше знизився до 25,9 м3/доб і стабілізувався на цьому рівні; мінералізація вод склала 318,1 г/дм³.  

Після закриття свердловини-шпура дерев’яним чопом та укладки на дно шурфу бетонної подушки 
товщиною 1,2 м надходження вод суттєво зменшилось (до 1,7 м3/добу), але не припинилось повністю. В 
листопаді 1967 р. надходження води почало досить швидко зростати і до травня 1968 р. досягло колишньої 
цифри – 25,9 м3/доб. Для зняття напору водоносного горизонту геологічною службою “Артемсолі” у зону 
вилуговування БП була пробурена сверд. № 10. Після розбурювання водотриву – ангідриту та аргіліту – в 
підошві БП, крізь перфорацію обсадних труб напірні пластові води вапняку S3 стали надходити у горизонти, 
що залягають вище зони вилуговування БП. Як результат, надходження вод у 38 галерею почало знижуватись, і 
до 1975 р. склало 4,3÷5,2 м3/доб. З цього часу суттєвих коливань дебіту не було незважаючи на значну кількість 
робіт, які виконувались на ділянці для ліквідації надходження вод. У 2017–2018 рр. приплив води становив 2,2–
2,9 м3/добу. 

З часу появи вод проводився постійний їх відлив з ділянки, а для зменшення кількості води (розсолу) на 
підошві виробок застосовувалось її підсипання насипною сіллю. Зважаючи на високу мінералізацію вод, що 
надходили, і невисокий дебіт вод (4–5 м3/добу), тривалий час ніяких дій по відношенню до водопроявлення не 
здійснювалось. Розсоли, що надходили, відкачувались на поверхню. 

За період, що минув, було проведено значний об’єм дослідних геолого-гідрогеологічних робіт з метою 
встановлення природи водопрояву та його впливу на стан гірничих виробок, а також у різні часи була виконана 
низка спеціальних робіт на ділянці з метою припинення надходження вод (або зменшення їх дебіту).  

Спроба тампонажу вимоїн у підошві камери та шурфу здійснювалися дворазово у 80-х роках минулого 
століття та в 2006–2008 роках. Обидві спроби не призвели до припинення надходження води у виробку. Води 
продовжували надходити на ділянку через підошву камери 38 (у камері 38 вони знаходились у вимоїнах на 
глибині від підошви приблизно 0,6–0,8 м), розливатися по підошві суміжних камер, створювати незручні умови 
для пересування людей, а також загрожували підтопленню стовбурів. У процесі проведення тампонажу на 
підошві суміжних камер з’явилась велика кількість вичавлених розсолів. Оскільки підошва камери № 38 
знаходиться гіпсометрично вище, води накопичувались на підошві суміжних камер за падінням пласта. 
Результати наступних гідрогеологічних спостережень показали, що ці роботи не мали жодних позитивних 
результатів для зменшення дебіту надходження вод на ділянку, а навпаки, призвели до формування нових 
шляхів міграції вод ділянкою і прискорили порушення підошви виробок. З метою організації збору розсолу у 
лютому 1987 р. було побудовано і обладнано невеликий водозбірник ємністю 50 м3 у камері 33, звідки розсоли 
вже відкачувались на поверхню, а згодом - до підземних водозбірників. 

Для вивчення можливої проникності соляного масиву з виробок було пробурено понад 100 свердловин. 
У результаті в підошві виробок виявили наявність значної кількості вимоїн вилуговування як в епіцентрі 
водопроявлення (кам. 38), так і на ділянці між стовбурами рудника (потужність від 0,2 до 1,2 м). Крім того, 
було виявлено, що соляний масив в підошві гірничих виробок не є непроникним: він не здатний утримати воду 
(розсіл).  

Протягом останнього десятиліття постійно 
фіксується розвиток нових провалів підошви 
камери 38 і в інших місцях, переважно у східній 
частині (рис. 2). Нові провали підошви оголюють 
багаторівневі вимоїни вилуговування сумарною 
потужністю до 1 м.  
Рис. 2. Провали підошви, утворені над багаторівне-вими 
вимоїнами вилуговування. Фото 2015–2016 рр. 

Пустотний простір у підошві накопичувався і 
збільшувався протягом тривалого часу, і на 
теперішній час механічне порушення підошви 
набуло масований характер. Постійно 
відбувається розвиток нових провалів або 
відкритих вимоїн незважаючи на те, що постійно 
проводяться роботи з підсипки оголених пустот. 
По стінкам провалів підошви над вимоїнами 
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візуалізуються вимоїни, утворені у декілька рівнів. У багатьох місцях спостерігається також розкриття давніх 
тріщин на підошві й утворення нових. Протягом останніх трьох років процес механічного порушення підошви 
суттєво активізувався і розширився по площі, вийшовши за межі східної частини камери. Невеликі провали 
почали формуватися вздовж всієї камери. Стан підошви став небезпечним для перебування людей і техніки. 

Вперше води було розкрито з високою мінералізацією, що відповідає межі насичення – 318 г/л. Протягом 
перших двох десятиліть зниження мінералізації практично не було зафіксовано, але була відмічена залежність 
незначних коливань мінералізації від сезонного фактору. З 2007 року були розпочаті системні спостереження за 
хімізмом вод, що надходять. Гідрохімічні показники водопрояву показують чітку тенденцію до повільного 
зниження мінералізації розсолів, що надходять, у багаторічному циклі, і на теперішній час ці розсоли є суттєво 
ненасиченими і агресивними до кам’яної солі. У 2018 р. зафіксовано рекордно низьку мінералізацію розсолу – 
229,21 г/дм³. Це може пояснюватись тим, що сучасний рівень розсолу в шурфі не перевищує підошву БП. 
Вірогідно, це і є первинна мінералізація вод, які підходять до соляного пласта. Агресивність такого розсолу 
досить висока.  

Варто зазначити, що однією з ускладнюючих проблем є наявність густої розгалуженої мережі вимоїн на 
суміжній ділянці, між стовбурами, утворених у 50-ті роки в період високих водопроявів по стовбурах На 
теперішній час частина свердловин на цій ділянці заповнені розсолом та деякі стали самовиливними. Вода 
з’являється у віддалених свердловинах (за падінням), які були сухими. 

Суттєву геомеханічну проблему складає стійкість підошви гірничих виробок поблизу епіцентру 
водопроявлення, яка постійно погіршується. Внаслідок втрати підошвою стійкості найближчим часом 
унеможливиться проведення раніше рекомендованих профілактичних робіт із засипки провалів кам’яною сіллю 
дрібних фракцій, а також загалом – проведення моніторингових робіт на ділянці, тобто ділянка в її епіцентрі 
стане неконтрольованою.  

Основними чинниками, що впливають на величину надходження підземних вод у гірничі виробки БП є 
ступень тріщинуватості аргіліто-ангідритового прошарку у підошві БП, ступень обводненості вапняку S3 та 
ступень гідравлічного взаємозв’язку водоносного горизонту вапняку S3 з водоносними горизонтами зони 
вилуговування БП та гіпсо-ангідритової товщі.  

Цілком очевидно, що ділянка обводнення являє собою відкриту систему, пов’язану із надсольовими 
водами через живлячий напірний водоносний горизонт (вапняк S3) і активну зону вилуговування БП, яка 
стрічкою проходить повз даній ділянці, наближаючись до неї на відстань 80 м (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схематичний розріз водоносного комплексу в районі зони вилуговування БП 

1 – ґрунтово-рослинний шар, 2 – гіпс; 3 – закарстовані породи; 4 – вапняк; 5 – пісок; 6 – ангідрит; 7 – аргіліт; 8 – кам’яна 
сіль; 9 – алевроліт; 10 – брекчія вилуговування кам’яної солі; 11 – напрям руху підземних вод 

 
Водоносний горизонт вапняку S3 є типовим тріщинно-карстовим напірним водоносним горизонтом з 

напором до 115,8 м. Він залягає в підошві Брянцевського пласта солі і відділений від нього малопотужною 
верствою (3,54 м) ангідриту та глинистого сланцю. Зона обводненого вапняку просліджується у південно-
східній частині родовища, де глибина його залягання не перевищує 150 м від поверхні. В зоні вилуговування 
Брянцівського пласта вапняк S3 сильно тріщинуватий, вилужений, часто з прошарками селеніту. Сіль тут 
повністю вилужена. Ангідрит, що залягає між верствами вапняку, сильно розбитий тріщинами з включенням 
крупних кристалів зірко-пластинчатого гіпсу та окремих прошарків селеніту, які перетинають породу в різних 
напрямках. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів за межами 
зони вилуговування, на схід від неї, де вапняк S3 має вихід безпосередньо під відклади четвертинного віку або 
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малопотужні відклади “гіпсової шляпи”. Розвантаження його вод відбувається у вищележачі горизонти зони 
вилуговування, “гіпсової шляпи”, дронівської світи і алювіальні, а також частково, в гірничі виробки рудника 
№ 1 (галерея 38). Останнє наглядно видно за наявністю депресійної воронки п’єзометричної поверхні 
підземних вод, приурочених до вапняку, епіцентром якої є камера 38. 

Висновки 

Рудник № 1,3 по БП завершує відпрацювання запасів, після чого шахтне поле руднику повинно бути 
піддане сухій консервації. Тому залишення ділянки водопроявлення в описаних умовах без контролю 
неможливе. Це підвищує актуальність вирішення проблеми у період роботи рудника. Процеси техногенного 
соляного карсту лише на перших етапах формування шляхів проходять дуже повільно. При активізації 
динаміки процесу на фоні зниження мінералізації прискорення техногенного карсту з відповідними наслідками 
може відбутись достатньо швидко.  

“Правилами безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин…” передбачена 
необхідність своєчасного припинення будь-яким шляхом припливу розсолів або води до гірничих виробок 
соляних шахт. Таким чином, приймаючи до уваги вимоги нових Правил безпеки, сучасний стан проблеми 
надходження вод, а також необхідність консервації рудника актуальність вирішення проблеми поводження з 
водопроявом на 2018 р. є надзвичайно високою. 
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ПЕРЕОЦІНКА РЕСУРСІВ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН – 
ВАЖЛИВИЙ ЕТАП У НАРОЩУВАННІ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ 

БАЗИ УКРАЇНИ 

А. П. Василенко, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ, Україна, alla_vas@ukr.net 
За результатами проведення переоцінки перспективних та прогнозних ресурсів одержано нові дані про сучасний стан 
ресурсного потенціалу твердих корисних копалин. Кінцевим результатом робіт є формування бази даних перспективних і 
прогнозних ресурсів у цілому по Україні. До обліку включено об’єкти лише з позитивною геолого-економічною оцінкою. 
Одержані обсяги ресурсів, за кількісними й якісними показниками  можуть бути використані для вироблення стратегічних 
рішень щодо розширення мінерально – сировинної бази країни. 

REASSESSMENT OF MINERAL RESOURCES IS THE MOST 
IMPORTANT STAGE IN BUILDING UP THE MINERAL RESOURCE BASE 

OF UKRAINE 

A. P. Vasylenko, Candidate of Geology-Mineralogical Sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, alla_vas@ukr.net 
According to the results of the reassessment of promising and forecast resources, new data were obtained on the current state of the 
resource potential of solid minerals.The end result of the work is the formation of a database of prospective and forecast resources in 
Ukraine as a whole. Objects with a positive geological and economic assessment are involved in accounting. The obtained resources 
for quantitative and qualitative indicators can be used to develop strategic decisions to expand the mineral resource base of the 
country. 

 
Вітчизняна система виявлення, оцінки та обліку ресурсів твердих корисних копалин довела свою 

необхідність та дієвість при визначенні і коригуванні напрямків робіт та витрат на відтворення мінерально-
сировинної бази (МСБ) України. Методологія обґрунтування цих досліджень передбачає проведення 
переоцінки ресурсів з періодичністю один раз на п’ять років по кожному виду корисної копалини. 

Беручи до уваги новітні досягнення у технології видобутку і переробці руд, зміни у внутрішній 
економічній політиці (транспортні тарифи, тарифи за електроенергію та ін.), що різко змінюють витрати 
виробництва і впливають на рентабельність відпрацювання родовищ (у тому числі і тих, що прогнозуються); 
зміни кон’юнктури ринку; прогресуючу тенденцію до зниження вмістів у рудах корисних копалин, що 
відпрацьовуються, та інші чинники – необхідний аудит (переоцінка) ресурсної бази твердих корисних копалин.  

В Україні зведена оцінка ресурсного потенціалу виконана станом на 1990 р. Тому ще в 2001 р. 
постановою Департаменту геології і використання надр № 10/2-82 було передбачено провести переоцінку 
перспективних та прогнозних ресурсів у цілому по Україні. Але на сьогоднішній день через відсутність 
фінансування та ряду інших причин, що носять суб’єктивний характер, переоцінка ресурсів проведена лише в 
межах УЩ такими геологічними підприємствами: “Причорномор” ДРГП, ДП “Центргеологія”, КП 
“Південукргеологія”, ПДРГП “Північгеологія”. В результаті виконаних робіт, одержані нові прогнозні об’єкти, 
що поповнили існуючу базу даних перспективних і прогнозних ресурсів та знято з обліку об’єкти, що не 
пройшли ГЕО (геолого-економічну оцінку) і відпрацювання яких у сучасних умовах економічно недоцільно. 

У межах “Причорномор” ДРГП переоцінку пройшов 81 об’єкт по 14 видах корисних копалин. По 
території діяльності ДП “Центргеологія” переоцінка ресурсів проводилася по 11 видах корисних копалин і на 
сьогоднішній день на обліку знаходиться 123 об’єкта твердих корисних копалин. По території діяльності КП 
“Південукргеологія” переоцінка ресурсів проводилася по 28 видах корисних копалин. По території діяльності 
ПДРГП “Північгеологія” (нині УГК) переоцінка ресурсів проводилася по 18 видах корисних копалин. За 
результатами проведених робіт на обліку підприємства станом 01.01.2019 р. знаходяться перспективні та 
прогнозні ресурси твердих корисних копалин по 113 об’єктах. 

У ході аналізу стану мінерально-сировинної бази окремих корисних копалин коротко наводиться її 
характеристика з урахуванням географо-економічних факторів, співвідношення економічних і обмежено 
економічних запасів, можливості підготовленої МСБ забезпечити внутрішні потреби українських підприємств і 
експортні можливості. Аналізується також конкурентоспроможність українських родовищ у співставленні з 
закордонними аналогами, виділяються можливі нетрадиційні для України типи промислових родовищ та 
нетрадиційні технології видобутку і переробки руд, які можуть змінити уяву про промислове значення 
родовищ. За результатами аналізу намічаються головні невирішені проблеми МСБ, визначаються основні 
напрямки прогнозних досліджень і оцінки прогнозних ресурсів.  

Одним із основних принципів аналітичної роботи з родовищами і прогнозними об’єктами є селекція, 
тобто послідовний вибір з великої кількості об’єктів тих, які представляють практичний інтерес. Авторами 
проведення робіт в межах діяльності окремих ДРГП (КП) спочатку формується реєстраційна база даних 
прогнозних об’єктів. Реєстраційна база повинна мати їх максимально повний перелік. До нього входять: 1) 
родовища з запасами категорії С2, не включені до Держбалансу; 2) недооцінені перспективні рудопрояви; 3) 
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прогнозні об’єкти, що одержали оцінку в результаті геологорозвідувальних робіт та інвестиційних проектів; 4) 
об’єкти з авторською оцінкою прогнозних ресурсів, які виділені безпосередньо при переоцінці. 

Наступним етапом є формування переліку перспективних родовищ, рудопроявів, прогнозних площ і 
ділянок, ресурси яких потребують перегляду. При цьому враховується ступінь вивченості об’єктів, уся 
сукупність фактичних даних по них в руслі існуючих геологічних і геолого-економічних моделей. Кількісна 
оцінка ресурсів цих об’єктів піддається ретельному аналізу, понад усе на достовірність одержаних результатів. 
У необхідних випадках переоцінюється категорія ресурсів окремих об’єктів.  

Результати аналізу (переоцінки) виносяться на карту масштабу 1:500 000, а також приводяться в 
табличній формі, де використовуються такі параметри: номер п/п, номер прогнозного об’єкту, номенклатура 
планшету, корисна копалина, назва рудного об’єкту, координати (широта, довгота), адміністративна та 
металогенічна прив’язка, геолого-промисловий тип, площа та глибина прогнозу, форма рудних тіл, питома 
продуктивність, середній, мінімальний та бортовий вмісти корисного компоненту, методи відпрацювання та 
підрахунку, обсяги перспективних та прогнозних ресурсів (Р1, Р2, Р3), одиниця виміру, назва організації 
проведення робіт, автор, рік. Крім того, авторами переоцінки надається таблиця руху ресурсів (по території 
діяльності ДРГП (КП)), де відображено обсяги та категорії ресурсів окремих видів корисних копалин до 
переоцінки і після. Всі ці дані направляються на апробацію в Наукову раду з прогнозування.  

1. У результаті проведених робіт було одержано нові дані про сучасний стан ресурсного потенціалу УЩ. 
Велика увага приділялась достовірності оцінок і відповідності прийнятих розрахункових параметрів рудних 
об’єктів сучасним геолого-економічним вимогам та обґрунтованості віднесення ресурсів до певних категорій. 
Частина ресурсів при недостатньо надійному обґрунтуванні переведена в нижчі категорії та мінерагенічний 
потенціал. 

2. Кінцевим результатом робіт стало формування бази даних перспективних і прогнозних ресурсів у 
цілому по Україні. До обліку включено об’єкти лише з позитивною геолого-економічною оцінкою. Але, 
враховуючи можливі помилки при її проведенні, що витікають із ненадійних оцінок прогнозованої якості та 
кількості мінеральної сировини, окремі об’єкти залишаються в реєстраційних таблицях на базі геологічних 
підприємств і при проведенні наступної переоцінки можуть бути повторно представлені на апробацію в зв’язку 
зі зміною кон’юнктури ринку. 

3. Сучасна інформація про наявність перспективних площ з оціненими перспективними та прогнозними 
ресурсами може бути використана для вироблення стратегічних рішень з розширення мінерально-сировинної 
бази країни, а також для залучення інвестицій з метою подальшого вивчення та розробки об’єктів.  

Таким чином, переоцінка дає змогу більш повно оцінити стан вітчизняного ресурсного потенціалу у 
сучасних економічних умовах, забезпечити відтворення МСБ у довгостроковій перспективі та рівень 
компенсації видобування приростами запасів, а також оптимізувати показники багатства надр.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ 
СВОЙСТВА ИСКОПАЕМЫХ УГЛЕЙ 

Т. А. Василенко1, А. К.  Кириллов2, А. Х. Исламов3, Н. В. Дорошкевич4, 
1 – д–р техн. наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский горный университет”,              
г. Санкт-Петербург, Россия ,(tvasilenko@mail.ru), 
2 – д–р техн. наук, старший научный сотрудник, Институт физики горных процессов НАН Украины,        
г. Днепр, Украина, (kirillov1953@inbox.ru), 
3 – канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Объединённый институт ядерных исследований,   
г. Дубна, Россия, 
4 – канд. сельхоз. наук, Объединённый институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия 
Методами рамановской спектроскопии и малоуглового рассеивания нейтронов исследовано влияние тектонических 
деформаций на структуру углей. Показано изменение скорости метаморфизации и наличие структурных дефектов в 
тектонических зонах. Относительный сдвиг полос D и G в рамановских спектрах коррелирует со сдвигом полосы D. 
Потому все изменения, происходящие в углях при деформациях в тектонических нарушениях, будут проявляться в первую 
очередь в полосе D. 

INFLUENCE OF TECTONIC DISORDERS ON RESERVOIR PROPERTIES 
OF THE FOSSIL COALS 

T. A.  Vasilenko1, A. K. Kirillov2, A. H. Islamov3, N. V. Doroshkevich4, 
1 – Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia, (tvasilenko@mail.ru), 
2 – Institute for Physics of Mining Processes, NAS of Ukraine, Dnipro, Ukraine, (kirillov1953@inbox.ru), 
3, 4 – Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia 
Effect of tectonic deformations on the structure of coal was studied by Raman spectroscopy and small-angle neutron scattering. It is 
shown, that the change of coalification rate and the presence of structural defects in tectonic zones are exist. The relative shift of D 
and G bands in the Raman spectra correlates with the shift of D band. Therefore, all the changes occurring in the coals during 
deformations in tectonic zones will manifest primarily in the D band. 

 
На примере образцов углей из ненарушенной части угольного пласта и образцов из тектонического 

нарушения (ТН) был приведен комплекс экспериментальных исследований по установлению связи структуры 
угольного вещества и свойств угля как коллектора метана с учетом наличия тектонической нарушенности. 

Для исследования изменения физико-химических свойств углей двух пластов Кузнецкого угольного 
бассейна (Болдыревский и Поленовский) применяли три метода: малоугловое рассеяние нейтронов (МУРН) [1], 
низкотемпературной адсорбции азота [2] и спектроскопия комбинационного рассеяния (СКР или рамановская 
спектроскопия) [3]. В отличие от традиционных исследований, где рассматривались структурные и 
сорбционные свойства углей в зависимости от стадии метаморфизма, мы попытались выявить 
чувствительность данных методов к изменению физических характеристик угля в геологических нарушениях. 
Для установления закономерностей было проведены измерения для образцов из ТН и спокойной зоны 
угольного пласта. 

Наиболее чувствительным методом для анализа ТН оказался метод СКР [3], позволяющий проследить 
характеристики типа деформаций (пластические или упругие) в нарушенных зонах, что проявляется в 
незначительном, но заметном изменении степени углефикации, которая определяется такими физическими 
характеристиками, как давление и температура. 

Проведем анализ данных, полученных методом рамановской спектроскопии на примере образцов из 
пласта Болдыревский (СУЭК). Согласно высказанным выше замечаниям, в образце вне нарушения наблюдается 
максимальный сдвиг полосы D относительно полосы G (246 см-1). Это означает, что алифатические связи в 
пласте Болдыревский имеют повышенное число дефектов по сравнению с нарушением. Процесс углефикации в 
этой области протекал с меньшей скоростью, чем в тектоническом нарушении. Данное заключение 
подтверждают данные БЭТ. Действительно, в ненарушенном образце средний размер микропор превосходит 
эту величину для образца из тектонического нарушения (3,7 и 2 нм соответственно). Поэтому становится 
понятным более высокая плотность (г/см3) и удельная поверхность S/V, полученные для образца из нарушения 
методом МУРН (2,7·103 и 8,2·103 см2/см3). На основе этих данных можно утверждать, что это нарушение 
относится к типу нарушений повышенного горного давления (ПГД). Отличаются и данные тангенса угла 
наклона сорбционных кривых – последний столбец табл. 1 (tg, BET) 
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Таблица 1. Данные низкотемпературной адсорбции азота 

№ Место отбора пробы Vdaf С А, BET 
м2/г Rср, нм tg, BET 

3 
4 

Ненарушенный 
Нарушение 

40,3 
38,6 

3,447 
4,408 

4,1 
4,1 

3,7 
2,0 

2,53 
2,16 

 
Таблица 2. Данные рамановской спектроскопии 

№ Место отбора пробы ∆КD, см-1 ∆КG, см-1 I0(D)/I0(G) ∆КG-D, см-1 

3 
4 

Ненарушенный 
Нарушение 

1343 
1354 

1589 
1586 

1,00 
1,00 

246 
232 

 
Для ископаемых углей из пластов Поленовский и Болдыревский (Кузбасс) получены выводы: 
1. С точки зрения иерархической организации структуры все угли имеют поверхностные фрактальные 

размерности, близкие к значению 2,9. По этому параметру угольные пласты можно характеризовать, как 
склонные к выбросам угля, породы и газа. 

2. Удельные поверхности пор, вычисленные с учетом фрактальности из МУРН, значимо различаются для 
зон ТН и других областей пластов, что позволяет сделать выводы о значимости микропор в повышенном темпе 
газовыделения в нарушенных областях угольных пластов. 

3. Относительный сдвиг положений полос D и G в рамановских спектрах коррелирует с положением 
полосы D (рис. 1). Потому все изменения, происходящие в углях при деформациях в тектонических 
нарушениях, будут проявляться в первую очередь в полосе D. Сдвиг полосы D в область более высоких частот 
и одновременное увеличение отношения амплитуд полос I0(D)/I0(G) свидетельствуют о росте разупорядочения 
структуры углерода. 

4. В ненарушенной зоне положение максимума полосы D указывает на преобладание нарушений связей 
атомов углерода в структуре и замедление темпов метаморфизации. Структура углей вне нарушения является 
менее упорядоченной, поскольку отношение I0(D)/I0(G) превосходит значение этой величины для зоны ТН. В 
ТНЗ преобладающими являются пластические деформации. 

 
Рис. 1. Связь относительного сдвига положений полос ∆КG-D с положением полосы D (∆КD) по данным рамановской 

спектроскопии 
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МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ  
ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН 

НА ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩАХ 
І. В. Васильєва1, 
1 – аспірант, завідувач лабораторії аналітичних досліджень, УкрДГРІ, Київ, Україна, vasilieva1982@ukr.net 
У статті представлено огляд існуючих методів визначення якісних характеристик вугільних пластів за результатами 
ГДС і прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ. Геофізичні дослідження свердловин при розвідці 
вугільних родовищ застосовуються для вирішення багатьох геологічних завдань. Серед них: літологічне розчленування 
розрізу, виділення пластів вугілля, визначення глибини їх залягання і кутів падіння порід, визначення потужності, будови, 
зольності, якісних характеристик вугілля, визначення синоніміки вугільних пластів, підрахунок запасів. 

 
METHODS AND CHARACTERISTICS OF GEOPHYSICAL RESEARCH 

WELLS IN COAL DEPOSITS 
I. Vasileva1, 
1 – graduate student, Ukr SGRI, Kyiv, Ukraine, vasilieva1982@ukr.net 
The article provides an overview of some of the existing methods of determining the coal quality features on the results of GSW and 
forecast geological conditions of coal mining. Geophysical exploration wells during the exploration of coal deposits solve many 
geological problems. Among them: the lithological section subdivision, allocation of coal seams, the definition of the depth of their 
occurrence and the angles of incidence breeds, the definition of power, structure, ash, coal quality characteristics, determination of 
synonymy coal seams, and others. Data of GSW used in the calculation of coal reserves in the field. 

 
Геофізичні дослідження свердловин (ГДС) у межах шахтних полів виконувались на всіх стадіях 

розвідки. Залежно від періоду розвідки, застосовувалась відповідна методика робіт та апаратура. 
В останні роки значно змінилася методика робіт та геофізичне обладнання, зросли вимоги до 

вірогідності та повноти рішення геологічних задач з допомогою ГДС. 
В процесі обробки матеріалів геофізичних досліджень свердловин вирішуються наступні геологічні 

задачі: 
– визначення глибини залягання, товщини та будови вугільних пластів; 
– визначення зольності та інших показників якості вугілля; 
– визначення літологічних різновидів вміщуючих порід; 
– виявлення тектонічних порушень та інтервалів тріщинуватих порід у розрізах свердловин; 
– вивчення фізико-механічних властивостей вуглевміщуючих порід; 
– вимірювання природної температури гірських порід; 
– вимірювання природної радіоактивності вугільних пластів та вміщуючих порід; 
– контроль технічного стану стовбурів свердловин (вимірювання діаметра, кутів та азимутів скривлення 

свердловин). 
Для родовищ вугілля застосовуються типові комплекси геофізичних досліджень вугільних свердловин. 

Вони поділяються на загальні дослідження по всьому стовбуру з метою вивчення розрізу свердловини, що 
виконуються в масштабі глибин 1:500 або 1:200 (пошуковий комплекс), і детальні дослідження в інтервалах 
залягання вугільних пластів, що виконуються в масштабі глибин 1:50 і 1:20 (детальний комплекс). 

В інтервалах залягання тонких вугільних пластів (потужністю до 1,3 м), середньої потужності (1,3–3,5 м) 
і пластів складної будови детальні дослідження проводять у масштабі глибин 1:20, а в інтервалах залягання 
більш потужних пластів вугілля простого будови – в масштабах глибин 1:50. 

Інтервал детального каротажу повинен охоплювати не менше 3 м потужності вміщаючих порід 
безпосередньої покрівлі вугільних пластів і 2 м безпосереднього ґрунту. При детальних дослідженнях покрівлі і 
ґрунту вугільних пластів для всіх родовищ вугілля обов'язково застосовуються такі методи ГІС: 

– каротаж опорів (КО); 
– бічній каротаж (БК, БТК); 
– гамма-каротаж (ГК); 
– гамма-гамма-каротаж (ГГК); 
– акустичний каротаж (АК); 
– діаметр свердловини (ДС) [5]. 
Інклінометрія повинна проводитися в розвідувальних свердловинах – вертикальних при глибинах понад 

300 м і похилих при глибинах понад 100 м. Результати інклінометрії використовують при побудові геологічних 
розрізів. 

Термометрія проводиться в усіх свердловинах глибиною понад 500 м. Результати термометрії 
використовуються при оцінці гірничо-геологічних умов експлуатації вугільних родовищ. 

При кожному виді каротажу визначається питомий опір промивної рідини по стовбуру свердловини. 
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Крім того з окремих вугільних пластів проводиться відбір керна бічними стріляючими ґрунтоносами для 
уточнення або підтвердження потужності і будови перетинів вугільних пластів, виділених за комплексом ГІС, а 
також для відбору зразків вугілля і порід на хіміко-технологічний аналіз. 

При дослідженні свердловин в ускладнених умовах, крім основних геофізичних методів, застосовуються 
додаткові методи ГІС. 

Зведена Каротажна діаграма пошукового комплексу включає всі діаграми, геологічний розріз 
свердловини за даними буріння і каротажу із зазначенням виходу керна, кутів падіння, найменування пластів, 
маркованих горизонтів. 

Зведена Каротажна діаграма детального комплексу складається за кожним перетином пласта і включає 
всі діаграми, розріз вугільного пласта за даними буріння і каротажу. Вказуються вихід керна, кути падіння, 
глибина відбору проб ґрунтоносами. 

Вивчення геологічної будови, ідентифікація вугільних пластів, виявлення тектонічних порушень, а також 
визначення якісних характеристик вугілля виконується на основі кореляції каротажних діаграм пошукового або 
детального комплексу ГДС. 

За даними комплексу ГДС визначаються потужності вугільного пласта: 
– загальна – сума потужностей вугільних пачок і внутрішньо-пластових породних прошарків; 
– корисна – сума потужностей тільки кондиційних вугільних пачок; 
– розрахункова – відповідає встановленим на ділянці кондицій. 
Зольність (уміст мінеральних компонентів у вугіллі) є основним показником якості вугілля. За цим 

показником встановлюються кондиції для підрахунку запасів. За граничним значенням зольності, прийнятому 
для вугілля на даній ділянці розвідки, проводиться розмежування вугілля і вуглистих порід. 

Оцінка зольності та інших показників якості вугілля (вологість, сірчистість, вихід летючих речовин та 
ін.) може виконуватися по хімічному аналізу кернових проб і за даними ГДС. Можливо, також комбіноване 
визначення зольності за даними ГДС і відбору зразків порід. 

Кореляційні залежності між зольністю (та іншими характеристиками якості вугілля) і геофізичними 
параметрами встановлюються шляхом статистичної обробки даних ГДС по перетину вугільних пластів при 
повному виході й доброму стані вугільного керна і за умови відповідності потужності і будови пласта по керну 
і каротажу. 

Визначення фізико-механічних властивостей порід, що вміщують, виконується для порід основної і 
безпосередньої покрівлі і ґрунту вугільних пластів. 

До основних фізико-механічних властивостей порід, що вміщують та визначають гірничо-геологічні 
умови експлуатації вугільних родовищ, відносяться: 

– пористість; 
– мінералогічна і об’ємна щільності; 
– швидкість поширення поздовжніх і поперечних пружних хвиль; 
– межа міцності на одновісний і одновісне розтягнення; 
– твердість по Шору; 
– міцність по Протодьяконову; 
– модуль Юнга; 
– коефіцієнт Пуассона; 
– модуль всебічного стиску; 
– модуль зсуву та ін. 
Від якості виконаних геофізичних досліджень та їх інтерпретації залежить процес ведення робіт з 

видобутку корисних копалин, мінімізації витрат на подальшу дорозвідку і уточнення гірничо-геологічних умов 
відпрацювання вугільного родовища. Точність визначень фізико-механічних властивостей порід оцінюється в 
порівнянні даних ГДС та лабораторних визначень. 
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ПАРАДОКСАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ НЕОТЕКТОГЕНЕЗУ 

Ю. М. Веклич, Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ), м. Київ, Україна, 
veklych_um@ukr.net 
У праці коротко розглянуті окремі методи нового напряму дослідження неотектонічних рухів, а також деякі отримані 
автором закономірності неотектогенезу. В якості прикладу наведений новий метод детального визначення змін 
вертикальних тектонічних рухів окремих ділянок за перевищеннями терас схилів долин, конфігурацією терасових схилів з 
використанням комп’ютерної моделі терасового рельєфу й цифрових моделей сучасного рельєфу. Більш ніж 20-річне 
використання згаданої системи методів дозволило встановити серію просторових й часових (етапних) закономірностей 
неотектонічних рухів, і на їхній основі відтворити “механізм” неотектогенезу. Акцентована увага на тих 
закономірностях неотектогенезу, які є досить несподіваними, а подекуди і парадоксальними з позицій сучасних уявлень 
неотектоніки, геодинаміки та окремих наукових напрямів загальної тектоніки.  

PARADOXICAL LAWS OF NEOTECTOGENESIS 

Yu. Veklych, Senior Researcher, Department methods of geological mapping of Ukrainian State Geological 
Research Institute (UkrSGRI), veklych_um@ukr.net 
The paper briefly reviewed the individual methods of the study of neotectonic movements, as well as some neotectogenesis patterns 
obtained by the author. As an example, a new method is presented for the detailed determination of changes of vertical tectonic 
movements of individual sections by according to elevations of the terraces of the valley slopes and by the configuration of the 
terrace slopes and by using a computer model of the terraces relief and also of digital models of the modern relief.  
More than 20 years of use of this system of methods allowed author to establish a series of spatial and temporal (stages) laws of 
neotectonic movements, and on their basis to recreate the “mechanism” of neotectogenesis. Attention is focused on those patterns of 
neotectogenesis, which are quite unexpected, and sometimes paradoxical from the standpoint of modern ideas of neotectonics, 
geodynamics, and certain fields of general tectonics.  

З середини 90-х років автор розроблює комплекс методів дослідження неотектонічних явищ, яккий 
зокрема, дозволяє відтворювати детальну послідовність (етапність) вертикальних неотектонічних рухів пунктів 
спостереження, визначати межі між ділянками з різним неотектонічним режимом тощо [1]. Аналіз наукових 
напрямів аналогічного спрямування дозволяє стверджувати, що більшість методів цього комплексу є новими й 
іншими дослідниками дотепер не використовувалися. Відсутності аналогів таких методів має певні об’єктивні 
причини, які полягають перш за все у використанні відносно нового методологічного середовища, 
розроблюваного в межах українського наукового напряму палеогеографічних досліджень пізнього (верхнього) 
кайнозою. Цей напрям, який започаткований М. Ф. Векличем, розробляється з кінця 1960-х років колективом 
авторів і відображений у десятках колективних та персональних монографій.  

Неотектонічний складник заданого наукового напряму розробляється переважно автором і наразі, з даної 
тематики опубліковано 14 праць, в яких розкриваються ті чи інші сторони неотектогенезу (декілька з них 
наведені у списку літератури). Методика апробована при виконання чотирьох комплектів Держгеолкарта-200 (9 
аркушів) та одного комплекту Геолкарта-50 (три аркуші) і показала надзвичайну ефективність для вирішення 
стратиграфічних, геоморфологічних й особливо неотектонічних задач під час виконання геологічного 
картування та тематичних робіт геологічного змісту. Щоправда, комплексне і вичерпне зведення з методології, 
методики та проблематики неотектогенезу поки що у стані складання.  

Результатом дослідження неотектогенезу встановлено декілька закономірностей, серед яких є такі, що й 
дотепер викликають у автора змішані почуття через свою парадоксальність з точки зору сучасних 
неотектонічних та загалом тектонічних уявлень та концепцій. Проте оскільки багаторічна перевірка таких 
закономірностей засвідчує їхню реальність, вирішено навести декілька з них.  

У межах обсягу даної праці важко навести достатнє обґрунтування отриманих результатів, оскільки 
методика дослідження неотектогенезу (у найширшому сенсі) є надзвичайно розгалуженою системою більш ніж 
7 окремих методів як геологічного так і палеогеографічного, й геоморфологічного змісту. Проте для отримання 
уявлення про її ґрунтовність далі наведений лише один з них - метод аналізу терасового рельєфу. Щоправда цей 
метод є чи не найефективнішим серед інших, оскільки дозволяє встановлювати тектонічний режим окремих 
ділянок і простежувати межі однорідних за неотектонічним режимом блоків надзвичайно детально як 
просторово (по площі), так і у часі (по кожному палеокліматичному ритму).  

Метод аналізу терасового рельєфу поділяється на декілька підлеглих методів які ґрунтуються на 
закономірностях формування річкових долин, точніше, водотоків взагалі. Зокрема, на такій очевидній, як 
залежність глибини врізання водотоку від інтенсивності неотектонічного підняття ділянки. На відміну від 
загальновідомого методу аналізу неотектонічних рухів через простежування рівня поверхні терас по 
простяганню (тобто вздовж водотоку), пропонований метод зосереджує увагу на аналізі перевищень усіх терас 
ділянки долини відносно рівня сучасного водотоку (тобто поперек долини водотоку).  

Метод ґрунтується на наступній закономірності: швидке підняття території спричиняє глибше врізання 
водотоку, відповідно при повільнішому піднятті глибина його врізання менша. Детальніше цю закономірність 
розглянемо у двох контекстах - 1) при формуванні окремих терас водотоку і 2) при формуванні терасованого 
схилу долини. 

Згідно з відомими палеогеографічними закономірностями окрема тераса формується під впливом двох 
чинників - кліматичного та тектонічного. Кліматичний чинник полягає у глобальній (а отже синхронній) 
циклічній зміні вологості клімату. Окремий вологісний цикл проявляється у короткочасному різкому зростанні 
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вологості з наступним поступовим її зменшенням. Відповідно і змінюється “енергія потоку” (об’єму води за 
одиницю часу у певному поперечнику). І така зміна енергії стосується усіх водотоків. Таким чином, кожен 
кліматичний цикл формує власну терасовидну сходинку (терасу) по всіх водотоках, проте обов’язковою 
умовою формування сходинки тераси є тектонічне підняття.  

Неотектонічні рухи відбуваються безперервно і, як правило, змінюють свою інтенсивність у часі тобто 
від одного кліматичного циклу до іншого. Водночас, на різних ділянках ці зміни відрізняються, а отже глибина 
врізання одновікових терас та їхнє перевищення над руслом водотоку дещо відрізняються. Глибина врізання 
окремої тераси є показником інтенсивності неотектонічного підняття певного палеокліматичного ритму. Отже, 
визначення перевищення кожної тераси над рівнем водотоку дає нам можливість відтворити послідовність 
зміни інтенсивності тектонічного підняття ділянки по кожному кліматичному ритму за останні 
7 млн років.  

Методика встановлення віку й перевищень кожної окремої тераси певної ділянки (поперечника) долини є 
досить працеємною, а також малопридатною для малих водотоків. Як окремий метод вона широко 
використовувалася переважно на початку розроблення методики дослідження неотектогенезу. Проте ця 
методика дозволила розкрити низку закономірностей, на основі яких розроблені надзвичайно ефективні методи 
відтворення послідовності неотектонічних рухів зокрема за конфігурацією схилів терасового походження долин 
водотоків.  

По суті, цей аналіз конфігурації терасового рельєфу ґрунтується на згаданих закономірностях, проте 
відносно не окремих терас, а щодо груп терас і для терасового схилу долини водотоку загалом. Так, в умовах 
більш інтенсивного підняття група терас утворює круто нахилений терасований схил, тоді як при повільному 
піднятті вона формує похилий терасовий схил. У цьому контексті конфігурація поверхні перетину терасового 
схилу долини водотоку (вигляд збоку на схил) відображує послідовність зміни інтенсивностей підняття 
території. По суті, лінія поверхні схилу поперек долини збоку, можна розглядати як природний і адекватний 
графік, який відображує послідовні зміни інтенсивності підняття певної ділянки долини у часі.  

Позитивною особливістю цього методу є те, що він дозволяє аналізувати не тільки долини великих 
річок, але й малих і навіть балок (тимчасових водотоків), тобто практично усієї ерозійно мережі. Досить велика 
густота цієї мережі дозволяє надзвичайно простежувати просторові (площові) зміни тектонічного режиму, а 
також виявляти як просторово-часові закономірності неотектонічних рухів окремої територій, так і 
неотектогенезу загалом. 

Сучасні ж можливості застосування цифрових моделей рельєфу значно підвищують ефективність як 
моделювання терасового рельєфу, так і встановлення меж блоків з різним тектонічним режимом. Досвід 
практичного застосування цієї методики засвідчує можливість встановлення меж блоків з різним тектонічним 
режимом в широких діапазонах масштабів картування - від 1:50 000 (ділянок у декілька сот квадратних метрів) 
до 1:2 500 000 (десятків квадратних кілометрів).  

На прикладі рис. 1 можна переконатися, що безперервна густа ерозійна мережа дає можливість 
встановлювати межі між блоками з різним неотектонічним режимом, а морфологією долин дає уявлення про 
орієнтовний неотектонічний режим. Необхідно також додати, що ерозійна мережа щільно пов’язана з межами 
неотектонічних блоків, особливо якщо вони мають різний неотектонічний режим, що дещо полегшує 
просторові аспекти неотектонічного аналізу. А от визначення неотектонічного режиму кожного окремого блоку 
потребує володіння методикою неотектонічного аналізу, а також достатніх обсягів польових досліджень.  

 
Рис. 1. Щільність ерозійної мережі та відображення у зміни інтенсивності неотектонічних піднять у конфігурації 

схилів долин рр. Прута й Дністра (й інших водотоків), а також блокової будови земної кори 
Звичайно, наведений принцип аналізу неотектонічних рухів є лише одним з багатьох “правил”, за якими 

формуються тераси і конфігурація терасових схилів долин водотоків, і у новоствореній методиці враховано 
якщо не всі, то принаймні всі суттєві чинники та закономірності терасогенезу. На основі наведеного принципу 
та інших відомих та встановлених автором закономірностей терасогенезу автор ще з 1997 року розроблює 
“Модель терасового рельєфу” [2]. Останні її версії дозволяють шляхом відтворення реальної конфігурації схилу 
долини, встановлювати послідовність значень відносних інтенсивностей вертикальних неотектонічних піднять 
по кожному з шістнадцяти палеокліматичних ритмів пізнього кайнозою. Глобальний характер 
палеокліматичної ритміки знімає питання кореляції неотектонічних рухів різних ділянок, оскільки показники 
неотектонічного підняття розглядаються як одна з властивостей конкретного палеокліматичного ритму або 
групи ритмів. На рис. 2. наведений приклад моделювання поперечників терасового рельєфу рр. Прута та 
Дністра у їхніх середніх течіях. Для Прута властиве повільне підняття у квартері та швидке підняття у пліоцені 
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(за стратиграфічним поділом 1993 року), тоді як територія долини Дністра є пруцькій протифазною - тут 
інтенсивне підняття у квартері змінилося повільним підняттям у пліоцені.  

 
Рис. 2. Моделі терасового рельєфу (терасових схилів долин) р. Прута (зліва) і Дністра (індекси за чинною 

стратиграфічною схемою пізнього (верхнього) кайнозою України 
Ці два протифазних неотектонічних режими за зазначеним таксоном яскраво простежуються за сучасним 

рельєфом, у тому числі на цифровій моделі земної поверхні, наведеної на рис. 1. Тут ми бачимо як широкий 
заплавовидний четвертинний терасовий рельєф Прута змінюється досить круто нахиленими терасовими 
схилами пліоценового віку, тоді як четвертинні тераси Дністра утворюють вузьку ущелину, а пліоценові тераси 
слабо нахилені і широкі. Модель дозволяє відтворювати ритміку не тільки наведеного (квартер-пліоцен -...-) 
таксону рівня підпорядкування, але і по інших її 4-х таксонах.  

Результати та висновки дослідження неотектогенезу. Внаслідок більш ніж 20-річного застосування 
нового комплексу методів дослідження неотектогенезу виявлено, обґрунтовано й підтверджено практичним 
застосуванням низку просторово-часових його закономірностей, які у загальних рисах викладені у окремому 
зведенні [3]. Самі по собі ці закономірності спочатку здавалися досить тривіальними, зокрема і через те, що 
більшість з них встановлена або обґрунтована у результатах багатьох досліджень різних галузей наук про 
Землю - неотектоніки, геоморфології, геодинаміки історичній геології, гідрології, палеогеографії, 
аерокосмічних досліджень, розвідки корисних копалин тощо. Однак похідні від них висновки виявляються 
досить незвичними для пануючих зараз напрямів дослідження тектогенезу. Автор пропонує ознайомитися лише 
з трьома найбільш парадоксальними такими висновками:  

1. Неотектонічні рухи виявилися багаторівневою системою підпорядкованих ритмів, при цьому межі всіх 
ритмів жорстко пов’язані з межами кліматичних ритмів. Більше того, для декількох таксонів (рангів) ритмів 
тривалість (й частота) неотектонічних і кліматичних ритмів співпадають (щоправда, з урахуванням специфіки 
неотектонічної ритміки наступного пункту). Як це не парадоксально, проте зв’язок безперечно глобальної й 
синхронної палеокліматичної ритміки з місцевою неотектонічною ритмікою примушує визнати також і 
глобальність останньої (принаймні для досліджених таксонів).  

2. Неотектонічна ритміка має два протифазні різновиди (для кожного таксону). Тобто, для кожного 
ритму є ділянки з відносним підняттям, і є протифазні їм ділянки з відносним опусканням. Загалом же 
неотектонічна ритміка є результатом “накладання” (модуляції) ритмів різної частоти (таксону) одна на одну. 
Наразі встановлено не менше семи рівнів їхнього підпорядкування. А оскільки для кожного таксону ритміки 
існує два протифазних різновиди ритміки, то загальна кількість різновидів можливих комбінацій ритмік при 
згаданій кількості рівнів підпорядкування складає всього 128 (27). Парадоксальність такого висновку полягає 
у тому, що неотектонічна ритміка має єдину жорстку “ієрархічну структуру” неотектонічних ритмів 
різного підпорядкування, а у контексті протифазності має відносно невелику кількість комбінацій - 
тектонічних режимів. Морфологічне ж розмаїття терасового рельєфу значною мірою визначається 
амплітудами кожного таксону неотектонічної ритміки.  

3. У просторовому контексті неотектогенезу земна кора є безперервною та суцільною мозаїкою блоків з 
не менш ніж сімома рівнями їхнього підпорядкування. При цьому частота неотектонічної ритміки блоків 
меншого рангу (підпорядкованих) вища за частоту блоків більшого рангу. Парадоксальність цього 
положення полягає у тому, що така ритміка не може бути обумовлена глибинними вертикальними 
рухами. Вона можлива виключно за умов: 1) наявності семи тектоношарів (поділених на блоки); 2) бічних 
ритмічних рухів кожного тектоношару з різною частотою; 3) “трансформації” горизонтальних рухів 
тектоношарів (внаслідок бічних стискань-розтягувань) у вертикальні рухи їхніх блоків, 4) частота 
неотектонічної ритміки кожного перекриваючого тектоношару є вищою за частоту порівняно з 
нижчим; 5) частоти коливання всіх тектоношарів гармонічно поєднані між собою певним закономірним 
чином (у відповідності складеній автором “Схемі неотектонічної етапності” [3]).  
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ПІДВИЩЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІКО-
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БАГАТОСТАДІЙНОЇ ВОДНЕВОЇ 

ТЕРМОБАРОХІМІЧНОЇ ДІЇ НА ПРОДУКТИВНІ ГОРИЗОНТИ 
НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН 
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1 – провідний інженер, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків, 
Україна, mr.vda59@gmail.com. 
Створено дослідницьку установку та експериментально доведено можливість суттєвого підвищення керованості та 
ефективності хіміко-технологічного процесу, який покладено в основу технології комплексного водневого 
термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти.   

CONTROLLABILITY AND EFFICIENCY IMPROVEMENT OF 
СHEMICAL TECHNOLOGY PROCESSES OF MULTISTAGE HYDROGEN 

THERMOBARIC-CHEMICAL TREATMENT OF OIL WELLS 
PRODUCTIVE HORIZONS 

Dmytro Veligotskyi1, 
1 – leading engineer, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine, Kharkiv, 
Ukraine, mr.vda59@gmail.com. 
Research plant was designed and the ability of significant controllability and efficiency improvement of chemical technology process 
underlying complex hydrogen thermobaric-chemical treatment of productive horizons was experimentally proved. 
 

Сучасні технології збільшення видобутку нафти, газу, в тому числі і з нетрадиційних джерел (сланцевий 
газ, метан вугільних родовищ) засновані на різних видах фізичного і хімічного впливу на продуктивний пласт. 
Це теплові, кислотні, лужні обробки або їх комбінації.  

Окремо, як найбільш ефективний метод, позиціонується гідродинамічний розрив пласта (ГРП). У 
використанні ГРП також э обмеження: потреба у великій кількості води для його здійснення, необхідність 
очистки відпрацьованої рідини гідророзриву,екологічні наслідки, висока загроза подальшого збільшення 
обводнення пласта при наявності близькості водоносних горизонтів, наявність високого вмісту парафіну в 
нафті та ін. 

В ІПМаш НАН України розроблено технологію комплексного водневого і термобарохімічного впливу 
(КВТБХВ) на продуктивний пласт [1, 2, 3], в онову якої покладено інтегроване використання аномальних 
властивостей водню в умовах багатостадійного термогазохімічного хіміко-технологічного процесу (ХТП). 
Процес реалізується шляхом роздільно-послідовного закачування в привибійну зону пласта (ПЗП) двох 
технологічних рідин. Змішування цих рідин, які представляють собою горючо-окислювальні склади (ГОС) та 
гідрореагуючі речовини (ГРР) у вигляді суспензій, призводить до складної екзотермічної багатостадійної 
реакції з утворюванням активних газів (Н2, СО, CO2, N2O, NO2), гарячих кислот – азотної і соляної (в окремих 
випадках плавикової), здійснюється обробка поверхнево-активними речовинами. Всі ці фізико-хімічні фактори 
спрямовані на підвищення проникності колектора та повноти вилучення вуглеводнів.   

Покращення керованості хіміко-технологічного процесу є актуальною задачею та одним з основних 
напрямків підвищення ефективності та затребуваності технології.   

В нашому випадку, під керованістю хіміко-технологічного процесу мається на увазі можливість 
забезпечення заданої тривалості процесу в цілому та окремих його стадій. Також, процес отримання водню в 
заданих концентраціях і забезпечення потрібних рівнів температур та тисків також повинні керуватися на 
кожній стадії, особливо тоді, коли стадія є лімітуючою.   

Одним з ефективних шляхів вирішення поставленої задачі є удосконалення хімічних складів системи 
ГОС-ГРР, у першу чергу шляхом використання нових типів хімічних активаторів або інгібіторів ХТП. 

На створеній експериментальній установці (рис. 1) досліджено кінетику та термобаричні процеси при 
протіканні хімічних реакцій з додаванням у систему ГОС- ГРР активаторів та інгібіторів ХТП. Схема та 
фотографії установки наведено на рис. 1 та 2 відповідно. Установка являє собою циліндричний реактор 
висотою більш 2 метрів. Максимальний тиск всередині до 70,0 МПа. Максимальні температури до 500 0С. 
Внутрішній об’єм розділено на дві частини (рис. 1, поз. 10), в яких розміщуються технологічні рідини до 
змішування, зокрема рідина з більшою густиною в верхній порожнині. Реактор оснащено системою 
попереднього нагріву й термостабілізації та блоком забезпечення заданого початкового тиску в реакторі, що 
дозволяє з високою точністю моделювати протікання термобарохімічних процесів в умовах, максимально 
наближених до пластових. Термопари розташовані по висоті реактору, нижня з яких вимірює температуру 
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безпосередьо в зоні змішування рідин, інші три термопари вимірюють температуру продуктів реакції, в тому 
числі газоподібних.   

 

  
Рисунок 1. Схема дослідницької установки для 

дослідження кінетики  термобарохімічного процесу 
Рисунок 2. Загальний вигляд установки 

Апаратно-програмний модуль установки дозволяє з високою дискретністю та точністю вимірювати 
параметри процесу, формувати з них бази даних для подальшого зберігання, візуалізувати у вигляді графіків 
зміни цих параметрів у часі. На рис. 3–5 представлено графіки зміни температур та тисків у реакторі під час 
протікання процесу, які одержано при моделюванні термобарохімічних процесів з різним вмістом активаторів 
та інгібіторів реакцій.  

На рис. 3 показано графік термобаричного процесу, протікання якого забезпечують реакції базової 
хімічної системи ГОС-ГРР. Такий процес доцільно використовувати для обробки нафтових свердловин з 
теригенними продуктивними гризонтами при наявності прийомистості. Тривалість такого процесу в реакторі 
близько 30 хвилин. На низькотемпературній його стадії, яка супроводжується виділенням водню та триває 20 
хвилин, спостерігається незначне, але постійне зростання температури в зоні реакції до рівня 130–150 0С (крива 
зеленого кольору). Ця стадія, необхідна для попереднього розігріву порового пространства ПЗП з частковим 
покращенням фільтраційних здібностей колектору, в тому числі, за рахунок водневої дії. Високотемпературна 
стадія триває приблизно 10 хвилин. Зростання температури в реакційній зоні досягає 300 0С. Тиски суттєво не 
зростають – до 15,0 МПа (крива фіолетового кольору). 

 

 
Рисунок 3. Термобарохімічний процес з базовим складом компонентів системи ГОС-ГРР 

Другий цикл досліджень було присвячено організації процесу, який би за параметрами 
високотемпературної стадії був ідентичним попередньому термобарохімічного процесу. Але при цьому 
необхідно було значно подовжити тривалість низькотемпературної стадії. Такий процес доцільно 
використовувати на горизонтальних свердловинах з ущільненим колектором. Тривалість низькотемпературної 
стадії з виділенням водню зумовлена потребою в покращенні фільтраційних властивостей колектора до початку 
активної високотемпературної стадії. При цьому, для якісного протікання ХТП, технологічний регламент 
обробки горизонтальних або наклонних свердловин за допомогою технології КВТБХВ, потребує обов’язкове 
перебування насосно-компресорних труб у зоні обробки. Потрібен додатковий час для їх видалення з зони 
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реакції до початку високотемпературної стадії КВТБХВ. На рис. 4 показана графічна залежність протікання 
термобарохімічного процесу. Очевидно, суттєве підвищення тривалості низькотемпературної стадії (до 30 
хвилин), при чому спостерігається зростання температури в зоні реакції  тільки  на рівні 60–70 0С. Цього часу 
достатньо для вирішення вимог регламенту. Такий процес організовано за рахунок введення в базовий склад 
ГОС-ГРР інгібіторів низькотемпературної стадії та стадії початку активної фази реакцій. 

 

 
Рисунок 4. Термобарохімічний процес з додавнням у ГОС-ГРР інгібіторів реакцій 

високотемпературної стадії 

Для організації викокоенергетичного впливу на пласт з максимально допустимими температурами та 
тисками (останні регулюються швидкістю газоутворювання), потрібно прискорити протікання реакцій та 
інтенсифікувати горючо-окислювальний процес. Саме такий процесс представлено на рис. 5. Загальна 
тривалість термобаричного процесу приблизно 7 хвилин, низькотемпературної стадії – 3,5 хвилини. При 
цьому, максимальні значення  підвищення температур в зоні реакції сягають 450 0С, а тисків – 22,0 МПа. 
Такий процес організовано шляхом використання в складі системи ГОС-ГРР гідрореагуючих речовин на 
основі алюмінію та гідриду натрію на низькотемпературній стадії, які в процесі екзотермічної реакції 
прискорюють протікання хіміко-технологічного процесу, зневоднюють середовище та генерують водень, 
який у свою чергу збільшує початкову проникність гірської породи. Процес прискорення горючо-
окислювалього процесу з підвищенням температри досягався шляхом додавання до базового складу ГОС-ГРР 
параціана як активатора процесу горіння (окислення) у кількості до 1 % мас.  

 

 
Рисунок 5. Термобарохімічний процес з активацією ГРС та полімерними нітрилами 

Такий процесс може бути використано для обробки колекторів як нафтових так і газових свердловин, в 
яких доцільно для півищення проникності організовувати швидкопротікаючі процеси з різким підвищенням 
температур та тисків. При наявності установленого пакера, який відсікатиме реакційну зону від основної 
частини експлуатаційної колони, при низькій прийомистості можна одержувати значно більші рівні тисків, 
що дозволяє проводити не тільки процес КВТБХВ, але й гидрогазовий мінірозрив пласту.      
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Висновки 
Створено дослідницьку установку та експериментально доведено можливість суттєвого підвищення 

керованості та ефективності хіміко-технологічного процесу, який покладено в основу технології комплексного 
водневого термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти.   

Результати досліджень доказали, що задача підвищення керованості хіміко-технологічного процесу може 
ефективно вирішуватися шляхом додавання до базової системи ГОС-ГРР нових типів хімічних активаторів або 
інгібіторів хімічних реакцій.   

Покращення керованості дає змогу не тільки підвищити ефективність процесу, але й робить технологію 
більш універсальною – як для використання на родовищах з в’язкою нафтою та свердловинах з обводненими 
продуктивними пластами, в тому числі, в горизонтальних, так і для інтенсифікації дебіту вуглеводнів з 
нетрадиційних джерел. 
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УДК (552.574:551.578.1):551.242](477.6) 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКЛАДІВ ГАЗУ ВУГІЛЬНИХ 
РОДОВИЩ 

Н. В. Вергельська1, І. М. Скопиченко2, М. І. Євдощук3, 
1 – д-р геол. наук, старший науковий співробітник, ДУ “Науковий центр гірничої геології, геоекології та 
розвитку інфраструктури НАН України”, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, 
vnata09@meta.ua,  
2 – кандидат геол.-мінерал. наук, старший науковий співробітник, ДУ “Науковий центр гірничої геології, 
геоекології та розвитку інфраструктури НАН України”, м. Київ, Україна, i.skopychenko@gmail.com,  
3 – д-р геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, myevdoshchuk@rambler.ru 
Формування газоносності вуглепородних масивів Донецького та Львівсько-Волинського басейну відбувалися в декілька 
етапів. Найбільш сприятливі умови для накопичення й збереження газів утворюються в антиклінальних складках і куполах, 
тому вугільні пласти що залягають в антикліналях визначаються підвищеним вмістом метану. Газоносність 
відпрацьованого простору діючих шахт формується у новоутворених (техногенних) колекторах, за умови не обводнення 
вуглепородного масиву та за рахунок підтоку із глибших горизонтів. При використанні комплексного підходу і реалізації 
сучасних ефективних технологій видобутку газу вуглепородного масиву і його утилізації є перспективним на всіх стадіях 
розробки масиву. Ефективність видобутку газу-метану визначається не тільки економічною доцільністю, а в переважній 
більшості проведенням дегазаційних робіт для забезпечення безпечних умов розробки вугільних пластів які розташовані в 
метановій зоні масиву. 

FEATURES OF FORMATION THЕ DEPOSITS OF GAS OF THE COAL 
BASINS 

N. V. Vergelska1, I. M. Skopychenko2, M. I. Yevdoshchuk3, 
1 – SI “Scientific Center of Mining Geology, Geoecology and Infrastructure Development of NAS of Ukraine”, 
Institute of Geology science of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, vnata09@meta.ua,  
2 – SI “Scientific Center of Mining Geology, Geoecology and Infrastructure Development of NAS of Ukraine”, Kyiv, 
Ukraine, i.skopychenko@gmail.com,  
3 – Institute of Geology science of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, myevdoshchuk@rambler.ru 
Formation of gas content of coal deposits of Donets and Lviv-Volynsky basins took place in several stages. The most favorable 
conditions for the accumulation and preservation of gases are formed in the anticlinal folds and domes, therefore, the coal layers 
that lie in the anticlines are determined by the high content of methane. The spent space of the operating mines is formed in newly 
created (man-made) collectors, provided that they do not flood the coal-rock massif and at the expense of the flow from the deeper 
horizons. Using the complex approach and implementation of modern efficient technologies for coal gas production and its 
utilization is promising at all stages the mining of the array. The efficiency of gas-methane extraction is determined not only by 
economic expediency, but in the vast majority of the degasification works to ensure safe conditions for the development of coal seams 
that are located in the methane zone of the massif. 

Вступ. Питання вилучення газу вугільних родовищ є актуальним. У світі накопичений значний досвід 
розробки та промислового видобутку метану на вуглегазових родовищах у США, Австралії, Канади, Китаю, 
Індії, Польщі, Чехії, Нової Зеландії, Англії, Німеччини. Останнім часом більшість вуглевидобувних країн світу 
досліджують та видобувають метан вуглегазових родовищ. За різними оцінками світові ресурси метану у 
вугільних басейнах становлять 93,4–285,2 трлн т3, що не поступається запасам традиційного газу. Шахтний 
метан, як супутня корисна копалина використовується понад 40 років. Шахтні методи дегазації метану широко 
застосовуються в Німеччині (ресурси 3–4 трлн м3), Англії (1,9–2,8 трлн м3), Австралії (6,0 трлн м3) та інших 
країнах. У Польщі (ресурси 1,6–2,0 трлн м3), Чехії (1,1–1,5 трлн м3), Китаї (25–30 трлн м3) широко ведуться 
роботи з використання метану як у процесі видобутку вугілля в шахтах, так і на розвіданих вугільних 
родовищах. 

Україна за ресурсами метану вугільних (вуглегазових) родовищ, за різними підрахунками, займає 
четверте – дев’яте місце у світі. Запаси метану вугленосної товщі Донецького басейну понад 25,0 трлн т3, 
Львівсько-Волинського – 10,3 трлн т3, а придатні для вилучення сягають 3,0–3,5 трлн т3 [6, 8, 9].  

Дослідження умов і закономірностей формування та розміщення скупчень газу в осадовій товщі 
вуглепородних масивів дозволяє оцінювати їх газоносність в Україні. При використанні комплексного підходу і 
реалізації сучасних ефективних технологій видобутку газу вуглепородного масиву і його утилізації є 
перспективним на всіх стадіях розробки масиву (попередня та поточна дегазація та дегазація відпрацьованого 
простору). 

Матеріали та методи дослідження 

На основі власних та попередніх досліджень [1–4, 6–9, 12] вуглепородних масивів Донецького басейну 
проведено аналіз, узагальнення та визначення тектонічних, структурно-стратиграфічних особливостей зон з 
різною газоносністю. Значний фактичний матеріал, отриманий під час проведення геологорозвідувальних робіт 
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кам’яновугільних басейнів допомагає визначенню особливостей формаційних та постформаційних процесів 
формування сучасного газового стану вуглепородних масивів. Етап освоєння родовищ метану вугленосних 
відкладів започатковує собою і новий етап комплексного всестороннього вивчення геології вуглевидобувних 
регіонів, спрямоване на створення наукової основи комплексного раціонального використання надр із 
збереженням і покращенням довкілля. 

Виклад основного матеріалу 

Формування газоносності вуглепородних масивів Донецького та Львівсько-Волинського басейну 
відбувалися в декілька етапів. Первинна газоносність сформована в період формування вуглепородного масиву: 
торфонакопичення та вуглефікація накопиченого матеріалу, перекриття не вугленосними відкладами. 

Газоносність сформована в постформаційний період: тектонічні процеси, які змінюють первинну 
структуру вугільних покладів та перерозподіляють первинну газоносність поповнюючи новоутворені колектори 
газами із глибших горизонтів. Розташування зон газонасиченості змінювалася під час кожної тектонічної 
(тектоно-магматичної) активізації протягом всього часу розвитку вугільних басейнів. 

У той же час кожна зона порушень, навіть у одному вуглепородному масиві але на різних рівнях має свої 
особливості, що пов’язано із структурою горизонту та породами, а отже і своєрідною тріщинуватості чи 
розсланцюватості порід.  

Метан у вугленосних товщах знаходиться в сорбованому, вільному та у водорозчинному стані як у 
вміщуючих породах так і у вугільних пластах, що характерно як для Донецького так і Львівсько-Волинського 
басейнів. У Донецькому басейні за даними попередніх досліджень [2–4, 8–10], в інтервалі глибин 500–1800 м, 
ресурси метану вуглепородних масивів оцінюють в 12–22 трлн т3: з 12 трлн т3 0,43 – знаходиться у 
водорозчинному стані, 1,46 – у вугільних пластах товщиною понад 0,3 м і 9,92 – у вуглепородному масиві. При 
видобутку вугілля метан із вугільного пласта, пластів-супутників та вміщуючих порід виділяється у 
вироблений простір.  

Газоносність відпрацьованого простору діючих шахт формується у новоутворених (техногенних) 
колекторах, за умови не обводнення вуглепородного масиву та за рахунок підтоку із глибших горизонтів [6]. 
Після відпрацювання вугільних пластів формуються скупчення газу в новоутворених техногенних колекторах: 
забутованому просторі виробленого вугільного пласта за рахунок порушенності масиву, у числі й розломів 
різного рангу.  

На більшості вугільних родовищ нижче метанової зони спостерігається різке збільшення метану від 25–
95 %, при подальшому заглибленні виробок відмічається стабілізація вмісту метану в межах 65–76 % за 
рахунок збільшення кількості важких вуглеводнів. Закономірне збільшення важких вуглеводнів на шахтах 
Південного Донбасу, “Октябрський Рудник”, “Комсомолець”, ім. О. Ф. Засядька та ін. (на глибинах 1000–
1300 м) – призводять до появи рідких вуглеводнів типу легкої нафти і газоконденсатів [1, 5, 7, 11]. 

Сучасна газоносність вугленосних товщ значною мірою сформувалася шляхом просторового 
перерозподілу термогенних газів, у тому числі, й мігруючих з глибоких горизонтів. Усі складові газу 
вуглепородних масивів контролюються мозаїкою фізичних параметрів різних частин, як у непорушеному так і 
у відпрацьованому масиві.  

На сучасне поширення газу у вуглепородному масиві значний вплив мають тектонічні процеси які 
проявлялись протягом етапів тектоногенезу: від пермі до неогену. Тектонічні процеси змінювали гіпсометричні 
рівні структур вугільних товщ [2, 13]. При активізації тектонічних рухів у вуглепородних масивах 
створювалися нові структури і пастки для газу, що пояснює його нерівномірне поширення у вугленосних 
товщах та збереженість у локальних зонах на різних гіпсометричних рівнях. 

Процес вуглефікації супроводжується як виділенням великої кількості газів так і їх сорбції. 
Систематизація основних даних про природні гази зумовлюється необхідністю виявлення факторів які 
впливають на просторове розміщення газів, умови їх міграції, формування скупчень. Поділ природних газів на 
генетичні групи носить відносно умовний характер внаслідок міграції газів. Ураховуючи походження газів є 
можливість визначення газів різного генезису, як за даними газової хроматографії так і ізотопії. 

Газоносність вугільних пластів кожної вугленосної світи Донбасу різна. Найбільш газоносною, як і 
вугленосною є алмазна світа (С2

6), що підтверджується попередньою геологічною розвідкою, спостереженнями 
геологів у шахтах та газоносиченістю відібраних нами проб. 

Найбільш сприятливі умови для накопичення и збереження газів утворюються в антиклінальних 
складках і куполах, тому вугільні пласти що залягають в антикліналях визначаються підвищеним вмістом 
метану. Залежність газоносності вугільних пластів від характеру геологічних структур добре простежується в 
Центральному вуглепромисловому районі Донбасу який розташований у межах Головної антикліналі.  

Інтенсивність дегазації тієї чи іншої структури залежить від кута падіння її крил. У зв’язку з цим 
крутозалягаючі пласти відзначаються більшою глибиною дегазації ніж пологозалягаючі. Тому пологозалягаючі 
характеризуються більшою газонасиченістю із збільшенням глибини, до певного її рівня. 

Отже, розривні порушення мають значний вплив на газоносність вуглепородного масиву в цілому і 
вугільних пластів зокрема. В залежності від характеру порушень вони або сприяють дегазації товщі чи навпаки 
акумуляції газу у вугільних пластах і породах.  

При проведенні гірничих робіт порушується рівновага системи газ – вміщуюче середовище, створене 
попередніми геологічними процесами. У відпрацьованому просторі діючих шахт створюється новий газовий 
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колектор, який має більш пористу структуру та більший розмір, ніж потужність вугільного пласта, сприяють 
перерозподілу газоносності вуглепородного масиву. На активні процеси міграції газів у відпрацьованому 
просторі вказують складові газової суміші, представлені гелієм, воднем та вуглеводневими газами. 

Встановлення генетичної належності газів, як ознаки джерела газонасичення вуглепородного масиву 
відпрацьованого простору діючих шахт сприятиме підвищенню якості прогнозної оцінки при розробці 
комплексних програм утилізації газу-метану вугільних родовищ, як діючих шахт так і відпрацьованого 
простору діючих чи закритих шахт.  

За генетичною належністю газ як у вуглепородному масиві так і відпрацьованого простору діючих шахт 
можна віднести до біогенних (залишкових газів періоду формування вугільних пластів, що потрапляють у 
забутований простір із ціликів), газ глибинних горизонтів (газів, які мігрують тектонічно порушеними зонами із 
глибших горизонтів чи абіогенного походження) та атмосферного газу (який потрапив у виробку в період 
відпрацювання вугільного пласта). 

Висновки 

У межах вуглепородних масивів поширення газу на помірних глибинах контролюється структурним 
фактором, за виключенням зон тектонічного впливу, а глибина залягання поверхні метанової зони 
контролюється наявністю антиклінальних структур та розломів (відкритих і закритих) які відповідно сприяють 
дегазації вуглепородного масиву або створюють зони для накопичення вуглеводнів. 

Ефективність видобутку газу-метану визначається не тільки економічною доцільністю, а в переважній 
більшості проведенням дегазаційних робіт для забезпечення безпечних умов розробки вугільних пластів які 
розташовані в метановій зоні масиву. Видобуток метану з вуглепородних масивів забезпечує вирішення питань 
підвищення безпечних умов видобутку вугілля, зменшення викидів метану в атмосферу, отримання газу, 
переважно, для власних потреб шахт. У зв’язку із вмістом значної кількості азоту у газах південно-західної 
частини Донбасу варто розглядати і вивчати умови його вилучення та використання в хімічній промисловості. 
Метан вуглепородного масиву є потужним альтернативним джерелом вуглеводнів, який можна видобувати на 
стадії розробки вугільного пласта (попередня та поточна дегазація), у відпрацьованому просторі діючих шахт та 
на закритих шахтах.  
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МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРПЕНТИНІТІВ 
АПОПЕРИДОТИТІВ УГОЛЬСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 

(ВНУТРІШНІ УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)  

Л. В. Генералова1, В. Б. Степанов2, Н. Т. Білик3, Є. М. Сливко4,  
1 – канд. геол. наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 
gen_geo@i.ua;  
2 – канд. геол.-мінерал. наук, доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, 
Україна; 
3 – асистент, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна, natbilik@i.ua;  
4 – канд. геол.-мінерал. наук, доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, 
Україна. 
Розглянуто вторинні серпентини апоперидотитів угольського комплексу, які локалізовані в Мармароській зоні скель 
Внутрішніх Східних Українських Карпат і найширше представлені в межиріччі Великої і Малої Угольок. Робота базується 
на результатах геологічного спостереження та лабораторних дослідженнях. Вивченні серпентини об’єднуються у дві 
групи. Серпентини першої групи мають лінзовидно-петельчасті текстури, складаються з α-лізардитів і баститів, які 
мають підвищену хромістість і містять великі незмінені зерна хромшпінелідів. Серпентини другої групи 
характеризуються смугасто-сланцюватими текстурами. Вони складаються із β-лізардитів і антигоритів, які мають 
підвищену залізистість і акцесорний пилоподібний магнетит. Серпентини першої групи несуть термодинамічні 
характеристики регресивного метаморфізму верхів зеленосланцевой фації. Він реалізований в геодинамічній обстановці 
спредингу при охолодженні і підйомі перидотитів. Серпентини другої групи мають параметри прогресивного 
метаморфізму низів зеленосланцевой – верхів епідот-амфіболітовой фацій. Серпентини другої групи формувалися в 
надсубдукціонних умовах між терейнами Дакія і Тисія, які привели до закриття Трансильвансько-Муреського палеоокеану. 
Отримані результати можна використати для прогнозної оцінки зруденіння серпентинів. 

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL PECULIARITIES 
OF SERPENTINATES OF APOPERIDOTITIS OF UHOLSKYI COMPLEX 

(INNER UKRAINIAN CARPATHIANS)  

L. V. Heneralova1, V. B. Stepanov2, N. T. Bilyk3, Ye. M. Slyvko4, 
 1 – Cand. Sc. (Geol.), associate professor, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine, e-mail: 
gen_geo@i.ua;  
2– Cand. Sc. (Geol.-Min.), associate professor, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine; 
3 – assistant lecturer, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine,natbilik@i.ua;  
4 – Cand. Sc. (Geol.-Min.), associate professor, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine. 
The secondary serpentines of the apoperidottites of the Uholskyi complex are considered, which are localized in the Marmarosh 
rocky zone in the Inner Eastern Ukrainian Carpathians and are most widely spread in the interfluve of Velyka and Mala Uholka-
rivers. The work is based on the results of geological observations and laboratory researchs. Two groups have been identified among 
the studied serpentines. Serpentines of the first group have a lenticular-looped texture and are mainly represented by α-lizardite and 
bastite, which have high chromium content and contain large non-altered grains of chrome-spinellids. Serpentines of the second 
group have a striped-shale texture; they are represented mainly by β-lizardite and antigorite, which have high iron content and 
contain powdered particles of magnetite. Serpentines of the first group were formed under the conditions of regressive 
metamorphism of the greenschist facies upper part, which occurred under the geodynamic conditions of the spreading zone during 
raising and cooling of peridotites. Serpentines of the second group have the characteristics of progressive metamorphism of the 
lower greenschist-upper epidote-amphibolite facies. They were formed under the supersubduction conditions and confined to 
fragments of paleozones of shear-plastic deformations between the terrains of Dacia and Tisza in the Jurassic-Early Cretaceous, 
which led to the closure of the Transylvanian-Mureş paleocean. The obtained results can be used for prediction of serpentinite 
mineralization 

 
ВСТУП. Серед геологічних проблем вивчення Українських Карпат чільне місце займають питання 

магматизму і реконструкції геодинамічних обстановок, з якими він пов'язаний. Мезозойські магматичні породи 
представлені середньотріасово-нижньокрейдовими комплексами основного складу [10]. Серед них виділяють 
перидотити та метабазити, які відносяться до угольського офіолітового комплексу. Серпентинізовані 
перидотити широко представлені в межиріччі Великої і Малої Угольок у басейні р. Теребля. Вони складають 
олістоліти у нижньокрейдовій олістостромовій та олістостромово-конгломератовій товщі соймульської світи [1, 
3, 5].  
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МЕТА. Дослідження полягає у вивченні вторинних мінеральних асоціацій, зокрема серпентинів та їхніх 
характеристик,  для  реконструювання геодинамічних умов становлення і перетворення перидотитів 
угольського комплексу, які локалізовані в Мармароській зоні скель Внутрішніх Східних Українських Карпат.  

МЕТОДИ. Робота базується на результатах геологічного спостереження  порід угольського комплексу у 
природних відслоненнях, лабораторному петрографічному, мінералогічному та петрогеохімічному 
дослідженням, а також на результатах таких аналізів, як рентгеноструктурний, термоваговий та мікрозондовий. 
Для зіставлення використовувалися літературні дані по перидотитах Українських Карпат та деяких докладно 
вивчених перидотитових комплексів Світу.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Досліджені породи представлені серпентинінами та/або 

серпентинізованими перидотитами, у яких вміст вторинних мінералів, переважно серпентину, становить 80–
100 %. Перидотити складаються з олівіну, ромбичного і моноклінного пироксенів, шпінелідов [1, 8–10], що 
дозволяє говорити про їхній переважно мантійний вихідний парагенезис реститового типу. За результатами 
наших досліджень, метаморфічні перетворення перидотитів олістолітов соймульскої світи виразились у 
найширшому розповсюдженні α- і β-лізардитів та антигориту. 

Макроскопічно серпентинізовані породи представлені двома різновидами, які різняться структурно-
текстурними особливостями. Вони уособлюються у дві групи. Породи однієї групи характеризуються 
лінзовидно-петельчастими текстурами. Породи другої групи мають смугасто-сланцюваті текстури. 

При петрографічному вивченні в лінзовідно-петельчастих породах серпентин представлений 
стрічкоподібними петельчастими агрегатами розміром до 1,0–1,5 мм. Вони безбарвні, мають від’ємне 
подовження, пряме згасання і показник заломлення ng=1,546. У породах так само відзначені таблитчастие 
кристали тонкопластинчастого серпентину – баститу з досить досконалою спайність. Бастит розвивається як 
псевдоморфоза за ромбічними піроксенами. Кристалооптичні властивості лінзовидно-петельчастого і 
таблитчастого серпентинів ідентичні і відповідають α-лізардиту. Це ж висновок підтверджується термічним 
аналізом: на кривих диференційного термічного аналізу (DТА) відзначається чітко виражений ендоефект за 
температури 630 °С, який відповідає α-лізардиту [6, 7]. 

У породах другої групи, що мають смугасто-сланцювату текстуру, в шліфах серпентин формує також 
стрічкоподібні і петельчасті агрегати, проте, вони переповнені точковидними вкрапленниками та 
пилеподібними включеннями магнетиту. Утворення магнетиту характерні для β-лізардиту, що підтверджено в 
низці праць [2, 4, 6, 7]. Крім того, зустрічаються нечисленні (менше 5 %) голкоподібні (розміром до 0,01 мм) та 
гратчасті індивіди серпентину з показником заломлення ng=1,565, який відповідає антигориту. 
Взаємовідносини між антигоритом і β-лізардитом дає змогу передбачати їхню сингенетичність. На термограмах 
(кривих  DTA) відмічаються два чітко виражених ендоефекта в діапазоні температур 670 і 780 °С, що 
підтверджує наявність β-лізардиту і антигориту відповідно. За співвідношенням площ ендоефектів β-лізардиту 
й антигориту встановлюються кількісні пропорції мінералів, як 1:2.  

На дифрактограмах серпентинів відмічаються піки з міжплощинними віддалями 7,3 Ǻ; 4,5 Ǻ; 3,63 Ǻ; 2,53 
Ǻ, 4,49 Ǻ, 2,45 Ǻ. Вони відповідають  лізардиту і антигориту. Аналіз отриманих даних дає змогу відмітити, що 
у серпентинах з переважанням α-лізардиту інтенсивність піка з міжплощинною віддалю 3,63 Ǻ є значно 
нижчою, ніж у породах з домінуванням антигориту. 

За результатами мікрозондового аналізу на трикутній діаграмі Al#–Fe#–Cr# вивчені мінерали у розподілі 
фігуративних точок виокремлюються у два рої (рис. 1). Рій І, який представлений аналізами 1–4, відповідає 
хімічному складу α-лізардитів. Рій ІІ, який акумулює аналізи 5–9, характеризує антигорити. Рій І має більший 
уміст хрому, та менший вмістом заліза, в той же час рій ІІ характеризується більшим умістом заліза при 
зменшенні хрому. 

Хімічний склад [1] серпентинів вивчалися з використанням методики, наведеної в працях S. Schwartz 
(Schwartz et al. 2013), R. Lafay [11], K. Wu (Wu et al., 2018). Згідно до дослідження серпентини підрозділяються 
на дві групи. На бінарній діаграмами SiO2–Al2O3 аналізи 1–4 потрапляють у поле лізардитів, аналізи мінералів 
5–9 локалізуються у полі антигоритів (рис. 2). Тобто при переході від лізардитів до антигоритів відбувається 
збагачення серпентинів SiO2, яке корелюється з виснаженням Al2O3. 

При петрографічному вивченні порід у α-лізардитах відзначаються великі (до 0,3 мм) практично 
незмінені зерна акцесорних хромшпінелідів. У β-лізардитах та антигоритах шпинель зустрічається у вигляді 
точковидних реліктів, при цьому вона практично повністю перетворена на магнетит. Уміст пилоподібного 
магнетиту в серпентинах за візуальним визначення не перевищує 5–10 %. За даними вивчення метаморфічних 
перетворень перидотитів різних регіонів Світу, і зокрема Уралу [6, 7, 11] виділення пилоподібного магнетиту в 
серпентинах свідчить про те, що відбуваються зміни геодинамічних ситуацій. Наявність магнетиту у 
серпентині, вірогідно, є індикатором початку прогрессивного метаморфізму. Він відбувався в юрсько-
ранньокрейдовий час при субдукції океанічної кори Трансильвано-Муреського палеобасейну [5, 8] під 
енсиматичну дугу, що була західніше мікроконтинентального терейну Дакія. 

 

https://www.mendeley.com/authors/57189715583
https://www.mendeley.com/authors/57189715583
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Рис. 1. Розподіл фігуративних точок серпентинів на 
трикутній діаграмі Al#–Fe#–Cr#: 1–4 – поле лізардитів; 
5–9 − поле антигоритів. Fe#=Fe/(Fe+Mg)×100 %; 
Al#=Al/(Al+Si)×100 %; Cr#=Cr(Cr+Al)×100 % 

Рис. 2. Розподіл фігуративних точок серпентинів за 
даними мікрозондового аналізу на діаграмі SiO2–Al2O3 
(мас %) 

Вивчені апоперидотитові серпентиніти угольського комплексу розрізняються мінералого-геохімічні 
особливостями, які дають змогу об’єднати їх у дві групи. Це є свідченням того, що вони утворилися в різних 
геодинамічних умовах і мають різний генезис. За комплексом ознак серпентини першої групи утворилися по 
мантійним протолітам ультраосновного складу. Серпентини другої групи, імовірніше, мають риси генетичної 
приналежності до літосферних протолітів основного складу. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. Вивчення серпентинітів, є важливим для з’ясуванню типів метаморфізму 

та стадійності формування літосфери складчасто-покривних споруд на прикладі Українських Карпат. При 
петрографічному вивченні порід саме в серпентинах першої групи в α-лізардитах присутні великі (до 0,3 мм) 
практично незмінені зерна акцесорних хромшпінелідів. Отримані мінералого-геохімічні особливості α-
лізардитів можуть використовуватись як пошуковові ознаки для простеження і оконтурення  розшукових 
об’єктів хромітової мінералізації.  

 
НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ. Використання низки методів діагностики серпентинів, які розвивались по 

перидотитам угольського комплексу, дали змогу скомпонувати їх у дві різні групи, які мають відмінну 
термодинамічну і геодинамічну історію. Структурно-текстурні особливості, мінеральні і геохімічні параметри 
серпентинів є індикаторами геодинамічних умов перетворення перидотитів офіолітів Мармароської зони скель 
та інших регіонів.  

 
ВИСНОВКИ. Вперше серед серпентинів апоперидотитів угольського комплексу Внутрішніх 

Українських Карпат виділено два різновиди мінералів, які відмінні за структурно-текстурними особливостями, 
мінеральним й петрогеохімічних складом та належать різним генетичним групам. Отримані результати можна 
використати для прогнозної оцінки зруденіння серпентинів. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВИЭ В УКРАИНЕ 

С. В. Гошовский1, А. В. Зурьян2, 
1 – д-р техн. наук, профессор, УкрДГГРИ, Киев, Україина, ukrdgri@ukrdgri.gov.ua, 
2 – канд. техн. наук, УкрДГГРИ, Киев, Україина, alexey_zuryan@ukr.net 
Приведен анализ динамики замещения традиционных энергоносителей энергией от ВИЭ в общем энергетическом балансе 
стран Евросоюза и США. Приведены общие тенденции развития рынка ВИЭ и его особенности. Рассмотрены итоги 
внедрения проектов с ВИЭ в Украине за прошлые года и очерчены планы 2019 года. Сделаны выводы, как о возможных 
перспективах, так и процессах тормозящих развитие ВИЭ в Украине.  

 
RESULTS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION  

OF RES IN UKRAINE 

S. Goshovsky1, O. Zurian2, 
1 – Professor, Doctor of Technical Science, UkrSGRI, Kyiv, Ukrain, ukrdgri@ukrdgri.gov.ua, 
2 – Ph.D of Technical Science, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, alexey_zuryan@ukr.net 
The analysis of the dynamics of the replacement of traditional energy with energy from renewable energy sources in the overall 
energy balance of the EU countries and the USA is presented. The general trends in the development of the renewable energy market 
and its features are given. The results of the implementation of projects with renewable energy sources in Ukraine over the past 
years and the plans for 2019 are outlined. Conclusions have been made both about possible prospects and processes inhibiting the 
development of renewable energy sources in Ukraine. 

 
Для дальнейшего устойчивого развития ООН, на ближайшее время определило 17 основных целей для 

дальнейшего развития человечества [6]. Среди них развитие возобновляемой энергетики и обеспечения 
населения экологически чистой энергией, борьба с изменением климата, а так же качественное образование. 

Доля возобновляемой энергии в конечном потреблении энергии продолжает расти во всем мире, причем 
некоторые технологии распространяются очень быстро. Несмотря на впечатляющее освоение таких источников 
как PV и ветер, рост возобновляемых источников энергии не соответствовал быстро растущему спросу [7]. 

Прогнозы привлекательности инвестирования, сделанные международным энергетическим агентством, 
демонстрируют какие же энергетические технологии будут привлекать крупные инвестиции до 2035 года. 
Около 75 % инвестиций, а это 1,2 трлн долл. США инвестируют в строительство электростанций на ВИЭ, из 
них 53 % это ВЭС, 23 % ФЭС и соответственно 15 и 7 % на биомассе, биогазе и ГЭС [6]. 
Странами – лидерами в области доли ветровой и солнечной энергии являются Дания (52,9 %), Уругвай (28,1 %), 
Германия (26 %) и Ирландия (25,2 %) (рис. 1). Несколько стран и регионов интегрировали даже более высокие 

 
Рис. 1. Доля генерации электроэнергии на возобновляемой энергии, топ-10 стран [7] 

 
 доли систем с ВИЭ в свои энергосистемы в течение короткого периода в 2017 году. Южная Австралия 
обеспечила более 100 % своего спроса на электроэнергию (нагрузку) только от энергии ветра и 44 % только от 
солнечной энергии в разные периоды времени. Другие примеры относятся к Германии (66 % нагрузки, 
совместно ветровая и солнечная генерация), штат Техас США (54 % нагрузки, только ветровая генерация) и 
Ирландия (60 % нагрузки, только ветровая генерация). Интеграция высоких долей ВИЭ в энергосистему 
требует качественного сдвига. Политики и проектировщики все чаще выходят за рамки одной сети, одной 
страны, одного города или одного сектора и интегрируют решения на стороне спроса и предложения между 
секторами и странами. Например, Китай особо поощряет электрификацию отопления, промышленности и 
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транспорта в частях страны, где введены большие мощности возобновляемой энергетики, поскольку это 
помогает сократить избыток генерации (вывод генерации для поддержания баланса между спросом и 
предложением). 

Европейский союз (ЕС) предоставляет финансирование для поддержки строительства четырех основных 
линий электропередачи по всей Европе, что позволит использовать или хранить получаемые излишки энергии 
из одной области, в другой. Наличие такой гибкости приведет к сокращению затрат и позволит увеличить долю 
изменяющейся возобновляемой генерации в общем балансе. 

Для оффшорных ветряных электростанций тендеры в Германии и Нидерландах привлекали заявки с 
нулевым субсидированием (то есть, производителям будут оплачиваться только рыночные цены, хотя 
правительства будут предоставлять сетевое подключение и другую поддержку) для проектов, которые должны 
быть пущены в эксплуатацию в 2024 и 2022 годах, соответственно. 

 По свидетельствам экспертов, мировой спрос на возобновляемые источники энергии стремительно 
растет: по прогнозам ООН, к середине века их доля в глобальном энергетическом балансе составит 40 %, а 
Гринпис говорит, что к 2050 году “чистая” энергетика может покрыть на 100 % все потребности человечества. 

В директивах Европейского союза также установлены индикативный показатель по производству 
электроэнергии возобновляемыми источниками – в энергобалансе к 2020 году он должен вырасти до 20 %. 

В январе появились первые данные о развитии ВИЭ за прошлый год. И они позитивны.  
Эти данные отражает предварительный отчет Bloomberg New Energy Finance (BNEF) по результатам 

вложений в “зеленую” энергетику за период 2004–2018 гг. [4]. 
В прошлом году увеличилось финансирование ВЭС (+3 % до $128,6 млрд), получение энергии из 

биомассы и мусора (+18 % до $6,3 млрд) и производство биотоплива (+47 % до $3 млрд). Геотермальная 
энергетика прибавила $1,8 млрд (+10 %), малые ГЭС увеличили финансирование вдвое (+50 % до $1,7 млрд), 
прибойные и приливные станции морского базирования тоже получили денежный импульс (+16 %, $180 млн). 
Уверенно развивалось направление “умных” технологий по учету и управлению потоками энергии, инвестиции 
в производство электромобилей, аккумуляторов и батарейных станций и т. д. 

Однако общий объем инвестиций по сравнению с 2017 г. стал меньше примерно на 8 % (около 
$332,1 млрд), и создается впечатление, что интерес к ВИЭ снижается. Тем не менее, это не так, если 
рассматривать “материальное”, а не денежное выражение учета. 

На самом деле в 2018 г. произошло увеличение новой установленной мощности, введенной в 
эксплуатацию. Из-за падения цен на солнечные модули объем инвестиций в солнечную энергетику снизился 
почти на четверть – на 24 % (до $130,8 млрд). По оценке BNEF, “глобальный индекс” снижения стоимости PV-
установок в 2018 г. уменьшился на 12 %, и в прошлом году, на самом деле, PV-энергетика серьезно прибавила в 
весе, это видно на рис. 2. По словам Дж. Чейз, руководителя отдела анализа солнечной энергетики в BNEF, в 
2018 г. общая установленная мощность PV-станций всех типов выросла до 109 ГВт от показателя 99 ГВт в 
2017 г. (см. рис. 2). На 2019 г. прогнозируется рост установленной “солнечной” мощности в мире до уровня в 
пределах от 125 до 141 ГВт. 

Несмотря на ожидаемую политическую и экономическую турбулентность в 2019 г., в целом ожидания по 
развитию ВИЭ более чем оптимистичные. В BNEF считают, что “устойчивое развитие” будет успешно 
противостоять возможной нестабильности, которая может повлиять на полноту инвестиционного потока в 
ВИЭ, однако не остановят его, и 2019 г. станет шестым годом подряд, когда мировые инвестиции в ВИЭ 
превысят $300 млрд. 

Привлекательность ВИЭ будет по-прежнему стимулироваться сокращением затрат на солнечные и 
ветровые станции. Дальнейшее развитие получат проекты, направленные на решение проблем балансирования 
и поглощения неравномерности “переменной” возобновляемой генерации – солнца и ветра. Общемировой 
вектор развития ВИЭ будет нацелен также на удешевление производства энергии из ВИЭ, направленный на 
снижение или даже полный отказ от субсидирования “зеленой” энергетики. Благодаря удешевлению, прежде 
всего, PV-электричества, мировым трендом становится “декарбонизация” производства тепла – переход на 
электроэнергию вместо сжигания углеводородов станет в теплоэнергетике массовым явлением на всех уровнях 
– от ТЭС до домашнего отопления. 

По объему инвестиций в ВИЭ в мире по-прежнему лидирует Китай ($100,1 млрд в 2018 г.), за ним (в 
противовес неоднозначной политике Д. Трампа относительно новых видов энергии) следует США (+12 %, 
$64,2 млрд). Европа в целом прибавила инвестирование “чистой” энергетики еще на 27 % (+$74,5 млрд), где 
лидирует Германия с приростом 32 % (+$10,5 млрд). 

По результатам 2018 г. в агентстве BNEF составили список еще из 22 стран, в которых инвестиции в 
проекты ВИЭ за один год превысили $2 млрд, и (впервые!) в него вошла Украина с показателем $2,41 млрд, 
увеличившая за прошедший год уровень инвестиций во все виды “зеленой” энергетики в 15 раз. 

Так Солнечная энергетика Украины в 2018 году совершает очередной рывок. И не только солнечная. 
Темпы ввода в строй новых объектов электрогенерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) 
ускорились. Причем рост промышленной генерации сопровождается заметным ростом малой генерации, 
устанавливаемой населением [3]. 

Как сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины за I 
полугодие 2018 года в Украине установлено почти 270 МВт мощностей, которые генерируют электроэнергию 



51 
 

из возобновляемых источников энергии по “зеленому” тарифу. Это более чем в 2 раза больше, чем в I 
полугодии 2017 года (127 МВт), и превышает объем мощностей, установленных за весь 2017 год (257 МВт). 

Большая часть новых объектов – это солнечные электростанции общей мощностью 206 МВт. Второе 
место по объему объектов, установленных в I полугодии 2018 года, занимают ветроэлектростанции общей 
мощностью 50 МВт. Кроме того, за полгода установлено 7 МВт мощностей, производящих электроэнергию из 
биогаза, 5 МВт – электрогенерации из биомассы, а также еще 1 МВт малых ГЭС.  

Общий объем инвестиций в украинскую “зеленую” энергетику за это время уже превысил 1,1 млрд евро, 
во второй половине года нас ожидает введение в строй все новых и новых электростанций. 

По оперативной информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению 
Украины, в целом по итогам за три квартала 2018 г. было введено в эксплуатацию более 3139 объектов ВИЭ 
общей мощностью около 500 МВт, из них [5]. 

96 объектов солнечной энергетики общей мощностью 355 МВт; 
7 объектов ветроэнергетики общей мощностью 57 МВт; 
10 электростанций на биогазе общей мощностью 10 МВт; 
1 электростанция на биомассе мощностью 5 МВт; 
4 объекта малой гидроэнергетики общей мощностью 2 МВт 
Более половины всех СЭС, а именно практически 4500, было установлено в 2018 году. Это более чем в 2 

раза больше, чем в 2017 году (1901 штук). 
На рис. 2 показана динамика роста установленной мощности объектов ВИЭ, которые работают по 

“зеленому” тарифу.  

 
Рис. 2. Динамика роста установленной мощности объектов ВИЭ, которые работают по “зеленому” тарифу. 
Источник: Государственное агентство по энергоэффективности и энергообеспечения Украины [1] 

 
За 9 месяцев 2018 г. объектами ВИЭ Украины по “зеленому” тарифу было произведено 2169 млн кВт•ч 

электроэнергии, из них [1]: 
• солнечными электростанциями – 919 млн кВт•ч; 
• ветроэлектростанциями – 807 млн кВт•ч; 
• малыми гидроэлектростанциями – 176 млн кВт•ч; 
• электростанциями на биогазе – 127 млн кВт•ч; 
• электростанциями на биомассе – 72 млн кВт•ч. 
• домашними СЭС – 68 млн кВт•ч. 
Впрочем, в общем объеме электрогенерации в Украине доля ВИЭ пока незначительна – 1,644 МВт, что 

едва больше 1,2 % общей установленной мощности электрогенерации. По-прежнему в стране доминирует 
атомная и тепловая энергетика. 
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На фоне позитивной динамики по вводу в строй новых солнечных электростанций промышленного 
назначения не остался незамеченным и тренд на ускорение темпов внедрения солнечных установок 
населением.  

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщило, что по 
состоянию на конец 2018 года около 7,5 тыс. украинских семей установили солнечные электростанции (СЭС) 
общей мощностью почти 160 МВт (рис. 3). Сумма инвестиций в такие СЭС составила порядка 151 млн евро [2]. 

Более половины всех СЭС, а именно практически 4500, было установлено в 2018 году. Это более чем в 2 
раза больше, чем в 2017 году (1901 штук). Активнее всего солнечные электростанции устанавливали в 
домохозяйствах следующих областей Украины: 

Днепропетровская (882 станции); 
Киевская (838 станций); 
Тернопольская (664 станции); 
Ивано-Франковская (484 станции); 
Кировоградская (469 станций). 
Такой стремительный спрос на солнечные панели указывает на эффективность принятого в 2015 году 

Закона № 514-VIII “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения 
конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии” [1]. 

Именно благодаря этому закону, украинцы могут устанавливать СЭС мощностью до 30 кВт и 
реализовывать избыток электроэнергии по “зеленому” тарифу. В результате домохозяйства экономят на счетах 
за электроэнергию, открывается рынок использования солнечных панелей, и появляются возможности для 
создания заводов по производству такого оборудования. 

 
Рис. 3. Динамика роста количества солнечных электростанций частных домовладений. 

 Источник: Государственное агентство по энергоэффективности и энергообеспечению Украины [1] 
 
До 2020 года Украина должна производить не менее 11 % энергии из возобновляемых источников. Эти 

обязательства перед европейскими партнерами зафиксированы в Энергетической стратегии Украины. К 2035 
доля ВИЭ в энергобалансе должна достигать четверти всей произведенной энергии. 

В краткосрочном периоде рост альтернативной генерации в Украине продолжится. Возможно даже 
ускорение темпов за счет прихода все большего количества зарубежных инвесторов. Драйверы роста – высокие 
“зеленые” тарифы на фоне дешевеющего оборудования. В 2018–2019 годах ожидается ускорение темпов ввода 
в эксплуатацию новых СЭС и ВЭС, так как станции, введенные в эксплуатацию после 2019 года, смогут 
рассчитывать на “зеленый” тариф, который будет уже на 10 % ниже текущего. Прогнозируется, что только в 
2018 году в Украине будет установлено и введено в эксплуатацию порядка 400 Вт солнечной энергетики, что 
увеличит украинский рынок СЭС еще на 57 %. 

Угрозой для темпов роста может служить государственное регулирование, впрочем, чем раньше 
государство пересмотрит правила игры для новых инвесторов, тем лучше. Уже сегодня за счет высокого тарифа 
и гарантированной покупки выработанной электроэнергии энергорынком, владельцы чуть более 1 % 
мощностей получают почти 7 % выручки с рынка. Дальнейший рост установленной мощности ВИЭ может 
усугубить этот дисбаланс. 
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Выводы 

ВИЭ становятся одним из драйверов развития промышленности в Украине: уже началось строительство 
предприятий по производству солнечных панелей, готовых решений или комплектующих для СЭС и ВЭС, 
появляются проекты отечественных инверторов, не уступающих импортным аналогам. Также развитие 
альтернативной энергетики неизбежно способствует развитию отрасли сервисного обслуживания для 
специфического оборудования СЭС, ВЭС и др. станций на ВИЭ.  

Рост генерации на ВИЭ в Украине влечет за собой появление новых возможностей для предприятий 
украинской энергетики и украинской промышленности в целом. 
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3 – канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ, Україна, nlyuta@ukr.net 
Досі в нашій державі була відсутня цілісна система зберігання і використання первинної геологічної інформації. В 2018 
році постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок розпорядження геологічною інформацією, який 
передбачає створення Державного Сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу. У доповіді наведено основні 
завдання Сховища, які включають зберігання, надання у користування та наукові дослідження первинної геологічної 
інформації. 
 

ON THE NEED FOR CREATING STATE REPOSITORY  
OF GEOLOGICAL INFORMATION AND STONE MATERIAL 

S. V. Goshovsky1, O. V. Zuryan2, N. G. Lyuta3, 
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2 – doctor of philosophy in economics, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, ukrdgri@ukrdgri.gov.ua, 
3 – candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, nlyuta@ukr.net 
Until now, in our country there was no complete system for the storage and use of primary geological information. In 2018, the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Procedure for geological information disposal, which provides for 
the creation of State Repository of geological information and stone material. The report presents the main tasks of the Storage 
Facility, which include storage, provision for use and scientific research of primary geological information.  

 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року № 939 затверджено Порядок 
розпорядження геологічною інформацією, що передбачає створення Державного Сховища геологічної 
інформації та кам’яного матеріалу (далі – Сховище). Таким чином, врегульовується, хоча й дещо запізніле, 
надважливе питання збереження і використання надзвичайно цінного інформаційного ресурсу – первинної 
геологічної інформації. Адже очевидно, що первинна геологічна інформація, на відміну від вторинної, яка є 
результатом інтерпретації першої, не залежить від суб’єктивних чинників і не втрачає актуальності з часом.  

Наразі необхідно не лише забезпечити надійне збереження первинної геологічної інформації, а й 
розробити дієвий механізм її використання, забезпечити доступ до цієї інформації зацікавлених суб’єктів 
господарювання, а також фахівців-геологів з метою її поглибленого вивчення. 

Передбачається, що до Сховища передається геологічна інформація, отримана за рахунок коштів 
державного бюджету. До первинної геологічної інформації, згідно з Порядком розпорядження геологічною 
інформацією становою, належать відомості та дані, отримані під час користування надрами у результаті 
проведення досліджень геологічних об’єктів у їхньому природному заляганні, зразках, пробах, а також 
моніторингу стану, користування та охорони надр, а саме: 

– документація маршрутів, об’єктів і пунктів спостереження (в тому числі шахт, розрізів, кар’єрів, 
родовищ, проявів, гірничих виробок, свердловин, водних об’єктів тощо); 

– зразки (матеріальні носії) гірських порід, керна, пластових рідин, флюїдів, інших природних утворень 
та їх опис, польові журнали відбору зразків і проб природних геологічних матеріалів, розподілу зразків і проб 
за видами аналізів; 

– каталоги координат і картограми геологічних об’єктів, площ робіт, профілів, свердловин, пунктів 
спостережень і відбору проб; 

– звіти і матеріали лабораторно-аналітичних досліджень; 
– документація польових геологогеофізичних спостережень, цифрові записи всіх видів спостережень; 
– результати попередньої обробки польових спостережень, у тому числі в цифровому вигляді, польова 

графіка; 
– документація щодо проведення гірничопрохідницьких і бурових робіт; 
– документація щодо проведення свердловинних досліджень і випробувань; 
– документація щодо проведення моніторингу стану надр. 
 
Виконання функцій із зберігання геологічної інформації та кам’яного матеріалу, забезпечення 

функціонування Сховища, надання у використання та повернення первинної геологічної інформації, отриманої 
за рахунок коштів державного бюджету покладається на визначеного наказом Мінприроди Адміністратора 
Сховища – ДП “Український державний геологорозвідувальний інститут”. 

Основними завданнями Адміністратора Сховища є: зберігання оригіналів первинної геологічної 
інформації; ведення обліку наявних у Сховищі Зразків; взаємодія із користувачами геологічною інформацією, 
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надання у користування та повернення зразків; забезпечення виконання умов договору на користування 
первинною геологічною інформацією між Держгеонадрами та надрокористувачами. 

Адміністратор Сховища відповідно до покладених на нього завдань забезпечує зберігання, 
систематизацію та актуалізацію наявних у Сховищі Зразків первинної геологічної інформації; подання 
інформації про наявні у Сховищі зразки первинної геологічної інформації до Каталогу, що ведеться ДНВП 
“Геоінформ України”; функціонування інформаційно-пошукової системи з автоматизованою базою даних про 
наявні у Сховищі зразки; взаємодію з користувачами первинною геологічною інформацією, надання у 
користування та повернення зразків; організацію виконання умов договору на користування первинною 
геологічною інформацією між Держгеонадрами та надрокористувачами; функціонування відповідного 
лабораторного обладнання; організацію науково-технічних нарад, семінарів з питань розроблення, 
систематизації, актуалізації, зберігання первинної геологічної інформації та участь представників УкрДГРІ у 
проведенні конференцій і виставок на відповідну тему. 

Крім того, важливим напрямом діяльності Адміністратор Сховища є наукові дослідження первинної 
геологічної інформації, а саме: 

– систематизація кам’яного матеріалу; 
– розроблення методики збору, зберігання, обробки та аналізу первинної геологічної інформації для 

забезпечення її ефективного використання, в т. ч. для суттєвого здешевлення ГРР; 
– розроблення методології створення колекцій кам’яного матеріалу; 
– створення еталонних колекцій типових породних комплексів та родовищ певних генетичних типів; 
– лабораторні дослідження кернового матеріалу із застосуванням новітніх аналітичних методик, яких не 

існувало на час проведення геологорозвідувальних робіт; 
– лабораторні дослідження для визначення компонентів, які не вивчалися раніше; 
– здійснення фізичного моделювання геологічних процесів із застосуванням кам’яного матеріалу;  
– вивчення властивостей порід – колекторів нафтогазових родовищ, вивчення та прогнозування розрізів 

порід-колекторів; 
– радіоізотопне датування порід для вирішення проблемних питань геологічного картування; 
– створення цифрового сховища первинної геологічної інформації із можливістю віддаленого 

одночасного доступу декількох споживачів, можливістю автоматизованої обробки даних (фотографії керна та 
шліфів, опис, результати аналізів тощо). 

 
Передача Зразків первинної геологічної інформації до Сховища здійснюється надрокористувачем, що 

проводив роботи з геологічного вивчення надр. При цьому первинна геологічна інформація, що є державною 
власністю, підлягає обов’язковій передачі до Сховища не пізніше одного року після її створення.  

У Сховищі повинні бути створені належні умови для зберігання первинної геологічної інформації. 
Допускається організація зберігання Зразків на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеонадр, 
після проведення відповідної інвентаризації. 

 
Ми очікуємо, що створення Державного Сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу суттєво 

сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності в галузі надрокористування.  
Створення Сховища забезпечить не лише надійне зберігання первинної геологічної інформації, а й новий 

рівень інформаційного обслуговування користувачів, а також можливість наукових досліджень первинної 
геологічної інформації, передовсім кам’яного матеріалу, із застосуванням новітніх методів досліджень. 
Оперативне і прозоре інформаційне обслуговування суб’єктів господарювання сприятиме підвищенню 
інвестиційної привабливості геологічних об’єктів, і, відповідно, збільшенню надходжень до державного 
бюджету. Крім того, дослідження наявних матеріальних носіїв геологічної інформації забезпечить науково 
обґрунтоване планування геологорозвідувальних робіт, що виконуються підприємствами геологічної галузі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСІВ ВІЛЬНОГО ГАЗУ БІЛЬЧЕ-
ВОЛИЦЬКОГО НГР ПЕРЕДКАРПАТТЯ ТА ОПТИМАЛЬНІ ШЛЯХИ ЇХ 

ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ 

С. В. Дучук1, Л. М. Сидоренко2, В. О. Старинський3, Т. В. Ціхонь4, 
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2 – інж. 1 кат., Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна, 
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3 – с. н. с. Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна, 
vikstar.ukrdgri@gmail.com, 
4 – м. н. с., Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна, ttsikhon@gmail.com 
В роботі розглянуто сучасний стан ресурсів в одному з найстаріших газопромислових регіонів в Європі – Більче-
Волицькому НГР Передкарпаття. Показано оптимальні шляхи подальшого освоєння ресурсів вільного газу. Подальші 
перспективи верхньобаденського газоносного комплексу пов’язуються з “нетиповими” для регіону пастками, зокрема з 
апоморфними, без кореневими структурами. Не дивлячись на певні ризики інвестиції в освоєння “нетипових” 
перспективних об’єктів економічно привабливі. 

THE MODERN STATE OF FREE GAS PROPERTIES OF BILCHE-
VOLYTSKE NGR PRECARPATHIAN AND THE OPTIMAL WAYS OF 

THEIR FURTHER DEVELOPMENT 

Duchuk S. V1, V. O. Starynskui2, L. M. Sydorenko3, T. V. Tsikhon4, 
1 – chief geologist, Western Ukrainian Geophysical Intelligence Expedition, Lviv, Ukraine, 
2 – s. r. f. Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine, vikstar.ukrdgri@gmail.com, 
3 – engineer of category 1, Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine, 
vikstar.ukrdgri@gmail.com, 
4 – j. r. f., Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine, ttsikhon@gmail.com 
The paper considers the current state of resources in one of the oldest gas-industrial regions in Europe-Bilche-Volytsky NGP of 
Precarpathians. The optimal ways of further development of free gas resources are shown. Further perspectives of the Upper 
Badenian gas-bearing complex are associated with “non-typical” traps for the region, in particular with apomorphic, non-root 
structures. In spite of certain risks, investments in the development of “non-typical” promising objects are economically attractive. 

 
Більче-Волицький нафтогазоносний район (НГР) площа 16,2 тис. км2, у тектонічному відношенні 

розташований у Передкарпатському прогині та пов’язаний з одноіменною структурно-фаціальною зоною 
виповненою міоценовими верхніми теригенними моласами, що залягають на доміоценовій платформній основі. 

Платформна основа представлена утвореннями палеозою, які в північно-західній частині зони переважно 
перекриті відкладами мезозою та карпатію. Рельєф доміоценової поверхні сильно еродований з утворенням 
складної системи глибоких каньйоноподібних ерозійних врізів, різної глибини. 

Міоценовий верхньомоласовий чохол Більче-Волицької зони складено пісковиками і мергелями 
нижнього бадену (до ~70 м), вапнистими глинами і мергелями баранівських шарів (до ~80 м), гіпсами та 
ангідритами тираської світи (до ~80 м), глинисто-піщаними товщами косівської світи верхнього бадену (до 
~2 000 м) та дашавської світи сармату (до 3 500 м). Гіпсоангідритовий горизонт (тиранська світа) служить 
опорним відбиваючим горизонтом при сейсморозвідці. 

У Більче-Волицькій зоні відокремлюються два різновікові верхньоміоценові прогини розділені Івано-
Франківським (Болоховським) поперечним палеопідняттям. Угерсько-Крукеницький (баден-сарматський) на 
північному заході та Косівський (баденський) на південному сході (В. Буров, І. Вишняков, 1986 р.). 

На значній площі Більче-Волицька зона (автохтон) перекрита Самбірським, а місцями і Бориславсько-
Покутским покривами (алохтон). Ширина алохтону на кордоні з Польщею сягає 25 км, у південно-східному 
напрямку він поступово звужується до декількох кілометрів на кордоні з Румунією. 

Структурний каркас Більче-Волицької зони утворює система повздовжніх (субмеридіальних) розломів 
(Краковецький, Судово-Вишнянський, Городоцький, Калушський, Косівський, Сторожинецький), орієнтованих 
під гострим кутом до загального простягання зони. За цією системою розломів, а також особливостями будови 
міоценового чохла в Більче-Волицькій зоні виділяється три підзони – Крукеницька, Косівсько-Угерська та 
Івано-Франківська (Станіславська). 

Розломна тектоніка утворила в донеогеновій основі блокові структури (уступи, горсти, грабені); у 
міоценовому чохлі окрім того розвинуті пликативні дислокації (прирозломні,надрозломні, штампові та інші). 

У формуванні структури міоценового чохла також значну роль відіграв і рельєф поверхні доміоценової 
платформної основи (складки огортання). 
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У полосі прилеглій до Самбірського покриву утворилися принасувні антикліналі, структурні носи, тощо. 
В останні роки в південно-східній частині Більче-Волицької світи у товщі косівської світи виявлено 

внутрішньочохольні, безкореневі структури, формування яких зумовлено, палеогеографічними чинниками. 
Такий широкий спектр структурних форм зумовив відповідну різноманітність типів родовищ та покладів 

вуглеводнів (ВВ). 
Більче-Волицький НГР – найстаріший газопромисловий район в Європі. Промислова розробка 

Дашавського газового родовища розпочалася ще у 1924 р., коли було видобуто 37,7 млн. м3 вільного газу. До 
1945 р. у Більче-Волицькому НГР було відкрито 4 родовища вільного газу, а річний видобуток його перевищив 
530 млн. м3. 

З 1945 до 2016 р. у Більче-Волицькому НГР було відпрацьовано понад 40 тис. пог. км сейсмопрофілів, 
пробурено понад 2 100 тис. м параметричних, пошукових та розвідувальних свердловин, завершено 
будівництвом понад 1100 св. 

Всього до 2016 р. у Більче-Волицькому НГР було відкрито 67 родовищ з початковими балансовими 
запасами вільного газу – 264,8 млрд. м3, нафти – 645 тис. т, конденсату – 70 тис. т, тобто початкові запаси 
вільного газу становлять 99,7 % від загальної кількості ВВ. 

До 2016 р. 75 % початкових балансових запасів було вже видобуто. 
Серед 67 родовищ за типами флюїдів – 57 газових, 7 –газоконденсатних, 2 – нафтогазові, 1 – нафтове; за 

величиною початкових балансових запасів – 3 великих (Угерське, Більче-Волицьке, Рудківське – газові), 6 – 
середніх, 2 – невеликих, 15 – дрібних, 41 – дуже дрібних. 

Промислова газоносність 10 родовищ (у т. ч. Угерського, Більче-Волицького, Рудківського) пов’язана з т. 
з. підгіпсовим резервуаром (карпатій – верхня крейда – верхня юра) початкові балансові запаси на яких 
становлять 42 % від загальних в НГР, 95 % від яких вже видобуто. Початкові балансові запаси становлять лише 
8 % від загальних. Основні запаси тут пов’язані з масивно-пластовими покладами на структурами облягання. 
Власне, з такими об’єктами пов’язані одні з найкрупніших в Європі Більче-Волицьке та Угерські підземні 
сховища газу (ПСГ). 

Всі зазначені 10 родовищ розташовані в Косівсько-Угерській підзоні на північний захід від 
Болохівського поперечного підняття. 

Всі відомі поклади нафти Коханівського, Вишнянського та Орховицького родовищ пов’язані з 
верхньоюрськими відкладами. 

На південний схід від Болохівського поперечного палеопідняття відклади карпатію-мезозою водоносні. 
У південно-східній частині Більче-Волицького НГР регіонально газоносні відклади косівської світи, з 

якими пов’язана продуктивність 17 родовищ (14 – у Косівсько-Угерській підзоні, 3 – в Івано-Франківській). 7 
родовищ розташовані у вузькій смузі, прилеглій до Самбірського покриву. За розмірами початкових балансових 
запасів 3 родовища (Гринівське, Кадобнянське, Богородчанське) – дрібні, решта – дуже дрібні. Їхні поклади 
переважно невеликі за площею, склепінні, тектонічно екрановані та літологічно обмежені, лінзовидні. 
Початкові балансові запаси зазначених 17 родовищ становлять 6 % від загальних у НГР, 49 % з яких вже 
видобуто. Поточні балансові запаси становлять 10 % від загальних у НГР. 

Нижньосарматський газоносний комплекс поширений у північно-західній частині Більче-Волицького 
НГР, від кордону з Польщею до Кадобнянського родовища. У верхньодашавській підсвіті розрізняється 14 
продуктивних горизонтів пісковиків та алевролітів, у нижньодашавській – 17. 

На 01.01.2016 р. відкрито 49 родовищ промислова газоносність яких пов’язана з нижньосарматськими 
відкладами 5 з них розташовано в Крукеницькій підзоні, решта в Косівсько-Угерській. 

У сарматському газоносному комплексі на 01.01.2016 р. за величиною початкових балансових запасів – 6 
середніх (Хідновицьке, Свідницьке, Пинянське, Залужанське, Дашавське, Опарське), 2 – невеликих, 10 – 
дрібних та 31 – дуже дрібне родовище. 

Родовища переважно багато покладові. Типи покладів переважно пластові, склепінні, тектонічно 
екрановані, літологічно обмежені. 

Станом на 01.01.2016 р. початкові балансові запаси сарматського газоносного комплексу становили 52 % 
від загальних у НГР, з яких 61 % уже видобуто.  

У продовженні Більче-Волицького НГР, на території Польщі, стратиграфічний діапазон 
нафтогазоносності значно ширший. Зокрема, поклади ВВ установлені на площі Цетиня (кембрій), Ушковице 
(силур), Нівіська (девон) та інші. Але понад 90 % запасів вільного газу пов’язано з відкладами міоцену. 

Після 1990 р., понад 60 % усіх обсягів ГРР в західному регіоні поступово зосередилося в Більче-
Волицькому НГР, що забезпечило тут понад 93 % усього приросту запасів вільного газу. В НГР було відкрито 
32 газових та газоконденсатних родовищ (Кусп.=0,68). З них – 27 у сарматських та 5 – у верхньобаденських 
відкладах, переважно на глибинах до 2 км. За величиною запасів усі вони відносяться до дрібних та дуже 
дрібних. Майже кожне структурне ускладнення біля вже відомих великих і середніх родовищ виявилося 
продуктивними. Варто зазначити, що освоєння навіть дуже дрібних за запасами родовищ на невеликих 
глибинах виявилося рентабельним. Принципово важливе значення також мало встановлення промислової 
газоносності Івано-Франківської підзони. 
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Дані наведені в табл. 1 свідчать про високу результативність ГРР у Більче-Волицькому НГР після 1990 
року. 

 
 

НГР (зона) Кусп Крл. в Крл. п Кпдт п.б.з. 
К2 пдт 333(334 лок) 

балан\геол. 

К2 в рд 333 (334 лок) 

балан\геол. 

1 2 3 4 5 6 7 
БВ1 0,75 – – – 1,04/1,26 0,73/0,88 
БВ2 0,5 – – – 0,5/0,52 0,20/0,22 

БВ ∑ 0,68 0,72 0,74 0,88 0,89/1,07 0,53/0,61 

Табл. 1. Успішність пошукових робіт на вільний газ, підтвердження та вірогідність оцінки ресурсів у Більче-
Волицькому НГР, за 1991–2015 рр. 

Примітки: графа 1 – БВ – Більче-Волицький НГР, БВ1 – північно-західна частина, БВ2 – південно-східна частина; графа      
2 – Кусп – коефіцієнт успішності пошуків родовищ (покладів) ВВ; графи 3, 4 – Крл. в (п) – коефіцієнт реалізації виявлених 
(підготовлених) об’єктів; графа 5 – Кпдт б. з – коефіцієнт підтвердження початкової оцінки балансових запасів газу на дату 
відкриття родовища; графа 6 – К пдт 333 (334 лок) – коефіцієнт підтвердження оцінки ресурсів класів 333 (334 лок.); графа            
7 – К в рд 333 (334 лок) – коефіцієнт вірогідності оцінки ресурсів класів 333 (334 лок.). 

Остання офіційна оцінка прогнозних ресурсів станом на 01.01.2004 р. виконана УкрДГРІ у 2007 р. на 
основі “Класифікації запасів і ресурсів…”, 1984., в якій не враховувалися економічні чинники, ДБЗ відповідно 
до вимог “Класифікації запасів і ресурсів…”, 1997 р., яка адаптована до ринкових умов надрокористування, 
вперше було складено станом 01.01.2009 р. Тому у 2013 р. УкрДГРІ в оперативному порядку виконало 
переоцінку прогнозних ресурсів нафти та газу станом на 01.01.2011 р. За цією оцінкою ПСР вільного газу в 
Більче-Волицькому НГР становили 390,7 млрд. м3. 

Вже після 2011 р. за результатами перерахунку запасів Залужанського, Летнянського, Грушівського та 
інших родовищ було списано понад 30 млрд. м3 вільного газу. Враховуючи зазначені зміни УкрДГРІ виконує 
переоцінку прогнозних ресурсів ВВ у Західному регіоні станом на 01.01.2016 р. 

У Більче-Волицькому НГР по підгіпсовому резервуару (карпатій-мезозой) та міоценовому газоносному 
комплексу оцінка виконана методом геологічних аналогій способом через усереднену структуру, тобто по 
конкретним локальним об’єктам. 

По нижньо- та середньоюрському, а також кембрійському комплексах оцінка прогнозних ресурсів 
виконана методом широких аналогій із закордонними територіями станом на 01.01.2004 р. залишилося 
практично без змін, оскільки нових істотних даних не отримано. 

Результати оцінки ресурсної бази вільного газу в Більче-Волицькому НГР станом на 01.01.2016 р. 
наведено в табл. 2. 

 

Страти-
графіч-

ний 
ком-

плекс 

Початкові 
сумарні 

ресурси, млрд. 
м3 

Накопичени
й 

видобуток, 
млрд. м3 

В тому числі за кодом класу, млрд. м3 

111+121 122 211 221 222 332 333 334 335 334 лок 

Кембрій 68,6          68,6  34,3 34,3 
Нижня 

та 
середня 

юра 

22,3 
         

22,3 
 18,9 

18,9 
Верхня 

юра 
30,3 26,5 2,7 0,2  0,1 0,1  0,2 0,5   29,8 0,1 0,3 

Крейда 84,0 80,1 2,0 0,2  0,2   0,1 1,4   83,6 0,1 1,2 

Баден 17,9 6,0 3,0 3,9  0,4 0,2 0,4 2,0 2,0  1,8 
16,7 0,4 1,7 1,7 1,5 

Нижній 
сармат 

207,8 85,7 21,9 31,0  12,2 6,1 22,4 16,3 12,2  0,1 
181,8 19,0 13,9 10,3 0,1 

Разом 430,9 198,3 29,6 35,3  12,9 6,4 22,8 18,6 16,1 90,9 1,9 
365,1 19,4 15,8 13,5 53,2 1,6 

Табл. 2. Стан запасів та ресурсів вільного газу в Більче-Волицькому НГР за оцінкою на 01.01.2016 р. 

 

Станом на 01.01. 2016 р. у Більче-Волицькому НГР уже було видобуто 198,3 млрд. м3 вільного газу, 
тобто 75 % від початкових балансових запасів та 50 % від ПСР. 
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На 01.01.2016 р. початкові розвідані балансові запаси (класи 111+121) становили 29,6 млрд. м3, 
попередньо розвідані (клас 122) – 35,3 млрд. м3. Якщо врахувати балансові запаси вільного газу класів 
111+121+20 % класу 122 (загалом 36 млрд. м3), що відповідає доведеним запасам за іноземними 
класифікаціями, річний видобуток вільного газу при двадцятикратному рівні забезпеченості, реально довести 
до 1,8 млрд. м3, що перевищує існуючий рівень видобутку в 2 рази. Швидкий ефект від освоєння зазначених 
запасів можливо отримати за рахунок запровадження новітніх технологій розробки, зокрема низькопористих 
колекторів. Однак втримати його тривалий час буде досить важко, через дефіцит фонду виявлених і 
підготовлених об’єктів та пов’язаних з ними перспективних ресурсів – (клас 333) – 15,8 млрд. м3. 

Для подолання цього дефіциту потрібне значне розширення фронту ГРР, зокрема для пошуків нових 
об’єктів на глибинах понад 3 км у смузі перекритій Самбірським покривом, пошуків т. зв. “нетипових” об’єктів 
у Крукеницькій підзоні та у верхньобаденських відкладах південно-східної частини НГР. 
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УДК 556.48.028(282.247.364)(25:182) 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

Жикаляк М.В.1, Маринченко М.Є.2, Марченко С.В.3 

1 – докт. екон. наук, канд. геол. наук, ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут, Україна, dongeo@ukr.net,  
2 – начальник загону ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут, Україна, dongeo@ukr.net, 
3 – гідрогеолог ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут, Україна, dongeo@ukr.net 
Розглянута проблема упередженого віднесення водного басейну р. Сіверський Донець до басейну р. Дон (Нижнього Дону) 
без урахування усталених структурно-тектонічних, геологічних, гідрогеологічних і палеогідрогеологічних даних. Наведені 
короткі історичні відомості, геологічні та палеогеоморфологічні відмінності у формуванні басейнів рік Дону і Сіверський 
Донець. Виконана загальна характеристика басейнів і виділених суббасейнів підземних вод південно-східних регіонів 
України.   

OBJECTIVE LAWS OF DISTRIBUTION OF UNDERGROUND WATERS OF THE 
SIVERSKYI DONETS RIVER BASIN AND ADJOINING TERRITORIES 

Zhykalyak M.V.1, Marynchenko M.Ye.2, Marchenko S.V.3 

1–Doctor of Economic Sciences, Candidate of Geological Sciences, State Regional Geological Enterprise 
"Donetskgeologiya" (SRGE "Donetskgeologiya"), Bakhmut City, Ukraine, dongeo@ukr.net, 
2 – Supervisor of SRGE “DonetskGeologiya” Detachment, Bakhmut City, Ukraine, dongeo@ukr.net,  
3–Hydrogeologist of SRGE "Donetskgeologiya", Bakhmut City, Ukraine, dongeo@ukr.net 
The problem of the biased referring of the Siverskyi Donets River Basin to the Don (Lower Don) River Basin is examined regardless 
of the established structural and tectonic, geological, hydrogeological and paleohydrogeological data. Short historical data, 
geological and paleohydromorphological differences in the formation of the Don River and the Siverskyi Donets basins are 
presented. The general characteristic of the basins and allocated underground water sub-basins of the southeastern regions of 
Ukraine is fulfilled. 

Вступ 

У процесі реалізації проекту ОБСЄ в Україні «Допомога Міністерству екології та природних ресурсів 
України в удосконаленні механізмів моніторингу довкілля», менеджерами та виконавцями проекту басейн р. 
Сіверський Донець понижено до рангу суббасейну. Крім того Законом України від 04.10.2016 № 1641-VIII (ст. 
13) в якості гідрографічної одиниці території України виділено район басейну Дон, а наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 25 при визначенні суббасейнів та водогосподарських 
ділянок на території України статус найдревнішої за геологічним віком р. Сіверський Донець також штучно 
понижено до рангу суббасейну р. Дон (Нижнього Дону) без урахування усталених структурно-тектонічних, 
геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних і палеогідрологічних даних. Такого необґрунтованого 
приниження басейнового статусу р. Сіверський Донець до рівня суббасейну р. Дон не було навіть під час 
входження даної території до складу  Російської імперії та в період існування колишнього Радянського Союзу, 
що в складних соціально-економічних умовах сьогодення створює загрозу національній безпеці України, 
оскільки підміна усталеного басейну р. Сіверський Донець басейном р. Дон може використовуватись 
проросійськими політиками та сепаратистами для обґрунтування особливого не українського статусу південно-
східних регіонів – чималої частини Харківської, Донецької та Луганської областей держави. 

1. Короткі історичні відомості 

Стаціонарні спостереження за рівневим режимом р. Сіверський Донець у минулому проводилися з 
1889р. у м. Лисичанську, з 1912р. на гідрометричному пості у с. Дронівка, з 1923р. – у м. Готвальд, з 1924р. – у 
м. Ізюм, з 1929-1931рр. – у с. Яремівка і с. Маяки та з 1958р. – в районі с. Стародубівка. Вивчення стоку р. 
Оскол розпочалося у 1924 році на гідрометричному пості в м. Куп'янську, а з 1952р. – в районі с. Оскол 
(Червоний Оскол). 
Середнє росходування р. Сіверський Донець до 1962 року в районі м. Ізюм складало 51,2 м3/с, а біля с. Маяки 
96,9 м3/с. Середнє росходування р. Оскол у м. Куп'янську  дорівнювало 38,4 м3/с, а в с. Червоний Оскол ( до 
зарегулювання) - 43,1 м3/с. 

Перші відомості про наявність водоносних горизонтів і можливість буріння артезіанських свердловин у 
басейні р. Сіверський Донець обґрунтовано в роботах професора Харківського університету Н.Д. Борисяка 
(1817-1882р.р.). До 1917 року окремі гідрогеологічні дослідження здійснювалися земствами, повітами і 
правліннями залізниць для місцевого водозабезпечення. У 1924р. Держплан виділяє цільові кошти для 
покращення водопостачання м. Донецьк і Донецького округа за рахунок підземних вод у верхів'ї р. Кривий 
Торець. Гідрогеологічні дослідження у 1925-1928 роках були сконцентровані у Бахмутській та Кальміус-
Торецькій котловинах у тріщинуватій мергельно-крейдовій товщі. 
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Після побудови у 1928 році Алмазо-Мар’ївського водоводу виникла необхідність раціонального 
використання та охорони підземних і поверхневих вод. Створюється єдиний координаційний центр по водному 
господарству Донбасу. У 1930 році на лівобережжі та у 30-кілометровій смузі на правобережжі р. Сіверський 
Донець працювало 3 польові партії Інституту гідрогеології та інженерної геології СРСР, а з 1931 до 1941 рік 
значний об'єм гідрогеологічних досліджень у басейні р. Сіверський Донець виконав Український 
геологорозвідувальний трест (Українське геологічне управління) та науково-дослідні й проектні інститути 
Харкова, Києва, Донецька і Москви. При цьому фахівці Українського геологорозвідувального тресту вивчали 
гідрогеологічні умови на території розповсюдження крейдових відкладів у північно-західній частині Донбасу, а 
співробітники Українського гідрометрологічного інституту – на площі розповсюдження пермських відкладів у 
Бахмутському районі та крейдових відкладів на лівобережжі р. Сіверський Донець [8]. 

У перші повоєнні роки складається гідрогеологічна карта східних областей України, закінчується 
розвідка підземних вод у долині р. Сіверський Донець та хлор-кальцієвих вод у басейні р. Жеребець. Після 
прийняття рішення у 1953 році про будівництво каналу Сіверський Донець – Донбас Інститутом геологічних 
наук АН УРСР на основі моніторингових досліджень за 1950-1962 роки виконано прогноз змін режиму 
підземних вод у зоні впливу каналу. На протязі 1960-1980 років розробляється і реалізується Генеральна схема 
комплексного використання та охорони водних ресурсів на території північно-західного Донбасу, а з 1975 року 
проводяться цільові пошуково-розвідувальні роботи на мінеральні води. До 1991 року були отримані позитивні 
результати про можливість використання підземних вод середньоюрських верхньоюрських і верхньотріасових 
відкладів із перспективною комплексною оцінкою експлуатаційних запасів підземних вод мезозойського і 
кайнозойського водоносних комплексів [8]. 

2. Геологічні та палеогеоморфологічні відмінності у  
формуванні басейнів рік Дону і Сіверського Донця 

 Основними геолого-тектонічними мегаструктурами басейну р. Сіверський Донець є Дніпровсько-
Донецька западина (ДДЗ) і Донецький вугільний басейн (Донбас) як невід’ємні складові єдиного Доно-
Дніпровського прогину на півдні Східно-Європейської платформи. У межах Східно-Європейської платформи 
рівнозначними загально континентальними мегабасейнами є басейн р. Дніпро і басейн р. Волга. Тому щоб 
визначити до якого мегабасейну відноситься басейн р. Сіверський Донець, а до якого басейн р. Дону, необхідно 
урахувати розташування та простягання палеовододілу між Дніпром і Волгою, починаючи з міоценового віку і 

на протязі дольодовикового та післяльодови-
кового періодів (рис. 1-3). 

 За даними широкомасштабних 
палеогеографічних академічних досліджень 
минулих років Північно-Донбаська палеоріка 
(Палео-Донець або Пра-Донець) є найбільш 
великою викопною рікою Донбасу, руслова 
долина якої достовірно виділена та добре 
вивчена у процесі комплексних літолого-
фаціальних досліджень кам’яновугільних, 
тріасових, неогенових і  четвертинних відкладів 
як невід’ємна приводільна складова мегабасейну 
Палео-Дніпра, у межах південно-східної частини 
ДДЗ і Донбасу [2]. Більш того Донецький 
вугільний басейн (Донецький кряж) з ініціативи 
вітчизняного вченого-слободжанина Євграфа 
Петровича Ковалевського у 1829 році отримав 
свою офіційну назву за назвою ріки Сіверський 
Донець, а не ріки Дон, оскільки р. Сіверський 
Донець приймає у своє лоно-русло усі притоки 
із басейнової водозбірної площі, промиває й 
збагачує тріщино-карстові підземні води на 
лівобережжі та суттєво покращує водний баланс 
північного і північно-східного борту відкритого 
Донбасу [3, 4]. 

 У палеогеографічному розвитку Палео-
Дону (міоцен) і Пра-Дону (пізній плейстоцен) 
багаторічними дослідженнями російських 
вчених встановлено утворення Палео-Доном і 
Пра-Доном єдиного з  Пра-Маничем Донського 
басейну і єдиної великої дельти Пра-Дону (рис. 
2, 3). Після донського зледеніння біля 600 тисяч 
років тому назад і утворення в долині Дону на 



62 

 

широті теперішнього м. Волгоград потужних моренових відкладів, русло ріки Дон суттєво змістилося у 
південно-західному напрямі (рис. 1). Однак навіть зараз вододіл між р. Дон і р. Сіверський Донець знаходиться 
на  території Російської Федерації та простягається від м. Старий Оскол у південно-східному напрямі на 
відстані від 10-15 км до 50 км від кордону з Україною і тільки у районі м. Кантемірівка наближається до 
кордону з Україною до 0,5 км, але повністю знаходиться на території Росії. У приуст’євій частині русло р. 
Сіверський Донець простежується до Азовського моря по р. Сухий Донець – р. Аксай – р. Мертвий Донець і 
характеризується самостійною, відособленою від р. Дон, дельтою. 

 
Рис. 2. Міоценові долини Палео-Дону (за М.Н. Грищенком, 1952; А.С. Застрожновим, 

2009; Г.Н. Родзянком, 1965, 1970) 

 
Рис. 3. Долина Пра-Дону в період Єргень-ріки і Андрея-ріки (М.Н. Грищенко і Ю.А. Петраковичем, 1939; Г.В. 

Холмовим, 1984) 
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3. Гідрогеологічне басейнове районування минулих років 

 У басейні р. Сіверський Донець і прилеглих територіях водоносні горизонти і комплекси традиційно 
виділяються у четвертинних,  неогенових, палеогенових, крейдових, юрських, тріасових, нижньопермських, 
кам’яновугільних, девонських і докембрійських породах, які розділяються рядом водотривів. Регіонально 
витримані водотриви пов’язані із покладами неоген-нижньочетвертичних, нижньосарматських і 
середньоюрських глин, глинистими мергелями київської світи палеогену, масивною не тріщинуватою 
мергельно-крейдовою товщею верхньої крейди та соленосними відкладами нижньої пермі [1, 8, 11]. 

 За даними багаторічних системних спостережень і  досліджень за 1960-1980 роки встановлено, що 
живлення підземних вод басейну р. Сіверський Донець і прилеглих територій здійснюється за рахунок 
інфільтрації та фільтрації дощових вод, таяння снігу, конденсації водяних парів та плівкового переміщення 
вологи із суттєвим впливом розвантаження глибинних вод в зонах тектонічних порушень і солянокупольних 
структур, а також проявлення природно-техногенних чинників у зв’язку із фільтраційними втратами каналу 
Сіверський Донець-Донбас. У 1961-1968 роках за результатами складання трестом «Артемгеологія» і 
Київським державним університетом гідрогеологічних карт масштабу 1:200000 Північно-Західного Донбасу 
був встановлений тісний взаємозв’язок умов формування підземних вод й їх хімічного складу з геолого-
структурними, тектонічними, гідродинамічними та фізико-хімічними чинниками, проявленим завдяки 
процесам водообміну, гідрогеологічній розкритості структур, складу водовміщуючих порід та катіонному 
обміну [1, 5, 7, 9]. 

 При складанні у 1968 році гідрогеологічної карти масштабу 1:500000 української частини Великого 
Донбасу за басейновими чинниками з урахуванням геолого-структурних і тектонічних особливостей було 
виділено десять гідрогеологічних районів (рис. 4). 

 І - Північно-Західний гідрогеологічний район сформований завдяки синклінальному заляганню 
водозбагачених мезозойських відкладів, обмежених виходами на докайнозойську поверхню палеозойських 
порід у межах антиклінальних і солянокупольних структур, що обумовило формування малих артезіанських 
басейнів із своїми областями живлення, транзиту та розвантаження підземних різноманітних вод [5, 8, 11] із 
суттєвим погіршенням їх якості на ділянках виходів на дочетвертичну і до кайнозойську поверхню соленосних і 
гіпсоносних відкладів нижньої пермі в межах антиклінальних піднять і солянокупольних структур та на бортах 
синклінальних прогинів і мульд. Підземні води тут мають сульфатний, сульфатно-хлоридний і хлоридний склад 
з мінералізацією від 2-10 г/дм3 до 50-312 г/дм3 [7, 9]. 

 
Рис. 4. Гідрогеологічне районування Великого Донбасу (за О.В. Суярко та інш., 1968). 

Цифри у колі – райони: I – Північно-Західний, II – Північний, III – Бахмутсько-Торецький, 
IV – Західний,    V – Центральний, VI – Південно-Західний, VII – Конкско-Ялинський, VIII 

– Верхньо-Єланчикський,  IX – Південний, X – Південно-Східний 
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ІІ - Гідрогеологічний район північного (лівого) схилу р. Сіверський Донець у межах площі розвитку 
верхньо-крейдових  порід і алювіальних пісків представлений прісними гідрокарбонатними, рідше сульфатно-
гідрокарбонатними водами з мінералізацією від 0,1-0,8 г/дм3 до 1-1,5 г/дм3 [11]. У пластових системах 
невеликих артезіанських басейнів з перехідним водообміном проявляються процеси десульфатизації й 
катіонного обміну, що також обумовлює покращення якості підземних вод: мінералізації 0,2-1,0 г/дм3 і 
жорстокості до 7 ммоль/дм3 із переважно хлоридно-гідрокарбонатним натрієвим складом у верхньотріасовому 
водоносному горизонті. 

На вододілах у слабко проникних відкладах різного віку розвинуті процеси вторинного засолення, які 
обумовлюють формування тут вод з підвищеною мінералізацією від 1-3 г/дм3 до 3,5-6 г/дм3 переважно 
сульфатного, гідрокарбонатно-сульфатного, сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієвого та  хлоридно-сульфатного 
складу. 

 ІІІ - Бахмутсько-Торецький гідрогеологічний район характеризується  складними умовами формування 
хімічного складу підземних вод від слабко солонуватих (0,4-1,9 г/дм3) сульфатно-гідрокарбонатних і натрієво-
кальцієвих до хлоридно-сульфатних і кальцієво-натрієвих з мінералізацією 2-7,5 г/дм3 [8, 11]. Глибина 
залягання покрівлі водоносного комплексу не перевищує 50-100м, а ефективна потужність водоносних порід 
змінюється від 5 м до 95 м і в середньому складає 40-50м. 

 IV - Західний гідрогеологічний район представлений середньо-високомінералізованими тріщино-
пластовими водами карбону, тріасу і юри та тріщинних докембрійських кристалічних порід, які на ділянках із 
високим модулем корисного стікання (2,14-2,8 л/сек на 1 кв. км) у долинах рік змішуються із прісними 
підземними водами середнього і верхнього палеогену та водами алювіальних відкладів [5, 11]. Кам’яновугільні 
відклади характеризуються низкою водозбагаченістю та водопровідністю в межах 0,01-5,0 м2/добу і тільки  у 
приповерхневій зоні розвитку турнейських вапняків нижнього карбону значно збільшується та досягає 455 
м2/добу. 

 Особливу роль у геологічній будові водоносних комплексів і формуванні гідрогеологічних умов району 
відіграють тектонічні порушення, які є водонепроникними екранами і обумовлюють формування локальних 
гідравлічно закритих структур. Загальна потужність обводнених порід змінюється від 20-60 м до перших сотень 
метрів. 

V - Центрально-Донбаський гідрогеологічний район приурочений до відкритої частини Донецької 
складчастої споруди з безпосереднім виходом на денну поверхню верхньопалеозойських порід. 

Підземні води представлені тріщинним і тріщинно-карстовим типом, які у приповерхневій вивітрілій 
зоні, потужністю від 46-70м до 150-200м, утворюють єдиний водоносний горизонт. Нижче цієї зони підземні 
води циркулюють відокремленими неоднорідними водоносними пластами, гірничо-техногенними 
порожнинами і зонами тектонічних порушень із середнім модулем підземного стоку 0,5-1,5 л/сек на 1 кв. м [11, 
12]. Хімічний склад підземних вод у зоні дренування річковою мережею відповідає загальній фізико-
географічній зональності: у північно-західній частині переважають прісні гідрокарбанатно-кальцієві води, а на 
сході та південному сході – гідрокарбонатно-сульфатно-(сульфатно-гідрокарбонатно)-натрієво-кальцієві і 
сульфатно-натрієво-кальцієві води з мінералізацією до 3-3,5 г/дм3 [11]. 

VI - Південно-Західний гідрогеологічний район в роботах О.В. Суярко виділений в межах Вовчанської 
синкліналі, де представлений підземними водами крейдових, кам’яновугільних, тріасових і  кайнозойських 
відкладів із переважанням на глибинах до 300м сульфатно-гідрокарбонатно-(гідрокарбонатно-сульфатних) 
натрієвих вод мінералізацією до 1-1,5 г/дм3, а у водоносному комплексі карбону під крейдовими відкладами -  
більш солоних (3 г/дм3) вод хлоридно-натрієвого складу [11]. 

VII - Конксько-Ялинський гідрогеологічний район виділений у межах Консько-Ялинської западини і 
відноситься до типу напівзакритих малих артезіанських басейнів із широким розвитком водотривких або 
слабко водопроникних порід у верхній частині геологічного розрізу, які перешкоджають живленню водоносних 
горизонтів від атмосферних опадів. Тому усі водоносні горизонти є гідравлічно взаємопов’язаними і мають 
одинакові або близькі відмітки рівнів. На глибинах до 80-120 м формуються переважно сульфатно-хлоридно-
натрієво-кальційові і хлоридно-сульфатно-натрієво-кальційові води з мінералізацією 1,1-2,1 г/дм3. На глибинах 
більше 100-120 м відбувається десульфатизація підземних вод до повного зникнення сульфатів, завдяки чому 
формуються перехідні гідрокарбонвтно-хлоридно-сульфатно-натрієво-кальційові води з мінералізацією 1-1,2 
г/дм3, а також прісні хлоридно-гідрокарбонатно-натрійові підземні води з низькою мінералізацією (0,5-0,9 
г/дм3) [11]. 

VIIІ - Верхньо-Єланчикський водоносний район утворений одноіменною альпійською впадиною, із 
крейдових і кайнозойських відкладів, які залягають на розмитій поверхні верхньопалеозойських порід і 
докембрійському кристалічному фундаменті із модулем корисного  стукання 0,5-1 л/сек на 1 кв. км. 
Переважають сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві води з мінералізацією 1,2-1,5 г/дм3. У 
кайнозойських відкладах на глибинах 50-110 м зустрічаються змішані за аніонним складом кальцієво-натрійові 
або гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієві води із невисокою мінералізацією – до 1 г/дм3 [11]. 

IX - Південний гідрогеологічний район представлений  добре сформованими областями живлення та 
розвантаження підземних вод тріщинуватих докембрійських кристалічних  порід, які разом із перекриваючою 
товщею пухких порід утворюють єдину взаємопов’язану  водовміщуючу систему загальною потужністю 50-90 
м. Переважають води сульфатно-гідрокарбонатно-кальційово-натрійового типу з мінералізацією 1,5-3 г/дм3, 
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рідше зустрічаються сульфатні і сульфатно-хлоридно-натрійово-кальцієві підземні води з мінералізацією до 5-6 
г/дм3 [11]. 

X - Південно-Східний гідрогеологічний район приурочений до Азовсько-Чорноморської западини. 
Основні колектори підземних вод пов’язані із осадочною товщею верхнього тріасу, палеогену і неогену, які 
незгідно залягають на ерозійній поверхні кристалічних порід докембрію. За умовами формування підземних 
вод виділяються два поверхи – верхній охоплює водоносні комплекси, які залягають над водотривкою товщею 
нижньосарматських глин і нижній – ізольований від денної поверхні із формуванням вод хлоридно-натрійового 
складу з мінералізацією від 3-4 г/дм3 до 21 г/дм3,  пропорційно глибині занурення водоносного комплексу [11]. 

 У подальшому після значного скорочення в середині 1990х років фінансування в системі 
загальнодержавного моніторингу підземних вод обласної та локальної мережі відбувся формальний перехід на  
територіально-регіональний принцип моніторингу підземних вод із суттєвою мінімізацією регіональних, 
басейнових і суббасейновий чинників щодо оцінки природного еколого-ресурсного стану підземних вод 
басейну р. Сіверський Донець. При цьому в умовах масового закриття і затоплення вугільних шахт 
старопромислового Донбасу почалася значна активізація гідрогеофільтраційних режимів геологічного 
середовища та перманентне підняття шахтних вод до зони активного водообміну. 

 Узагальнення параметрів взаємозв’язку підземних (шахтних) вод з гірничими виробками як поєднаних 
судин у процесі визначення рівнів затоплення законсервованих або закритих шахт і оцінки його наслідків 
можна вважати достовірним тільки на першому етапі вивчення та обґрунтування короткострокових модельних 
прогнозів. Результати прогнозу гідрогеологічних змін західної частини Центрального Донбасу (територія 
діяльності ДП «Торецьквугілля»),  виконаних у 2018 році ДРГП «Донецькгеологія», на думку наукового 
експерта робіт - доктора технічних наук, професора І.О. Садовенка, переконливо доводять, що оцінка змін 
режиму і балансу підземних вод у зоні впливу вугільних ліквідованих шахт повинна базуватися на відтворенні 
порушеного гідрогеологічного режиму та  визначенні вертикальних і латеральних напрямів руху підземних вод 
не тільки у межах шахтних полів і вуглевидобувних районів, а перш за все, з урахуванням басейнових та 
суббасейновий гідрогеологічних чинників і закономірностей.  

4. Загальна характеристика басейнів і суббасейнів 
підземних вод південно-східних регіонів України 

 Підземні води для нерівномірно водозабезпеченних південно-східних регіонів України є одним із 
найважливіших природних ресурсів, який  не тільки гарантує локальне альтернативне або  резервне 
водопостачання населених пунктів Донецької, Луганської та Харківської областей, але й у сприятливих 
гідрогеологічних умовах надають екологічні та економічні переваги щодо перспектив їх раціонального 
використання. Тому ефективний захист підземних вод басейну р. Сіверський Донець і суміжних територій 
вимагає відповідного загальнодержавного і  суббасейново-територіального моніторингу їх кількості та якості з 
урахуванням структурно-тектонічних, геологічних, геолого-формаційних, геоморфологічних, гідрогеологічних, 
гідрологічних і промислово-техногенних закономірностей та чинників. 

 Для ДДЗ, її бортових частин і північно-західних окраїн Донбасу характерна трьохярусна будова 
осадочної товщі у складі верхньопалеозойського, мезозойського і кайнозойського структурно-стратиграфічних 
поверхів. Західний і Центральний Донбас і Приазовський кристалічний масив відрізняється переважно 
двухярусною або локальною одноярусною будовою [3, 8]. 

 Специфічною особливістю стратиграфії верхньопалеозойських відкладів Донбасу і ДДЗ є розвиток 
характерних літолого-фаціальних комплексів порід, які закономірно змінюються від периферії до  центральних 
частин Доно-Дніпровського прогину і з північного заходу на південний схід [3]. Розломно-блокові рухи 
фундаменту прогину обумовили формування у кінці пізньопалеозойського циклу чисельних насувів, основними 
з яких є Сіверсько-Донецький, Алмазний, Марїнський, Мушкетівський, Олексіївський, Осьовий, 
Перещепинський тощо. Для перехідної зони між Донбасом і ДДЗ характерний розвиток окремих соляно-
купольних структур, а на захід від Павлоградського підкиду інтенсивне проявлення соляно-купольного 
діапіризму. 

 Мезозойська осадочна товща у басейні р. Сіверський Донець представлена відкладами тріасу, юри та 
верхньої крейди на усій території,  крім відкритого Донбасу, а також у локальних структурно-тектонічних 
блоках Приазовського кристалічного масиву. Для мезозойського структурно-стратиграфічного поверху 
характерний розвиток поперечних альпійських підкидів і скидів [3]. 

 Кайнозойський (палеоген-неогеновий) структурно-стратиграфічний поверх представлений типовими 
платформовими піщано-глинистими, карбонатно-глинистими і піщаними відкладами, які широко представлені 
на вододільних ділянках усіх структур крім відкритого Центрального Донбасу. 

 З урахуванням структурно-тектонічних, геолого-формаційних гідрогеологічних і геоморфологічних 
особливостей будови території у межах півдненно-східних регіонів України виділяються три басейни підземних 
вод (рис. 5): 

 - басейн лівого схилу р. Дніпро як невід’ємна складова європейського магабасейну р. Дніпро; 
 - басейн р. Сіверський Донець; 
 - басейн малих рік Приазов’я. 
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 Басейн лівого схилу р. Дніпро дослідженої території формують п’ять суббасейнів (рис. 5): 
- cуббасейн р. Ворскла – dn1; 
- Орельський суббасейн - dn2; 
- Самарський суббасейн - dn3; 
- суббасейн р. Конка - dn4; 

 
- Соленівсько-Ялинський суббасейн - dn5. 
Суббасейни р. Сіверський Донець з урахуванням його особливостей виділяються окремо для лівого 

схилу Сіверського Донця і окремо для його правого схилу. 
Суббасейни лівого схилу р. Сіверський Донець (рис. 5): 
- Вовчанський суббасейн – sd1; 
- Бурлукський суббасейн - sd2; 
- Балаклійський-північний суббасейн - sd3; 
- Оскільський суббасейн - sd4; 
- Красноріцький суббасейн – sd5; 
- Айдарський суббасейн - sd6; 
- Деркульський суббасейн - sd7. 
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Суббасейни правого схилу р. Сіверський Донець (рис. 5): 
- Харківський суббасейн - sd8; 
- Балаклійський-південний суббасейн - sd9; 
- Берекський суббасейн - sd10; 
- Сухо-Торецький суббасейн sd11; 
- Торецький суббасейн – sd12; 
- Бахмутський суббасейн - sd13; 
- Лисичанський суббасейн - sd14; 
- Луганський суббасенй - sd15; 
- Великокам’янський суббасейн - sd16; 
- Кундрюченський суббасейн - sd17. 
До складу басейну малих рік Приазов’я увійшло чотири суббасейна (рис. 5): 
- Кальчикський - pr1; 
- Кальміуський - pr2; 
- Міуський – pr3; 
- Єланчикський – pr4. 
Виділення та первинний опис масивів підземних вод доцільно виконувати окремо для кожного із 

представлених водних суббасейнів у відповідності до структурно-тектонічних, геолого-формаційних, літолого-
стратиграфічних і гідрогеологічних особливостей конкретної території. При цьому у процесі виділення масивів 
підземних вод у межах окремих суббасейнів потрібно уточнити ступінь гідрогеологічного вивчення 
відповідних водоносних горизонтів і визначити систему та мережу спостережних свердловин за кількістю та 
якістю підземних вод. При цьому необхідно буде врахувати, що інтенсивна експлуатація в минулі роки 
тріщинних вод мергельно-крейдової товщі верхньої крейди багатьма груповими та одиночними водозаборами 
призвела до практично повного використання експлуатаційних запасів цього водоносного горизонту. Крім того 
некероване перманентне затоплення вугільних шахт на тимчасово окупованій території Донецької й Луганської 
областей та значне забруднення підземних вод у межах промислово-техногенних зон Донбасу також 
обумовлюють встановлення, функціонування та управління інтегрованими суббасейновими мережами 
підземних вод найбільш раціональним та ефективним способом державного моніторингу вод з метою 
відновлення водного балансу проблемних, деградованих і периферійних ділянок басейну р. Сіверський Донець. 

Висновки 

Запровадження в Україні басейнових інтегральних принципів у районуванні та управлінні водними 
ресурсами держави у відповідності з  Водною Рамковою Директивою Європейського Союзу (ЄС) і Директивою 
ЄС щодо підземних вод (2006/118) є надзвичайно актуальним і прогресивним заходом. Однак у зв’язку із 
проросійською поведінкою провідних фахівців проектів ОБСЄ в Україні й рентоорієнтованою поведінкою 
чиновників-кураторів від Кабінету Міністрів України і Міністерства екології та природних ресурсів та 
Агентства водних ресурсів України у європейську басейнову бочку меду закладена антиукраїнська ложка 
дьогтю у вигляді штучної підміни водного басейну р. Сіверський Донець водним басейном Нижнього Дону. 

Тому з урахуванням викладених у статті доводів необхідно перед тим як продовжувати розширення 
інформаційної бази про стан підземних вод на сході України, терміново внести принципові зміни у чинний 
проект ОБСЄ, виконані узагальнення й підготовлені висновки та рекомендації стосовно необґрунтованого  
виділення у південно-східних регіонах України водного басейну Нижнього Дону. На законодавчому, 
нормативно-правовому і регуляторному рівні в установленому порядку відновити басейновий статус р. 
Сіверський Донець як невід’ємної  складової мегабасейну р. Дніпро у межах південно-східних регіонів України. 
 З метою формування збалансованої екологічно-ощадливої основи в управлінні водними ресурсами 
басейну р. Сіверський Донець, раціональної організації та ефективного здійснення державного моніторингу вод 
розглянути і затвердити виділені й комплексно обґрунтовані авторами суббасейни стосовно як підземних, так і 
поверхневих вод. Після визначення у кожному суббасейні масивів підземних вод і системи та мережі їх 
державного моніторингу необхідно буде виконати уточнення й переоцінку ресурсного потенціалу водоносних 
горизонтів і  визначити реальні експлуатаційні перспективи використання якісних підземних вод у 
альтернативному та резервному водозабезпеченні населених пунктів південно-східних регіонів України.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СИСТЕМНОГО 
НЕВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ 

СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ 

М. В. Жикаляк1, В. О. Булавка2, 
1 – докт. екон. наук, канд. геол. наук, генеральний директор ДРГП “Донецькгеологія”, м. Бахмут, Україна, 
dongeo@ukr.net,  
2 – заступник генерального директора ДРГП “Донецькгеологія”, м. Бахмут, Україна, dongeo@ukr.net 
Розглянуті причини перманентного не виконання основних показників мінерально-сировинної стратегії України на період 
до 2030 року в умовах катастрофічного зменшення бюджетного фінансування галузі, низької конкурентоспроможності 
або значного виснаження раніше розвіданих запасів корисних копалин, недолугого рентоорієнтованого державного 
регулювання надрокористування та відсутності нормативно-правового забезпечення інноваційно-інвестиційних 
перспектив розвідки високоліквідних, критичних і стратегічних корисних копалин. Обґрунтована необхідність суттєвого 
збільшення бюджетного фінансування геологорозвідувальної галузі у відповідності із потребами вітчизняної 
промисловості для забезпечення сталого неоіндустріального розвитку національної економіки. 
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The reasons of permanent non-fulfillment of the basic indicators of the mineral and raw material strategy of Ukraine for the period 
up to 2030 year in the conditions of a catastrophic reduction of the budget financing of the industry, low competitiveness or 
significant depletion of previously explored reserves of mineral deposits, inappropriate rent-oriented state regulation of subsoil 
management, and lack of legal and regulatory support of innovation and investment perspectives of exploration of highly liquid, 
critical and strategic mineral deposits are observed. The necessity of significant increase of the budget financing of the exploration 
industry in accordance with the needs of the domestic industry to ensure sustainable neoindustrial development of the national 
economy is substantiated. 

Вступ 

Одним із найбільш ефективних чинників щодо стабілізації спаду промислового виробництва, подолання 
кризових проявів у національній економіці та створення базових умов для подальшого неоіндустріального 
розвитку України є належне забезпечення загальнодержавних потреб у мінерально-сировинних ресурсах та їх 
ефективне використання. Однак, становлення та розвиток у державі на протязі останніх десяти років 
монопольно-олігархічних ринкових відносин у функціонуванні мінерально-сировинного комплексу, відсутність 
реальної конкуренції та чіткої специфікації прав власності на розвідані запаси корисних копалин у надрах в 
умовах недолугого рентоорієнтованого державного регулювання надрокористування в інтересах провладних і 
політичних еліт, зумовили значне скорочення видобування стратегічної мінеральної сировини та катастрофічне 
зменшення у 2011–2018 роках до 14 відсотків від програмних показників (у т. ч. до 6 відсотків у 2016–
2018 роках) бюджетного фінансування на виконання заходів “Загальнодержавної програми розвитку 
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”.  

Неліквідність у зв’язку із відсутністю сучасної оцінки реальної видобувної вартості більшості розвіданих 
у період планової економіки родовищ корисних копалин та інерційний тренд щодо прирощення запасів 
критичних і стратегічних видів корисних копалин, призвели до тривалої консервації, заморожування та не 
затребування для видобування і використання мінеральної сировини в межах розвіданих або попередньо 
вивчених ділянок від 40 до 55 відсотків нерозподіленого фонду надр [1, 3]. У свою чергу значне зниження 
попиту на мінеральну сировину на внутрішньому ринку із-за цінових коливань та кризових явищ, зумовлює 
необхідність суттєвого корегування чинної Загальнодержавної мінерально-сировинної програми у напрямі 
використання високотехнологічної та високоліквідної мінеральної сировини та державного бюджетного 
забезпечення розвитку інноваційно-інвестиційно привабливих  видів корисних копалин [1, 3]. 
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1. Оцінка стану реалізації “Загальнодержавної мінерально-сировинної  
програми України на період до 2030 року” (ЗДМСП-2030) 

Мінерально-сировинний комплекс України відіграє важливу роль в усіх сферах життєдіяльності 
держави, забезпечуючи потреби в сировині базових галузей промисловості. Для України як країни з перехідною 
економікою наявність багатої мінерально-сировинної бази визначально впливає на ефективність розвитку 
національної економіки в цілому. При становленні України як самостійної держави з видобуванням корисних 
копалин і продуктами їх переробки було пов’язано 42 % внутрішнього валового продукту (ВВП) і біля 60 % 
валютних надходжень від експорту. Займаючи 0,4 % суші планети Україна в період планової економіки 
забезпечувала 5 % світового  видобутку мінеральної сировини, а річний випуск продукції гірничовидобувного 
комплексу складав понад 20 млрд. доларів США [5, 6]. Навіть у докризовому 2008 році сумарна вартість 
виробленої в Україні мінерально-сировинної продукції досягала 123–126 млрд. грн. без урану [7]. 
Співвідношення динаміки індексів ВВП, видобувної й переробної промисловості та оцінка розвитку основних 
показників вітчизняної мінерально-сировинної бази України на період до 2022 року наглядно представлені на 
рис. 1. 

Зараз доля мінерально-сировинної бази України у світовому мінерально-сировинному потенціалі за 
оцінками  вітчизняних вчених-економістів за мінімальними оцінками становить 2,2–2,5 %, а за максимальними 
– 4 % [6], оскільки починаючи з 1994 року, прирощення за рахунок цільових геологорозвідувальних робіт 
балансових запасів більшості базових і стратегічних видів корисних копалин навіть частково не компенсує їх 
видобування [6, 7]. Тому станом на 01.01.2019 року в Україні розробляється лише 36 % із 8290 родовищ 97 
видів корисних копалин, які мають промислове значення, що забезпечує близько 6 % обсягу ВВП держави. 
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин і плата за оформлення, 
переоформлення та продаж спеціальних дозволів на користування надрами забезпечує не менше 5 % доходу 
загального фонду державного бюджету.  

 

 
Рис. 1. Динаміка індексів вітчизняної промисловості та оцінка бюджетного забезпечення розвитку 

мінерально-сировинної бази України у (на) 2007–2022 роках 
 
У результаті знищення за останні 15–20 років планової системи сталого прирощення запасів корисних 

копалин у надрах і доведення галузі геології та розвідки надр до кризового стану, питома вага менш якісних і 
дрібних низькорентабельних родовищ у традиційних гірничовидобувних регіонах перманентно зростає. Крім 
того, у зв’язку із захопленням у 2014 році Російською Федерацією Криму та не контрольованістю урядом 
України найбільш перспективної частини Азово-Чорноморського шельфу і старопромислових районів Донбасу 
держава фактично втратила біля 20 % ресурсної бази вугілля та понад 70 % освоєних родовищ флюсових 
вапняків і доломітів для металургії [3].  

Однак, замість того, щоб забезпечити стале бюджетне фінансування розвитку наявної в державі 
мінерально-сировинної бази та зосередити усі кошти на геологічному вивченні найбільш перспективних 
ділянок надр і підготовці до промислового освоєння критичних й стратегічних корисних копалин, які б 
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заміщали імпорт або збільшували експорт, Держгеонадра України з початку свого створення, здебільшого, 
декларує наявний з часів планової економіки мінерально-сировинний потенціал і надає спецдозволи на раніше 
розвідані родовища або штучно виділені ділянки [3]. У результаті відбулося повне розбалансування системи 
сталого розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази, неможливості хоча б часткового виконання 
показників ЗДМСП-2030, порушення усталених технологій, методичних вимог і правил геологорозвідувального 
виробництва із загрозою банкротства або ліквідації геологорозвідувальної галузі в цілому. 

На думку вчених, від обґрунтованості та повноти фінансування планових етапів і заходів ЗДМСП-2030, 
ефективності використання коштів державного бюджету та надрокористувачів, спрямованих на розвиток 
вітчизняної мінерально-сировинної бази, а також прозорості системи видачі спеціальних дозволів на 
користування надрами та ефективного контролю за дотриманням їх вимог, залежить гарантоване забезпечення 
потреб національної економіки України у мінеральній сировині та паливі на середньо-довгострокову 
перспективу, подолання кризового стану та сталий розвиток держави [1, 6]. При цьому аналіз динаміки 
використання показників “Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної України на період до 
2030 року” за 2011–2018 роки (рис. 2) підтверджує надзвичайно високу геологічну ефективність бюджетного 
фінансування приросту запасів корисних копалин. Зокрема, дещо завищене від економічно доцільного сталого 
бюджетного фінансування галузі геології та надр у 2012 році, дозволило не тільки забезпечити найвище 
виконання показників чинної мінерально-сировинної програми щодо приросту запасів енергетичної сировини 
(понад 80 %), але й дало змогу отримати суттєві позитивні геологічні результати ще й на протязі 2013–2014 
років. І навпаки, необґрунтоване катастрофічне зменшення бюджетного фінансування розвитку МСБ з 2015 
року – на 92 % від програмних показників і на 80 % від економічно доцільних та збалансованих обсягів, 
призвело не тільки до фактичного згортання розвитку ЗДМСП-2030, але й до не можливості підтримання 
наявної в Україні мінерально-сировинної бази хоча б на належному збалансованому рівні. 

У таких умовах навіть якщо терміново забезпечити з 2020 року значне збільшення бюджетного 
фінансування розвитку мінерально-сировинної бази України згідно сталих показників ЗДМСП-2030, 
досягнення суттєвих геологічних результатів щодо приросту високоліквідних, критичних і стратегічних 
твердих корисних копалин можна буде очікувати не раніше ніж через 2–3 роки, а по природному газу і нафті – 
лише через 3–5 років. 

 

 
Рис. 2. Динаміка фінансового забезпечення та виконання базових показників 

мінерально-сировинної програми на період до 2030 
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2. Проблеми законодавчого та нормативно-правового  
забезпечення державної мінерально-сировинної політики 

Основними базовими нормативно-правовими документами державної політики і державного 
регулювання у галузі геології та надрокористування є Кодекс України “Про надра”, Закон України “Про 
держану геологічну службу”, “Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на 
період до 2030 року”, яка затверджена Законом України від 21.04.2011 № 3256-VI, а також спеціалізовані 
постанови Кабінету Міністрів України: від 25.01.1999 № 83 “Про затвердження Порядку проведення 
геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету”, від 28.02.2011 № 301 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, 
та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету”, 
від 30.05.2011 № 615 “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”, від 
13.06.1995 № 423 “Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією”, від 
14.12.2011 № 1294 “Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю”, від 30.12.2015 
№ 1174 “Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України”. 

Разом з тим необхідно відмітити, що Кодекс України “Про надра” розроблений на основі досвіду 
надрокористування періоду планової економіки, а інші чинні нормативно-правові акти не відповідають 
складним соціально-економічним умовам сьогодення та не передбачають ефективних стимулів для поетапного 
інтегрування основних норм до правил і технологій ринкової економіки та загальноєвропейських і світових 
стандартів. 

Свого часу, Концепцією-2010 нарощування мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки 
України, не була реалізована навіть половина заходів для забезпечення ефективного функціонування паливно-
енергетичного та гірничо-металургійного комплексів і не була створена реальна ресурсна база кольорових, 
рідкісних і благородних металів. У подальшому перед обґрунтуванням подальшого розвитку вітчизняної 
мінерально-сировинної бази не було здійснено балансове звіряння повноти виконання основних показників 
Концепції-2010 і комплексно не були оцінені наслідки її не виконання для сталого розвитку економіки України. 
Також не була проведена робота щодо сучасної техніко-економічної переоцінки розвіданих у період планової 
економіки родовищ корисних копалин із диференціацією та актуалізацією перспектив їх балансового, 
позабалансового чи галузевого обліку стосовно подальшого освоєння або списання із Державного балансу 
запасів [2, 3]. 

У процесі розроблення занадто  всеохоплюючої Загальнодержавної мінерально-сировинної програми 
України на період до 2030 року не були враховані кардинальні зміни форм власності гірничовидобувних 
підприємств, внутрішня та міжнародна кон’юнктура мінеральної сировини, соціально-економічні аспекти 
сталого розвитку основних гірничовидобувних регіонів, базових галузей промисловості, корпорацій та 
промислово-переробних комплексів і необхідність запровадження ринково орієнтованої системи рентного 
надрокористування. Не були визначені критичні, дефіцитні, стратегічні та інноваційно-технологічні види 
корисних копалин з експертним техніко-економічним обґрунтуванням їх ліквідності та критеріями оцінки 
перспектив промислового освоєння нових видів і родовищ [1–3]. 

Після затвердження ЗДМСП-2030 Законом України від 21.04.2011 № 3256-VI, Міністерство екології та 
природних ресурсів України не забезпечило розроблення і затвердження Постановою Кабінету Міністрів 
України планових стратегічних заходів щодо поетапної її реалізації та цільового бюджетного фінансування 
згідно затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 Порядку розроблення та 
виконання державних цільових програм. Тому в Мінекономрозвитку України “Загальнодержавна програма 
розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року” не стоїть на обліку та не вважається 
державною цільовою програмою, а не зацікавленими у сталому розвитку вітчизняної мінерально-сировинної 
бази урядовцями усіх рівнів, як правило, сприймається в якості нормативно-правового акту про наміри. 

Недосконалість надроресурсного законодавства та відсутність в Україні надійних, легально зафіксованих 
і гарантованих прав власності на розвідані запаси корисних копалин у надрах, призводить до обмеження 
раціональності, підвищення рівня опортунізму і рентоорієнтованої поведінки та зумовлює скорочення 
легального сектору економіки і сприяє зростанню привабливості незаконного видобування мінеральної 
сировини та тіньового надрокористування в цілому. Саме перманентно зростаючий в останні роки високий 
рівень незаконного видобування корисних копалин і тіньової господарської діяльності суб’єктів гірничої 
діяльності переконливо свідчить, що чинні надроресурсні закони в Україні та система державного регулювання 
надрокористування є не ефективними і не дієвими [1, 2]. 

З метою удосконалення законодавчого і нормативно-правового забезпечення надрокористування у 
загальнонаціональних інтересах необхідно терміново розробити та прийняти Закон України “Про основи 
державної політики в галузі геології, розвідки надр, надрокористування та використання мінеральної 
сировини”. У подальшому, після аналізу та звіряння основних положень і норм чинного Кодексу України “Про 
надра” з іншими Законами України, доцільно концептуально обґрунтувати та затвердити відповідні зміни чи 
доповнення і прийняти нову редакцію Кодексу України “Про надра” в цілому. У процесі обґрунтування та 
прийняття нової редакції Кодексу України “Про надра” і доопрацювання та оптимізації “Загальнодержавної 
мінерально-сировинної програми України на період до 2030 року” доцільно максимально обмежити 
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опортуністичний та рентоорієнтований дискредитаційний вплив олігархічно-політичних еліт на формулювання 
й прийняття оновлених норм, правил і показників тощо. Потрібно обов’язково заборонити приватизацію 
земельних ділянок над родовищами корисних копалин загальнодержавного значення та законодавчо 
врегулювати (розмежувати) умови земле- і надрокористування на таких ділянках. При цьому замість 
спецдозволів на користування надрами, за аналогією з Державними Актами на землю, ввести в дію Державні 
Акти на користування ділянкою надр [3].  

За результатами удосконалення нормативно-правового регулювання надрокористування в Україні 
необхідно створити загальнодержавну систему реєстрації та захисту прав власності у надрах на розвідані за 
інвестиційні кошти запаси корисних копалин за принципом нерухомості, а незаконне видобування корисних 
копалин і тіньову гірничовидобувну діяльність доповненням до Кримінального кодексу України визначити в 
якості крадіжок державного майна та шкоди державі в особливо великих розмірах за фактом правочину [2, 3]. 

3. Інноваційно-інвестиційна парадигма розвитку  
мінерально-сировинної бази України на 2020–2030 роки 

Створювана на протязі століття мінерально-сировинна база України, незважаючи на системні проблеми 
щодо її удосконалення та розвитку, за умови гарантування інвесторам права власності на розвідані за їхні 
кошти запаси корисних копалин у надрах, законодавчого сприяння інноваційно-інвестиційному розвитку та 
прозорості дозвільних і контрольних процедур із унеможливленням опортуністичної та рентоорієнтованої 
поведінки спеціально уповноважених державних органів і службовців, дозволить забезпечити неоіндустріальне 
відновлення промислового виробництва та стале економічне зростання держави. При цьому, мінерально-
сировинна стратегія та надроресурсна політика України на середньо-довгострокову перспективу повинні 
комплексно відповідати реальним соціально-економічним умовам і глобальним кон’юнктурним викликам і 
прогнозувати та мінімізувати проявлення можливих кризових явищ. Крім того, з урахуванням конкуренції на 
внутрішньому і міжнародних ринках доцільно постійно обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні напрями 
сталого розвитку наявної та перспективної мінерально-сировинної бази згідно інституційних умов України з 
необхідністю поетапної адаптації вітчизняного мінерально-сировинного комплексу до міжнародних стандартів 
і ринкового рентного надрокористування. 

Неврахування у процесі підготовки та затвердження “Загальнодержавної програми розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року” базових принципів і напрямків державної інноваційної 
політики та стимулюючих до інноваційно-інвестиційної діяльності інструментів призвели до нічим не 
обґрунтованого декларативного завищення обсягів фінансування розвитку ЗДМСП-2030 з інших джерел 
(162,9 млрд. грн. із загальних 189,0 млрд. грн. або 86 %). Як наслідок, на фоні катастрофічно низького 
бюджетного її фінансування у 2011–2018 роках (14 % від плану), виконання показників Загальнодержавної 
мінерально-сировинної програми з 2014 року за рахунок інших джерел фінансування практично не 
здійснювалося. 

Безумовно, такий негативний стан із інноваційно-інвестиційним забезпеченням сталого розвитку 
вітчизняної мінерально-сировинної бази, пов’язаний також із не забезпеченням в Україні законодавчо 
гарантованих прав власності у надрах на розвідані за власний рахунок запаси корисних копалин, відсутністю 
ефективних податкових стимулів і недосконалістю та недолугістю державного регулювання надрокористування 
із високими адміністративними та корупційно-рентоорієнтованими витратами [1, 2]. 

Разом з тим, необхідно відмітити, що критично низький інноваційно-інвестиційний рівень розвитку 
мінерально-сировинної бази України, незважаючи на затвердження її розвитку на період до 2030 року Законом 
України від 21.04.2011 № 3256-VI, у першу чергу, є наслідком катастрофічно низького бюджетного 
недофінансування сталого прирощення у надрах запасів і ресурсів найбільш інноваційно ємних критичних, 
інноваційно-технологічних і стратегічних видів корисних копалин [3]. 

Використання світового досвіду державного регулювання гірничовидобувної діяльності з урахуванням 
міжнародного стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) зумовлює необхідність негайної 
вартісної переоцінки мінерально-сировинного потенціалу України на основі інноваційно-інвестиційних 
чинників структурування та геолого-економічного районування території гірничовидобувних регіонів за 
видобувною цінністю родовищ окремих видів корисних копалин і ділянок надр у цілому. При цьому до 
видобувної цінності необхідно відносити цінність потенційно видобувних обсягів (запасів) корисних копалин, 
видобуток яких є нормативно-рентабельним і забезпечує формування рівновісної ренти, а потенційно-
видобувні запаси відповідають не менше ніж 20-річній перспективі прибуткового їх видобування та 
використання. 

Наявність прямопропорційного зв’язку між рентабельними запасами корисних копалин, потенційною їх 
видобувною цінністю та обсягами фактичного бюджетного фінансування підтверджується експертною оцінкою 
потенційної видобувної вартості приросту запасів і ресурсів мінеральної сировини за 2011–2018 роки. З 
рисунку 3 наглядно видно, що незважаючи на катастрофічне зменшення бюджетного фінансування ЗДПСП-
2030 з пікового 2012 року, потенційна видобувна вартість фактично прирощених за мізерні бюджетні кошти 
запасів корисних копалин перевищує фактичне бюджетне фінансування на виконання показників 
Загальнодержавної програми у 3–7 разів без урахування внутрішнього прибутку, виробничих і соціально-
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економічних позитивних чинників. Тобто ефективний розвиток і екологічно ощадливе раціональне освоєння та 
використання потенційно видобувних запасів корисних копалин створює реальні можливості для залучення 
внутрішніх й іноземних інвестицій з метою неоіндустріального сталого розвитку базових галузей 
промисловості, формування дохідної частини бюджету та збільшення валютних надходжень у державу за 
рахунок розвитку експорту. 

Стратегічним напрямом у подоланні кризових проявів у галузі геології та розвідки надр для сприяння 
інноваційно-інвестиційній діяльності державних регіональних геологічних підприємств є поетапне формування 
ринкових відносин у сфері геологічного вивчення надр і надрокористування. Цільовими нормативно-правовими 
актами необхідно забезпечити можливість отримання прибутків від геологорозвідувальних робіт і підготовки 
до промислового освоєння запасів корисних копалин у залежності від потенційно-видобувної їх вартості, 
гарантування авторського та інтелектуального права згідно чинного законодавства, надання інвестиційних 
податкових стимулів і прав власності у надрах на розвідані не за бюджетні кошти запаси корисних копалин та 
можливістю прискореної амортизації основних засобів і технологій. Ефективному реформуванню 
надрокористування в Україні сприятиме також удосконалення системи рентного оподаткування видобутку 
корисних копалин у залежності  від величини гірничої ренти – вартості видобутої мінеральної сировини без 
урахування витрат на її постачання споживачу, замість використання в якості бази для оподаткування вартості 
видобутку одиниці мінеральної сировини як це справляється зараз [3]. 

 

 
Рис. 3. Динаміка потенційної видобувної вартості приросту запасів і ресурсів корисних копалин 

 
Підвищення ефективності освоєння та використання наявної й прирощеної мінерально-сировинної бази 

України створить необхідні умови та стимули для переходу національної економіки на ощадливий 
ресурсозберігаючий інноваційний шлях розвитку. 

 
Висновок 

Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року 
необхідно терміново відкоригувати, доповнити, затвердити змінами до Закону України від 24.04.2011 № 3256-
VI та ввести в дію цільовою Постановою Кабінету Міністрів України не з метою її автономного 
функціонування, а для забезпечення економічної стабілізації, зростання промислового виробництва в державі 
та обґрунтування неоіндустріального розвитку України на середньо-довгострокову перспективу за рахунок 
перманентної конвертації продукції видобування й використання наявних високоліквідних і прирощених 



75 

 

критичних та стратегічних корисних копалин у матеріальний, енергетичний, виробничо-технологічний, 
трудовий, фінансовий та соціально-економічний ресурс. 

 
 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Амоша О., Жикаляк М., Квілінський О. (2018). Концептуальні напрями удосконалення механізму 
реформування геологічного сектору та використання корисних копалин в Україні/моногр.: Інноваційне 
промислове підприємство у формуванні сталого розвитку/ред. кол. О. І. Амоша, Х. Джвігол, Р. Мішкєвіч, НАН 
України, Ін-т економіки пром-ті. – Київ. – С. 7–32. 

2. Жикаляк Н. В. (2013). Государственное регулирование рентных отношений в горной промышленности 
Украины: моногр/НАН Украины, Ин-т экономики пром-ти. – Донецк. – 548 с. 

3. Жикаляк М. В. (2017). Інерційний тренд вітчизняної мінерально-сировинної бази гальмує інноваційно-
інвестиційний розвиток економіки України/Матеріали міжн. геол. форуму (19–24.06.2017), м. Одеса “Актуальні 
проблеми та перспективи розвитку геології”: наука й виробництво. – Київ: УкрДГРІ. – С. 102–111. 

4. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року 
(2011)/закон України від 21.04.2011 № 3256-VI. 

5. Стан та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази в Україні (2015)/Матеріали до слухань у 
Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації насл. Чорнобильської кадастр. 
Верховної Ради України, 15.11.2015 р. – Київ. – 75 с. 

6. Міщенко В. С. (2009). Глобальний і національний вимір трансформаційних процесів у мінерально-
сировинній сфері України/В. С. Міщенко; заг. ред. Акад. НАН України В. М. Шестопалова. – Київ: РВПС 
України НАН України. – 84 с. 

7. Міщенко В. С. (2007). Економічні пріоритети розвитку і освоєння мінерально-сировинної бази 
України/В. С. Міщенко. – Київ: Наукова думка. – 360 с. 
 

 



76 

 

УДК 550.4 

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ – ПОКАЗНИК ПРИДАТНОСТІ 
ФЛЮОРИТУ, ЯК ОПТИЧНОЇ СИРОВИНИ 

Е. Я. Жовинський1, Н. О. Крюченко2, 
1 – д-р геол.-мінерал. наук, професор, член-кор. НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, м.Київ, Україна, zhovinsky@ukr.net,  
2 – д-р геол. наук, старший науковий співробітник, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. 
М. П. Семененка НАН України, м.Київ, Україна, nataliya.kryuchenko@gmail.com 
Наведено результати вивчення вмісту рідкісноземельних елементів у флюоритах Сущано-Пержанського та Бобринецького 
рудопроявів і Покрово-Киріївського родовища та надана їх характеристика, як придатного для оптичної сировини за цим 
показником. За даними ICP-MS аналізу доведено, що флюорити Сущано-Пержанської зони не можуть бути використані в 
якості оптичного за вмістом рідкісноземельних елементів (від 0,025 до 22,9 %), які в десятки і сотні разів перевищують 
допустиму норму(0,003 %). Флюорити Бобринецького рудопрояву і Покрово-Киріївського родовища вибірково можуть 
бути використані як оптична сировина за вмістом суми рідкісних земель – від 0,0019 %, що відповідає вимогам.  

Вступ. На території України власний видобуток флюориту поки що не ведеться, хоча прогнозні ресурси 
оцінюються у 50 млн т [1]. Значні поклади флюориту відомі у східній частині Українського щита (УЩ) – зона 
зчленування Дніпрово-Донецької западини з УЩ, південно-західній частині УЩ – Подільська зона; північній 
частині УЩ – Сущано-Пержанська зона та в Кіровоградській тектонічній зоні – Бобринецький прояв. У зоні 
зчленування Донбасу з Приазовським блоком УЩ розвідане Покрово-Киріївське родовище. 

Флюорит трапляється у вигляді кристалів і зернистих агрегатів. Цей мінерал має важливе значення для 
розвитку промисловості і використовується як технічна сировина – в хімічній промисловості, в металургії – як 
флюс для зниження температури плавлення сталі, у цементній промисловості – для зниження температури 
випалу шихти, у фармацевтичній промисловості, при виробництві синтетичних миючих засобів, особливих 
сортів пластмас і далі. 

Зараз, особливе місце займає оптичний флюорит, який використовується в об’єктивах ультрафіолетових 
мікроскопів, оптиці, в приладах нічного бачення, астрономії, космічної техніки, силової та квантової оптики. 
Новим напрямом використання кристалів є виготовлення об’єктивів для виробництва мікрочіпів [2]. В даний 
час в якості оптичного сировини використовуються кристали, одержані методом гідротермального синтезу, 
вихідною сировиною для яких є природний флюорит, що практично не містить сторонніх домішок металів, 
включень кисню, сірко- та вуглецевмісних сполук, не повинен бути перемішаний з зернами інших мінералів – 
кварцу, кальциту, сульфідів [2]. Флюорит оптичної якості, навіть не кондиційний, дефіцитний, тому 
промисловість задовольняється більш низькосортною сировиною. Основним світовим виробником штучних 
кристалів флюориту є Німеччина. 

Метою дослідження є визначення вмісту рідкісноземельних елементів у флюоритах Сущано-
Пержанського та Бобринецького рудопроявів і Покрово-Киріївського родовища та їх характеристика, як 
придатного для оптичної сировини за цим показником. 

Методи досліджень. Вміст рідкісноземельних елементів у флюоритах Сущано-Пержанського 
рудопрояву та Покрово-Киріївського родовища визначено методом ICP-MS за допомогою аналізатора 
ELEMENT-2 у Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР) НАН України [3, 4] 
Бобринецького рудопрояву – у лабораторії Acme Analytical Laboratories, Канада [5]. 

Новизна дослідження полягає у вивченні вмісту рідкісноземельних елементів Сущано-Пержанського та 
Бобринецького рудопроявів та Покрово-Киріївського родовища, та їх порівнювальна характеристика. 

Результати дослідження. Розглядаючи Сущано-Пержанську зону необхідно відмітити, що територія 
характеризується специфічною флюоритоносністю: рідкіснометально-рідкісноземельно-флюоритова 
мінералізація у грейзенізованих кварц-слюдистих сланцях, мігматитах, сієнітах (Яструбецький масив). 
Мінералізація має вкраплений і прожилковий характер (СаF2 від 3 до 20 %). У пержанських гранітах на глибині 
4,0–140,0 м (с. Перга) встановлена зона гніздово-вкрапленої флюоритизації, де зафіксовано прояви 
ітрофлюориту. 

Вивчався флюорит з Пержанського рудного району – Zn-Be родовища, Яструбецького цирконієвого 
рудопрояву, який представлений прозорими різновидами різного кольору (від безбарвних до різних відтінків 
зеленого й фіолетового кольору) [3]. Він утворює виділення неправильної форми або прожилки у вмісній породі 
(калішпатовими метасоматитами, грейзенами, вторинними кварцитами, метасоматично зміненими пержанськими 
гранітами й інтрузивами основного складу). 

Було досліджено колекції флюоритів Безпалько Н.А. (9 зразків): безбарвний прозорий флюорит (вмісні 
породи – львівківський та пержанський граніти), фіолетовий та жовтувато-бурий (порфіровідні граніти та 
польовошпатові метасоматити) [3]. 

Покрово-Киріївське флюоритове родовище складене породами трьох геолого-структурних ярусів: 
докембрійськими кристалічними утвореннями, осадово-вулканогенними-девонськими, нижньокарбоновими 
породами та осадовими мезокайнозойськими відкладами. Рудні тіла, що пов’язані переважно з вапняками 
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турнейського ярусу, залягають на глибині 90–192 м. Родовище представлене двома типами руд – корінними 
(основний поклад, 95 % запасів) й делювіально-пролювіальними. Корінні руди діляться на два підтипи: 
карбонат-флюоритовий, що утворився внаслідок заміщення флюоритом карбонатних порід (СаF2 в середньому 
65 %) та карбонат-польовошпат-флюоритовий (СаF2 –45 %). Флюоритова руда представлена щільною масою 
дрібнозернисто-го (≤1 мм) прозорого і напівпрозорого флюориту світло-фіолетового кольору. Проаналізовано 2 
зразка флюориту фіолетового кольору (колекція Возняка Д.К.) [4]. 

Бобринецький рудопрояв флюориту приурочений до Кіровоградсько-Черкаської зони розломів та 
розташований в межах двох крупних регіональних структур: Новоукраїнського антиклинорія і Інгуло-
Інгулецького синклінорію. Кристалічні породи докембрію представлені магматичними і метаморфічними 
породами, серед них широко розвинуті крупнопорфировидні різновиди гранитів. Граніти розбиті серією 
дрібних тріщин субмеридіонального і субширотного напрямків, де знайдено жильний флюорит. Рудні жили і 
брекчії складено зонально яскраво забарвленим флюоритом. Середній вміст флюориту в рудній зоні – 25–30 %. 
Проаналізовано 10 зразків (колекція Жовинського Е.Я.) – по 3 жовтого та фіолетового кольору та 4 – зеленого 
кольору [5].  

За всіма зразками розраховано суму рідкісноземельних елементів (REE) у флюоритах та побудовано 
діаграму з межами вмісту по кожному з вивчаємих проявів (рис. 1а). 

  
а б 

 
Рис. 1. Діаграма (а) і графік (б) умісту рідкоземельних елементів (REE) флюоритів рудопроявів України.  
а: 1 – Сущано-Пержанський рудопрояв, 2 – Покрово-Кириївське родовише, 3 – Бобринецький рудопрояв. 
 

Відомо, що для отримання високоякісних оптичних монокристалів флюориту найбільш важливим є 
природний флюорит з низьким (близько 0,003 %) вмістом рідкісних земель [2]. Виходячи з цього, флюорити 
Сущано-Пержанської зони не можуть бути використані в якості оптичного. Сума вмісту рідкісних земель 
становить від 259,2 ppm (фіолетовий флюорит з кварц-флюоритового прожилка) до 22 902,02 ppm (жовтувато-
бурий флюорит з біотит-метасоматитів). Тобто, вміст суми рідкісних земель (від 0,025 до 22,9 %) в десятки і 
сотні разів перевищує допустимий для оптичного флюориту (0,003 %). 

Щодо флюоритів Бобринецького рудопрояву і Покрово-Киріївського родовища – вибірково можуть бути 
використані як оптична сировина за вмістом суми рідкісних земель – від 19 ppm (0,0019 %), що відповідає 
вимогам. 

Фіолетові різниці флюориту присутні на всіх розглянутих рудопроявах, тому можливо було зробити 
порівняльну характеристику вмісту в них рідкоземельних елементів. Для аналізу флюоритів Сущано-
Пержанського рудопрояву обрано зразок з Яструбецького масиву (глибина 60–67 м) [3], Покрово-Киріївського 
родовища (глибина 168,5 м) [4], Бобринецького рудопрояву (глибина 116–119 м) [5]. По вмісту REЕ побудовано 
графік (рис. 1б): спостерігається однаковий характер розподілу елементів у флюоритах Бобринецького 
рудопрояву та Покрово-Киріївського родовища, однак вміст нижчий у останньому. Найбільший вміст церію (52 
ppm) в фіолетових різницях флюориту Бобринецького рудопрояву вказує на те, що вміщуючими є лужні 
породи. Щодо Сущано-Пержанського рудопрояву, вміст всіх елементів, окрім Nd і Ce у флюоритах найвищий. 
Загалом, можна прослідкувати тенденцію – у флюоритах Сущано-Пержанського рудопрояву вміст Lu 
максимальний (48 ppm), тоді як інших проявів – 0,1–0,5 ppm. 

Висновки. Флюорити Сущано-Пержанської зони не можуть бути використані в якості оптичної 
сировини за вмістом рідкісноземельних елементів (від 0,025 до 22,9 %), які в десятки і сотні разів перевищують 
допустиму норму (0,003 %). Флюорити Бобринецького рудопрояву і Покрово-Киріївського родовища вибірково 
можуть бути використані як оптична сировина, за вмістом суми рідкісних земель – від 0,0019 %, що відповідає 
вимогам.  
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УДК 550.845:552.523 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ  
В ТЕРРИГЕННЫХ ФОРМАЦИЯХ 

М. Н. Зинчук 1, Н. Н. Зинчук1,  
1 – Западно-Якутский научный центр АН РС(Я), г. Мирный, nnzinchuk@rambler.ru  
Проведен краткий анализ поведения глинистых минералов осадочных терригенных формаций на различных стадиях 
седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и метагенеза. Показано, что каждая из выделенных в земной коре зон, 
характеризуется различными сочетаниями глинистых минералов и степенью постседиментационного преобразования 
пород. Охарактеризованы глинистые минералы и их ассоциации в терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных, 
вулканогенных и галогенных формациях. Особенно детально исследованы глинистые минералы ранних стадий седименто- и 
диагенеза (частично катагенеза), к которым обычно приурочены большинство древних (верхнепалеозойских и мезозойских) 
алмазоносных россыпей, по наличию в которых индикаторных минералов кимберлитов обычно проводятся поиски 
коренных месторождений алмазов с помощью шлихо-минералогического метода. 

GENETIC FEATURES OF CLAY MINERALS IN TERRIGENOUS 
FORMATIONS 

М. N. Zinchuck1, N. N. Zinchuk1,  
1 – West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, nnzinchuk@rambler.ru 
Brief analysis of sedimentary formations’ argillaceous minerals behavior has been made on various stages of sedimentogenesis, 
diagenesis, katagenesis and metagenesis. It is shown that each of the distinguished in the Earth crust zone is characterized by 
various combinations of argillaceous minerals and degree of postsedimental transformation of rocks. Argillaceous minerals and 
their associations in terrigenous, terrigene-carbonate, carbonate, volcanogenous, and halogenic formations were characterized. In 
specific details argillaceous minerals of early stages of sedimental- and diagenesis (partially katagenesis) were charactarized, to 
which most of ancient (Upper Paleozoic and Mesozoic) diamondiferous placers are usually confined, by availability in which of 
kimberlite indicator minerals prospecting of primary deposits of diamonds with the help of heavy concentrate-mineralogical method 
are performed.  
 Key words: argillaceous minerals, sedimentary formations, sedimentogenesis, diagenesis, katagenesis, metagenesis of sediments.  

 
Объективность геологической интерпретации результатов изучения глинистых минералов в первую 

очередь зависит от установления их генетической природы. Значительная часть аллотигенных глинистых 
минералов возникает в корах выветривания (КВ), начиная от изверженных (в том числе их эффузивных 
аналогов) до осадочных образований, включая как еще не литифицированные осадки, так и продукты их 
глубокого метаморфизма. Выяснение специфических особенностей выветривания различных пород определяет 
этапы и специфику дальнейшего преобразования элювиальных продуктов на отдельных стадиях литогенеза. 
Упомянутые стадии включают денудацию элювия, накопление вновь образующихся осадков и погружение 
сформировавшихся толщ на большие глубины в зону высоких давлений и температур. Поэтому одним из 
важнейших условий реконструкции совокупности явлений, связанных с процессом эволюции глинистых 
минералов в осадочном чехле земной коры является комплексный анализ закономерностей образования этих 
слоистых образований при выветривании различных петрохимических типов пород. В наибольшем масштабе 
образование КВ происходило как в прошлые времена, так и протекает в настоящее время в определенной 
тектонико-геоморфологической обстановке – преимущественно на несколько приподнятых 
пенепленизированных территориях. Необходимым условием выветривания пород является интенсивный 
промывной, наиболее существенно проявившийся в гумидных тропических и умеренных (северном и южном) 
климатических поясах. Важную роль в гипергенном процессе играет также присутствие в среде 
минералообразования органического вещества и определенных бактериальных сообществ. Ассоциации 
глинистых минералов в осадочных образованиях определяются следующими тремя факторами: Первый - это 
тип исходных пород на континенте и степень их изменения под действием гипергенных процессов. Второй – 
включает динамику переноса продуктов размыва исходных пород и гидрохимический характер среды 
осадконакопления. Третий – это особенности последующего геологического развития территории 
осадконакопления, обусловливающие интенсивность постседиментационного преобразования осадков и 
дальнейшего изменения сформировавшихся из них осадочных пород. К главнейшим источникам образования 
глинистых минералов на пассивных окраинах континентов в умеренных, субтропических и тропических 
гумидных поясах относятся коры выветривания (КВ), развивающиеся на изверженных, ранее накопившихся 
осадочных породах и метаморфических разностях последних. Продукты их денудации свойственны главным 
образом осадкам платформенной субформации терригенной формации, а также аллотигенным прослоям 
терригенно-карбонатной и карбонатной формаций. На активных окраинах континентов в указанных выше 
климатических поясах интенсивному размыву подвергаются также слабо измененные гипергенными 
процессами породы. Вновь формирующиеся осадки в таких случаях характерны для мощных толщ 
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геосинклинальной субформации терригенной формации. Поэтому глинистые минералы осадочных пород в 
подавляющей массе связаны с аллотигенным материалом, поступающим в конечные области седиментации из 
различных источников сноса. Осадочные формации отражают физико-географические условия их образования. 
В осадочном чехле земной коры в зависимости от решения конкретных геологических задач может быть 
выделено значительное количество различных формаций (стратиграфических, литологических, фациальных, 
тектонических и т. д.). Стратиграфические формации обычно выделяются под местными географическими 
названиями. Наименование литоформаций непосредственно связано с типом преобладающих пород. 
Экоформации отражают физико-географическую обстановку их накопления (океаническая, морская, лагунная, 
континентальная, гумидная, аридная, ледовая и др.), а названия тектоформаций – тектонический режим их 
образования (платформенный, мио- и эвгеосинклинальный, орогенный, океанический) и стадию развития. В 
осадочном чехле земной коры отложения терригенных формацй и имеют наиболее широкое распространение 
среди других формаций литологического типа. В зависимости от тектонического строения областей, на 
территории которых происходило накопление отложений терригенной формации, последняя может быть 
подразделена на осадки платформенной и геосинклинальной субформаций. Отложения платформенной 
субформации в гумидной климатической зоне свойственны в основном аллювиальным образованиям и осадкам 
начальных, ранних, поздних и конечных стадий геологического развития озерно-болотных водоёмов, 
паралических областей прибрежных равнин и эпиконтинентальных бассейнов. Они характерны для пассивных 
окраин континентов (континентальных окраин, в том числе внутренних их частей, зон перикратонного 
опускания – миогеосинклиналей), а также для зрелых и начальных этапов поздней стадии накопления 
пелагических осадков абиссальных котловин Мирового океана. Отложения этой субформации накапливаются 
большей частью в результате размыва древних КВ, т. е. продуктов, возникающих на контакте вследствие 
интенсивного химического преобразования широкого спектра пород (от изверженных до осадочных, включая 
метаморфизованные аналоги последних). Это определяет в целом поступление в области осадконакопления 
материала, претерпевшего различную, преимущественно глубокую переработку. Исключение представляет 
лишь размыв и переотложение продуктов физической дезинтеграции различных пород в областях нивального 
климата. В этих условиях накапливается в основном материал, который включает не только гипогенные 
минералы (в том числе диоктаэдрические слоистые силикаты и алюмосиликаты), но и триоктаэдрические 
минералы, в частности хлорит. Если размыв исходных пород и перенос обломочного материала в пределах 
водосборных площадей осуществляются преимущественно пресными водами, то накопление продуктов 
денудации указанных пород может происходить либо в пресных водоёмах, либо в различных частях морских 
бассейнов. Это определяет существенное различие в направленности и интенсивности дальнейшего изменения 
глинистых минералов в процессе накопления и постседиментационного преобразования. При накоплении 
элювиальных продуктов в пресных водоёмах, как и в процессе переноса пресными водами временных потоков 
или постоянных речных артерий, эти продукты испытывают изменения той же направленности, что и в КВ. В 
этих водоёмах реликты гипогенных минералов продолжают либо растворяться (минералы островной, 
цепочечной, ленточной и каркасной структур) с кристаллизацией новых, устойчивых в данных 
гидрохимических и термобарических условиях фаз, либо трансформироваться (минералы слоистого типа) в 
более стабильные в зоне гипергенеза фазы. Седиментация дисперсного материала в эпиконтинентальных и 
близких к ним морских бассейнах, благодаря минерализованной среде, сопровождается последовательной 
интенсификацией аградационно-трансформационных процессов. В первоначально накапливающихся осадках 
частицы глинистых минералов образуют ячеистую микроструктуру, в которой свойственные этим минералам 
преимущественно псевдоизометричные и псевдогексагональные частицы сочетаются между собой в основном 
по типу “скол-ребро” и в значительно меньшей степени по типу “скол-скол”.Это обеспечивает высокую 
пористость и проницаемость не только песчано-алевритовых, но и глинистых отложений. Такие особенности 
микростроения глинистых осадков определяют возможность продолжения на стадии седиментогенеза 
преобразования в них реликтов гипогенных и возникающих в КВ гипергенных минералов. При размыве как КВ, 
так и слабо измененных в зоне гипергенеза толщ вновь накапливающиеся отложения субаквального типа в 
пределах платформенных территорий подвергаются значительной гранулометрической дифференциации 
вследствие относительно спокойных гидрологических условий переноса обломочных компонентов. 
Отлагающийся терригенный (грубозернистый) и аллотигенный (глинистый) материал характеризуется в 
отдельных частях пресных водоёмов или эпиконтинентальных и близких к ним морских бассейнов моно- и 
олигомиктовым составом. В связи с размывом элювиальных продуктов, сформированных в каждом конкретном 
регионе на различных породах, накапливающиеся отложения существенно различаются как в пределах 
определенных регионов, так и в отдельных структурно-фациальных зонах пресных водоёмов и морских 
бассейнов седиментации. Это определяет весьма неоднородное строение формационных рядов образующихся 
отложений, как и на территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП) на сопредельных Уралу территориях 
умеренных гумидных климатических поясах (южном и северном) наиболее важным индикаторным минералом 
накопления продуктов размыва элювиальных толщ является каолинит (преимущественно в сероцветных 
отложениях). При ближнем переносе продуктов выветривания он иногда ассоциирует с примесью 
неустойчивого в процессе длительной транспортировки галлуазита. Этот минерал возникает только в 
характеризующихся слабощелочной средой средних горизонтов КВ на породах, содержащих наименее 
стабильные в природе средние плагиоклазы (олигоклаз и андезин). В то же время каолинит, будучи весьма 
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устойчивым диоктаэдрическим минералом в зоне гипергенеза, в глинистых осадках имеет исключительно 
аллотигенное происхождение, т. е. отражает материал, образующийся в источниках сноса при выветривании 
слагающих их пород. В песчано-алевритовых отложениях пресных водоёмов и опресненных частей морских 
бассейнов даже на ранних стадиях их накопления может возникать аутигенный каолинит. Образование этого 
минерала происходит преимущественно за счет разложения полевых шпатов. Необходимыми 
гидрохимическими условиями данного процесса являются кислая среда и окислительная обстановка в осадке, а 
также открытая система минералообразования, обеспечивающая свободный вынос из неё щелочей (Na и K), 
щелочных земель (Са и Мg), а также избытка Si. При этом в зависимости от химического состава и 
минералогических особенностей выветривания на континенте пород каолинит обладает различной 
дисперсностью. При выветривании ультраосновных и основных пород вследствие блокирующего действия Fe 
возникает высокодисперсный каолинит. Эта разновидность минерала широко развита, например, в отложениях 
нижнего карбона Сибирской (СП) и ВЕП. Несмотря на высокую дисперсность каолинит, образующийся при 
выветривании ультраосновных и основных пород, характеризуется относительно высоким совершенством 
структуры с четко фиксируемой триклинной (1ТС) сингонией минерала. Выветривание средних и кислых пород 
приводит к образованию каолинита с более крупным размером частиц. Такая разновидность минерала 
свойственна, например, среднедевонским (живетским) и верхнедевонским (франским) отложениям Волго-
Уральской области, терригенным отложениям Урала, Казахстана и других регионов. В тропическом поясе, в 
условиях высокой температуры и интенсивного промывного режима, как, например, в настоящее время в 
пределах Либерийского щита Западной Африки, в провинции Монгир Восточной Индии и штата Минас-Жерас 
Бразилии, развивается преимущественно красноцветная латеринская КВ. Преобладающим минералом в 
слагающих верхнюю часть КВ бокситах при условии их поверхностного заложения является гиббсит. Однако в 
случае повышения базиса эрозии, обусловливающего подтопление и заболачивание территории, бокситы 
древних латеритных КВ подвергаются существенным изменениям. Так, в пределах Воронежской антеклизы 
палеозойские (верхнетурнейские – нижне- и средневизейские) остаточные бокситы, не характеризующиеся 
красно-бурым цветом, особенно под перекрывающими их железными рудами, связанными с гипергенным 
изменением железистых кварцитов КМА, развиты на протерозойских сланцах типа филлитов. Первоначально 
бокситы кроме гиббсита в виде существенной примеси содержали каолинит, гематит, гётит, турмалин и, в 
значительно меньшем количестве, гидрослюду 2М1, хлорит-вермикулитовые и монтмориллонит-
гидрослюдистые смешанослойные образования, Гиббсит в реликтовых бокситах, наследующих структуру 
сланцев, возникает псевдоморфным путем с образованием псевдобобовин, состоящих в основном из агрегатов 
вновь генерируемого минерала. В результате ингрессии раннекаменноугольного морского бассейна и смены 
субаэральных условий на субаквальные (соответственно окислительных условий на восстановительные или 
восстановительно-окислительные) в толще первичных бокситов и КВ происходят интенсивные 
метасоматические процессы редукции железа, приводящие к шамозитизации, сидеритизации, преобразованию 
минеральных форм свободного глинозема, обеление и в меньшей степени к каолинизации, пиритизации и 
кальцитизации бокситов. К первому этапу изменения бокситов, связанному с их подтоплением и 
заболачиванием, относятся шамозитизация и сидеритизация ранних их генераций, а также преобразование 
минеральных форм свободного глинозема и обеление. Получивший наибольшее развитие процесс 
шамотизации заключается в редукции железа и образовании триоктаэдрического слоистого минерала из 
двухэтажных слоев – бертьерина, который на этом этапе изменения бокситов относится к первой генерации 
алюмосиликата. В структуре бертьерина триоктаэдрические сетки содержат Si, замещенный (от ¼ до 1) на Al, а 
октаэдрические сетки заселены преимущественно Fe2+,а также частично Al, Fe3+ и Mg. Это придает бокситам 
зеленый или зеленовато-серый цвет. Наблюдаемые в природе в ряде случаев интенсивные процессы замещения 
каолинитовой КВ на гранитах бертьерином показывают, что этот минерал развивается за счет 
триоктаэдризации первичных диоктаэдрического минерала также из двухэтажных слоев – каолинита, т. е. 
наследуют структуру последнего. Сидеритизация бокситов Тиманского региона обусловливается обогащением 
озерно-болотных вод углекислотой. Уровень распространения сидерита, также представляющего на этом этапе 
изменения латеритных бокситов первую генерацию минерала, располагается выше зоны шамозитизации 
элювиальной толщи. В верхних горизонтах сидерит, как и бертьерин, подвергается при этом частичному 
окислению. В областях накопления отложений геосинклинальной субпровинции (например, в морских бассейнах 
на активных окраинах континентов) происходит значительно более интенсивный, чем в платформенных 
областях, снос обломочного материала. Последний с большой скоростью накапливается в различных частях 
рассматриваемых бассейнов. К ним относятся континентальные склоны, подножия, окраинные моря, 
мезогеосинклинали, переходящие в передовые прогибы. Кроме того, отложения геосинклинальной 
субформации характерны для таких зон окраинных морей, как островные дуги, желоба, эвгеосинклинали, 
трансформирующиеся, так же как и в первом случае, в передовые прогибы. Отложения этой субформации 
свойственны ранней, поздней и конечной стадии развития указанных выше структурно-тектонических частей 
морских бассейнов, вне зависимости от климатической зональности. В указанные области осадконакопления 
поступают обычно слабо выветрелые продукты. Поэтому в отложениях геосинклинальной субформации 
преобладает менее измененный, чем в осадках платформенной субформации, материал полимиктового типа, 
содержащий минералы близкие к тем, которые присутствовали в исходных породах. В случае размыва слабо 
катагенетически преобразованных отложений наиболее характерными среди накапливающихся в отложениях 
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геосинклинальной субформации глинистых минералов являются монтмориллонит, а также продукты 
существенной деградации менее устойчивых, по сравнению с диоктаэдрическими, триоктаэдрических слюд и 
диоктаэдризации остаточных продуктов последних. Эти продукты представляют собой неупорядоченные 
монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные образования, содержащие в структуре более 40 % 
разбухающих слоёв, с которыми беспорядочно сочетаются неразбухающие. Во вновь накапливающихся 
отложениях могут содержаться также продукты слабой деградации диоктаэдрических слюд и каолинит, 
присутствующий в меньшем количестве, чем в осадках платформенной субформации. Одновременно с этими 
процессами в восстановительной обстановке застойных водоёмов свободный глинозём и железо в закисной 
форме приобретают подвижность. В связи с этим процессом происходит обеление элювия и растворение 
первичного гиббсита, а в образующихся на его месте в КВ возникает метаколлоидный бёмит. Остальные 
изменения как остаточных, так и частично переотложенных бокситов в большей степени связаны с 
взаимодействием их с вышележащими осадочными толщами после перекрытия бокситов вновь 
накапливающимися отложениями. В глинистых и песчано-алевритовых прослоях (в основном аллотигенного и 
терригенного типа отложений гумидных климатических поясов), глинистые минералы связаны либо с 
переотложением элювиальных продуктов КВ (платформенная субформация), либо с размывом изверженных, 
метаморфических или слабо измененных гипергенными процессами ранее сформированных осадочных толщ 
(геосинклинальная субформация). При денудации КВ в бассейны седиментации поступают гидрослюда, 
монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные образования, монтмориллонит, хлорит и каолинит. 

Проведенными исследованиями показан различный механизм изменения неслоистых и слоистых 
минералов в процессе выветривания, открывающий возможность, в дополнение к дифференциации пород по 
степени их силификации, отдельно выделять и исследовать среди главнейших двух групп пород 
(ультраосновных и основных с одной стороны, и средних и кислых – с другой) бесслюдистые и слюдистые их 
разности. Развитие в средних частях профилей выветривания бесслюдистых пород смектитов, а в аналогичных 
горизонтах слюдистых пород также и смешанослойных образований (особенно монтмориллонит-
гидрослюдистого типа) позволяет надежно идентифицировать тип исходных пород не только в элювии, но и в 
осадочных толщах, обогащенных продуктами КВ различных пород. Значительную помощь в этом может 
оказать оценка степени упорядоченности гипергенных минералов, унаследованной от структуры гипогенных 
фаз. Аналогичный механизм преобразования исходных пород в КВ в течение геологической истории развития 
планеты Земли в неогее показывает, что происходящие при этом процессы имеют универсальный характер, не 
зависящий ни от возраста образовавшегося элювия, ни от положения КВ при близком типе пород в различных 
регионах при различных геолого-структурных обстановках. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУР В ЦЕНТРАЛЬ-
НЫХ ЧАСТЯХ ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ 

М. Н. Зинчук1, Н. Н. Зинчук1,  
1 – Западно-Якутский научный центр АН РС(Я), Мирный, nnzinchuk@rambler.ru 
На примере Сибирской платформы (СП) намечено ряд этапов геологического развития: архейский, раннепротерозойский, 
позднепротерозойский, кембрийско-раннедевонский, среднедевонский, раннекаменноугольный, среднекаменноугольный, 
триасовый, юрский-раннемеловой, позднемеловой-палеогеновый  и неоген-четвертичный. Современный структурный план 
рассматриваемой территории сформировался в результате суммарных неоднократно проявляющихся в течение всей ис-
тории геологического развития разного рода тектонических движений, что нашло своё отражение как в формах самих 
структур, так и в закономерностях изменения вещественного состава пород. Наряду с главными неотектоническими 
структурами, во всех структурно-формационных зонах СП выявлено много разрывных нарушений северо-западного, севе-
ро-восточного и  других направлений, осложняющих внутреннее строение зон. 

.SPECIFIC FEATURES OF BASIC STRUCTURES DEVELOPMENT  
IN CENTRAL PARTS OF ANCIENT PLATFORMS  

М. N. Zinchuck1, N. N. Zinchuk1,  
1 – West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, nnzinchuk@rambler.ru 
On the example of the Siberian platform (SP) nine stages of geological development were outlined: Archean, Early Proterozoic, Late 
Proterozoic, Cambrian-Early Devonian, Middle Devonian, Early Carboniferous, Middle Carboniferous, Triassic, Jurassic-Early 
Cretaceous, Late Cretaceous-Paleogene and Neogene-Quaternary. Modern structural plan of the territory under study was formed 
as the result of total, reiterated various tectonic movements, occurring in the course of the whole history of geological development, 
which found its reflection both in the shapes of the structures and in regularities of the rocks’ material composition alteration. To-
gether with the main neotectonic structures many disruptive violations of north-western, north-eastern and other directions were 
revealed in all structural-formation zones of the SP, which complicated internal structure of the zones.  

 
Рассмотрение особенностей развития доминирующих структур в пределах платформенных территорий 

можно рассмотреть на примере Сибирской платформы (СП) являющейся [1–10] типичной древней структурой, 
формирование фундамента которой относится к архею – началу протерозоя. В нем выделяется несколько раз-
новозрастных древних осадочных комплексов. Осадочный чехол представлен верхнепротерозойскими и фане-
розойскими образованиями. Границы современной СП подчеркиваются швами и разновозрастными краевыми 
прогибами [3–5, 8–10]. Так, западная граница прослеживается несколько восточнее р. Енисей, по территории 
Туруханских складок и Енисейского кряжа. На севере она проходит в средней части Пясинской впадины, где 
под полого залегающим чехлом мезозоя и кайнозоя через Предтаймырский прогиб платформа смыкается с 
Таймырской складчатой областью. Далее она оконтуривается Лено-Анабарским прогибом, окаймляющим с юга 
затухающую ветвь мезозойских складчатых структур кряжей Прончищева, Оленекского и Усть-Оленекского. 
На востоке вдоль Приверхоянского прогиба СП граничит с мезозойскими структурами Верхоянской складчатой 
зоны. Лишь на юге, на склоне Анабарской антеклизы, ее сочленение с этой складчатой зоной проходит по крае-
вому шву. На юго-востоке, юге и юго-западе платформа соприкасается (обычно по зонам крупных разломов) с 
протерозойскими складчатыми областями: Джугджуро-Становой, Байкальской и Восточно-Саянско-
Енисейской. СП представляет собой [5–7, 9] обширную плиту, осложненную рядом положительных и отрица-
тельных структур. Основными тектоническими элементами платформы являются антеклизы, седловины, под-
нятия, синеклизы, прогибы и впадины. Последние были активно развивающимися структурами, которые испы-
тывали прогибание в течение продолжительного времени. В противоположность этому антеклизы, седловины и 
поднятия формировались как пассивные образования платформы, возникшие в связи с прогибанием синеклиз, 
прогибов и впадин. Главными среди данных структур выделяются Алданская, Анабарская, Байкитская и Не-
пско-Ботуобинская антеклизы, которые представляют собой обширные структуры с чрезвычайно пологими 
крыльями. Их заложение относится к самым начальным стадиям формирования платформы. Уже в протерозое, 
в связи с развитием на юге входящего угла Байкальской геосинклинали, в пределах “первичного щита” плат-
формы, в бассейне р. Вилюй заложилась система крупных разломов северо-восточного простирания и связан-
ных с ними прогибов (авлакогенов), которые разделили платформу на два блока: Тунгусско-Анабарский и Ле-
но-Алданский. Эти блоки, являющиеся первым выражением антеклиз, в дальнейшем по мере расширения сине-
клиз, молодых впадин и прогибов региона, существенно сокращались в размерах, но сохраняли свое приподня-
тое положение на протяжении всего фанерозоя. В современном структурном плане антеклизы не имеют четкого 
антиклинального строения, а представляют собой плосковершинные структуры – приподнятые блоки фунда-
мента. Здесь обнажаются наиболее древние породы, относящиеся к нижним горизонтам чехла или фундамента. 
Для синеклиз характерно длительное конседиментационное развитие и прогрессивное их расширение за счет 
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антеклиз. Синеклизы (особенно по верхним горизонтам выполняющих их отложений) имеют характер нало-
женных структур. 

В геологическом строении СП принимает обширный комплекс пород от архейского до современного 
возраста. Фундамент сложен архейскими и нижнепротерозойскими породами, а платформенный чехол – верх-
непротерозойскими, палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими образованиями. Архейские метаморфиче-
ские породы выходят на дневную поверхность на Алданском и Анабарском щитах [5]. Сложены они разнооб-
разными гнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами и, в меньшей степени, кварцитами и мрамора-
ми общей мощностью более 25 км. Нижнепротерозойские образования обнажаются только на Оленекском под-
нятии, где представлены сравнительно слабо метаморфизованными толщами песчаников, алевритов и других 
пород. Верхнепротерозойские отложения вскрываются в пределах Анабарской и Алданской антеклиз и сложе-
ны терригенными, преимушественно песчаного состава, породами, которые залегают с размывом на образова-
ниях нижнего протерозоя или архея. Кембрийские, ордовикские и силурийские карбонатные, сульфатно-
галогенно-карбонатные и терригенно-карбонатные осадки, сплошным чехлом перекрывают породы архея и 
протерозоя и широко выходят на дневную поверхность в пределах антеклиз платформы. Девонские отложения 
выполняют среднепалеозойские Эвенкийскую синеклизу, Ыгыаттинскую и Кемпендяйскую впадины, перекры-
тые соответственно верхнепалеозойскими образованиями Тунгусской и мезозойскими осадками Вилюйской 
синеклиз, и участками (на северо-востоке – первой и на западе – второй) выходят на дневную поверхность по 
обрамлению этих синеклиз. Они представлены лагунными и прибрежно-морскими терригенными образования-
ми, к которым в Ыгыаттинской и Кемпендяйской впадинах присоединяются вулканогенные породы. Развитие 
верхнепалеозойских терригенных отложений приурочено к Тунгусской синеклизе, а также к Предтаймырскому 
и Лено-Анабарскому прогибам. Вскрываются они по бортам этих структур,а в центральной части синеклизы 
перекрыты мощной толщей терригенно- вулканогенных образований нижнего триаса. Последние устанавлива-
ются и в Предтаймырском, и в Лено-Анабарском краевых прогибах. Причем в Ыгыаттинской впадине под ме-
зозойскими осадками Вилюйской синеклизы отмечаются только нижнекаменноугольные терригенные образо-
вания. Мезозойские терригенные отложения широко развиты в Вилюйской синеклизе, а также в обрамляющих 
платформу краевых прогибах (Предтаймырском, Лено-Анабарский и Предверхоянский). Из кайнозойских обра-
зований ограничено распространены неогеновые покровные осадки Вилдюйской синеклизы и южного склона 
Анабарской антеклизы, отложения нижних частей наиболее древних террас долин рек Лена и Вилюй, а также 
континентальная угленосная толща Нижне-Алданской впадины в низовьях р. Алдан. Четвертичные отложения 
наблюдаются повсеместно. 

В истории геологического развития СП намечается [6–9] девять этапов: архейский, раннепротерозой-
ский, позднепротерозойский, кембрийско-раннедевонский, среднедевонский, раннекаменноугольный, средне-
каменноугольный-триасовый, юрский-раннемеловой, позднемеловой-палеогеновый и неоген-четвертичный. В 
первые два этапа произошло становление складчатых структур фундамента платформы. С верхнего протерозоя 
началось формирование осадочного чехла и заложение ее первичного структурного плана, по которому в кем-
брийско-раннедевонский этап продолжалось его развитие на всей территории платформы. Резкая перестройка 
структурных планов платформы произошла в среднедевонский-раннекаменноугольный этап, когда окончатель-
но сформировались впадины на территории ныне существующих Тунгусской и Вилюйской синеклиз. В по-
следние три этапа развитие территории платформы происходило по этому новому структурному плану. В по-
следнем (неоген-четвертичном этапе) отмечается общее воздымание СП. Выполняющие Тунгусскую синеклизу 
терригенные отложения верхнего палеозоя выходят на поверхность на её бортам, где они представлены конти-
нентальными и прибрежно-морскими терригенными образованиями. Восточный борт верхнепалеозойской Тун-
гусской синеклизы в структурном отношении находится в пределах крупных и древних (дофанерозойского за-
ложения) структур СП, таких как Анабарская, Непско-Ботуобинская антеклизы и расположенной между ними 
Сюгджерской седловины и впоследствии в различной степени наложившихся на них Тунгусской верхнепалео-
зойской и Вилюйской мезозойской синеклиз, а также одновозрастного с последней Ангаро-Вилюйского проги-
ба. Платформенный чехол рассматриваемой территории сложен терригенно- карбонатными и сульфатно-
галогенно-карбонатными породами венда-нижнего палеозоя, залегающими непосредственно на кристалличе-
ском фундаменте, несогласно перекрывающими их вулканогенно-терригенными образованиями верхнего па-
леозоя-нижнего мезозоя, терригенными породами верхнего триаса-нижней юры, а также маломощными четвер-
тичными отложениями. Образования рифея и среднего палеозоя выпадают из разреза. Первые, по-видимому, не 
накапливались на площади Непско-Ботуобинской антеклизы и Сюгджерской седловины, хотя в смежных впа-
динах, погребенных под Тунгусской и Вилюйской синеклизами, они достигают большой мощности. Среднепа-
леозойские образования фрагментарно накапливались на указанных поднятиях, но впоследствии были почти 
полностью размыты. В погребенной Ыгыаттинской впадине, расположенной восточнее изучаемого региона, 
они представлены вулканогенно-терригенными и карбонатными отложениями большой (до 1 км) мощности. 
Общая мощность пород платформенного чехла достигает на крыльях этих поднятий 3000 и более метров, а в их 
сводовой части сокращается до 1940 м (бассейн верхнего течения р. Большая Ботуобия).  

Современный структурный план рассматриваемой территории сформировался в результате суммарных, 
неоднократно проявлявшихся в течение всей истории геологического развития разного рода тектонических 
движений, что нашло своё отражение как в формах самих структур, так и в закономерностях изменения веще-
ственного состава пород. Естественно, каждое последующее проявление тектонических движений оставляло 
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свой след на уже имевшихся к тому времени структурах и порой настолько сильно их видоизменяло, что они не 
всегда распознаются традиционными методами исследований. Восстановление древнего структурного плана 
каждого периода в отдельности и особенно для времени формирования кимберлитовых тел и россыпей являет-
ся одной из главнейших задач при прогнозировании месторождений алмазов. Исходя из этого и имеющегося 
фактического материала, анализируется развитие геологических структур изучаемого региона и особенно тех, 
которые предположительно контролируют размещение кимберлитов и россыпей алмазов. Так, в разрезе плат-
форменного чехла отчетливо выделяются пять крупных литолого-формационных комплексов, разделенных 
региональными несогласиями: венд-силурийский, среднепалеозойский (девон-нижнекаменноугольный), верх-
непалеозойский-нижнемезозойский, мезозойский-третичный и четвертичный. С учетом этого и наличия в 
смежных погребенных впадинах мощных рифейских толщ, а также принимая во внимание проявления разно-
возрастного магматизма различной глубинности, в истории геологического развития рассмотренной террито-
рии выделяется шесть этапов [7]. В течение наиболее древнего рифейского этапа указанные выше поднятия 
региона отчетливо фиксируются по выпадению отложений соответствующего возраста. Их большая мощность 
в смежных впадинах, установленная геофизическими методами, указывает на существовавший в это время кон-
трастный тектонический рельеф [9]. Венд-силурийский этап характеризуется развитием надпорядковых акку-
мулятивных структур платформы, которым свойственна определенная последовательность тектонических дви-
жений, образующих завершающий тектоно-седиментационный цикл. На протяжении этого этапа сформирова-
лась мощная (более 2 км) толща карбонатных образований, степень терригенности и количество соленосных 
горизонтов в которой уменьшается с юга на север. Необходимо подчеркнуть, что венд- силурийский этап мож-
но характеризовать как период развития крупных пологих структур, в общем унаследованных от структур фун-
дамента. Причем структуры более высоких порядков (второго и выше) в то время имели более сглаженные 
формы чем сейчас, что подтверждается результатами бурения здесь глубоких нефтеразведочных скважин, 
вскрывших под осадочным чехлом породы архея и сокращенные мощности (по сравнению с соседними впади-
нами) венд- силурийских отложений. 

Реставрация структурно-формационной обстановки в среднем палеозое для региона сопряжена с боль-
шими трудностями, обусловленными отсутствием на его площади соответствующих отложений. Поэтому при-
ходится использовать материалы по сопредельным территориям и сведения по ксеногенному материалу в ким-
берлитовых и трапповых трубках взрыва. Существование Непско-Ботуобинской антеклизы и Сюгджерской 
седловины в качестве положительных структур в среднем палеозое определяется на основании изучения фор-
мационных рядов среднепалеозойских отложений, развитых в Эвенкийской синеклизе и Ыгыаттинской впа-
дине. Из этих рядов формаций видно [6–7], что состав пород в указанных структурах резко различный, свиде-
тельствующий об их автономном развитии, то есть они разделялись между собой указанными поднятиями. В то 
же время данные поднятия были перекрыты среднепалеозойскими отложениями, состав которых здесь был 
другой, чем в сопредельных впадинах Условия формирования структурного среднепалеозойского комплекса на 
Сибирской платформе обусловлены завершением каледонского и началом герцинского тектонического циклов. 
В указанный период произошла значительная структурная перестройка региона. В раннем девоне южная часть 
платформы (в том числе и рассматриваемого поднятия) испытали резкое вздымание. Поэтому здесь установи-
лись континентальные условия и начался размыв пород нижнего палеозоя. В это же время происходило станов-
ление Байкало-Патомской горной области и складчатости в Ангаро-Ленском прогибе, а в рассматриваемом ре-
гионе практически завершилось формирование положительных структур разного порядка и по разломам проис-
ходило внедрение в породы нижнего палеозоя трапповой магмы. Кроме того, в конце девона-начале карбона 
широкое развитие получил (Розен и др., 2006) и кимберлитовый магматизм.  

Структурный мезозойский комплекс сформировался в Вилюйской синеклизе под влиянием развития 
Верхояно-Колымской геосинклинали. В позднетриасовое время после стабилизации тектонических движений 
на юге региона заложился Ангаро-Вилюйский прогиб. На фоне вначале относительно медленного, а затем все 
более интенсивного погружения территории накапливалась толща мезозойских отложений, как в самом проги-
бе, так и в пределах восточного склона Ботуобинского поднятия и Сюгджерской седловины. Так, возобновле-
ние тектонических подвижек в предраннеюрское и в предраннеплинсбахское время привело к интенсивному 
опусканию территории и накоплению (более 200 м) континентальных и прибрежно-морских отложений нижней 
юры. На данном этапе произошла инверсия, при которой юго-восточная часть Ботуобинского поднятия, являв-
шаяся в позднем палеозое-раннем триасе преимущественно областью денудации, была погружена при образо-
вании Ангаро-Вилюйского мезозойского наложенного прогиба, а северо-западная территория, наоборот, испы-
тала тектоническое воздымание, сливаясь с юго-восточным смежным крылом Тунгусской синеклизы и вместе с 
ним превратилась в область денудации (трапповое плато). Это обусловило [4–7] развитие двух структурно-
формационных зон: юго-восточной и северо-западной, отвечающих по местоположению соответствующим зо-
нам предыдущего этапа, но имевших обратную направленность движений. Обе зоны развивались с рэтского до 
конца раннеплинсбахского времени. В начале средней юры, после эпохи малоамплитудного погружения регио-
на в тоарское время, произошло воздымание всей рассматриваемой территории, в процессе которого в ее пре-
делах сформировался пенеплен с развитыми на нем корами выветривания мел-палеогенового возраста. В нео-
гене это воздымание усиливалось, что привело к почти полному их размыву. Четвертичный период отличается 
от предыдущего дальнейшим усилением общего поднятия, что обусловило эрозионное расчленение древнего 
пенеплена. В результате вся рассматриваемая территория приобрела облик слабо расчлененного плато. 
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В заключение необходимо отметить, что наряду с главными неотектоническими структурами, определя-
ющими  древние и современные условия седиментации и связанные с последними закономерности размещения 
кор выветривания и различных полезных ископаемых, во всех структурно-формационных зонах региона по 
дешифрированию, элементам рельефа, косвенным и прямым геологическим признакам выявлено много раз-
рывных нарушений северо-западного, северо-восточного и другим направлений, осложняющих внутреннее 
строение зон. Смещения по ним обычно небольшие (обычно первые метры) или вообще не проявились, то есть 
эти разломы заметно не влияли на условия современного осадконакопления и на закономерности размещения 
полезных ископаемых. Их поисковые значения заключаются в том, что многие из них унаследованы от более 
древних эпох развития региона и, следовательно, по ним можно картировать разрывные структуры, которые в 
прошлом контролировали размещение различных магматических образований. Важно отметить, что в средне-
палеозойское время Непско-Ботуобинская антеклиза и Сюгджерская седловина представляли собой наиболее 
ярко выраженные положительные структуры и имели линейно-блоковое строение. Причем амплитуда переме-
щения отдельных блоков изменялась от первых метров (или полного их отсутствия) в пределах сводовой части 
этих поднятий до 600 м на западной окраине Ыгыаттинской впадины. 
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УДК 551.24:553.81   

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДРЕВНИХ КРАТОНОВ  
И АЛМАЗООБРАЗОВАНИЕ 

Н.  Н. Зинчук1, М. Н. Зинчук1, 
1 – Западно-Якутский научный центр АН РС (Я), г. Мирный, Россия, nnzinchuk@rambler.ru 
Анализ имеющегося материала по проявлению магматизма на докембрийских платформах мира показал, что они являются 
следствием горизонтального растяжения земной коры (рифтогенеза). В постархейской истории геологического развития 
древних платформ наиболее мощным был раннепротерозойский и мезозойский открытый рифтогенез, связанный с 
коренными перестройками литосферы. Кимберлиты локализуются в линеаментных рифтах. Во многих полях 
алмазоносных кимберлитов другие магматические проявления практически отсутствуют. Иногда отмечаются только 
интрузии и эффузивные образования основного состава (дайки, пластовые интрузии, диатремы), которые существенно 
отличаются от кимберлитов по глубинности магматических очагов. Алмазоносные кимберлиты не связаны ни с 
магматическими диапирами линеаментных рифтов, ни с околоастеносферными глубинными их источниками,а 
кимберлитовое вещество находилось непосредственно под их корой или в переходном слое от коры к мантии, или 
непосредственно в нижних горизонтах коры. 

TECTONIC ASPECTS OF ANCIENT CRATONS AND DIAMOND 
FORMATION  

N. N. Zinchuk1, M. N. Zinchuk1, 
1 – West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, Russia, nnzinchuk@rambler.ru 
Analysis of available material on occurrence of magmatism on Pre-Cambrian platforms of the world has shown that they were 
consequence of horizontal expansion of the Earth crust (rifting). Early Proterozoic and Mesozoic open rifting, related with primary 
reconstructions of lithosphere, were most powerful in Post-Archean history of ancient platforms geological development. Kimberlites 
are located in lineament rifts. Other magmatic occurrences are practically absent in many fields of diamondiferous kimberlites. 
Sometimes only intrusions and effusive formations of basic structure (dykes, stratified intrusions, diatremes) are noted, which 
sufficiently differ from kimberlites by the depth of magma chamber. Diamondiferous kimberlites are related neither with magmatic 
diapirs of lineament rifts nor with their near-asthenosphere deep sources, and kimberlite substance was straight under their crust or 
in the transitive layer from crust to mantle, or directly in lower levels of the crust.  

 
Главнейшей геолого-тектонической особенностью щелочно-ультраосновных магматитов является то, что 

они являются проявлениями глубинного магматизма рифтовых структур глобальных эпох коренной 
перестройки литосферы. Установлено несколько таких эпох. В течение раннепротерозойской эпохи произошли 
распад суперконтинента Пангея-0 и преобразование его в суперконтинент Пангея-1. Рифтовые структуры этой 
эпохи имеются на всех древних платформах мира. Глобальный рифтогенез и связанный с ним магматизм 
наиболее ярко проявился на древних платформах Южного полушария в течение мезозойско-современной эпохи 
перестройки литосферы, непосредственно на Африканской, Бразильской, Индийской и Австралийской 
платформах и является следствием разделения на отдельные континентальные плиты материка Гондвана. На 
Сибирской платформе (СП) магматические образования контролируются [1–5] активизированными в рифее-
венде и в мезозое раннепротерозойскими рифтовыми структурами. В течение протерозоя и фанерозоя на 
древних платформах формировались пять типов рифтовых и рифтогенных структур: а) Аккреционные и 
коллизионные орогены – структуры коллизии и орогенеза широких линейных зон дробления и горизонтального 
растяжения земной архейской коры. Масштабы горизонтального растяжения сравнимы с глубиной 
проникновения разломов вглубь литосферы; б) Линейно-площадные прогибы (типа Удоканского) 
раннепротерозойских протоплатформ. Главное их отличие от предыдущих структур – меньшие амплитуды 
вертикальных и горизонтальных перемещений и незаконченная инверсия; в) Линейные пояса и площадные рои 
мафитовых даек связаны с умеренным горизонтальным растяжением земной коры и неглубоким 
проникновением в неё трещин. Вертикальные смещения блоков отсутствуют, вследствие чего этим структурам 
не соответствуют какие-либо седиментационные бассейны. Они могут быть самостоятельными образованиями 
и сопровождать следующий четвертый тип континентальных рифтогенных структур; г) Континентальные 
рифты – линейные структуры горизонтального растяжения с возрастом от раннего протерозоя до кайнозоя. 
Выделяется две крайние разновидности континентальных рифтов – открытые и линеаментные. Протяженность 
тех и других сотни километров, при ширине в первые десятки километров. Первые характеризуются всеми 
тектоническими признаками структур горизонтального растяжения. Магматические проявления 
многочисленны и разнообразны; д) Авлакогены – рифтогенные структуры различных возрастов, 
распространенных на всех континентах. Линеаментные рифты обычно сопровождают также авлакогены, 
протягиваясь по их периферии в удалении от центральных зон авлакогенов. 

Аккреционные и коллизионные орогены на древних платформах являются вещественно-тектоническими 
единицами кристаллического фундамента, наравне с террейнами, те и другие отвечают понятиям, 
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разработанным террейновой гипотезой. Структуры второго типа относятся к раннепротерозойским 
протоплатформам. Остальные типы структур занимают широкий возрастной диапазон от позднего протерозоя 
до плейстоцена. Аккреционные и коллизионные орогены как зоны, соединяющие архейские террейны, 
выделяются также под названием “зоны тектонического меланжа”. Употребляют также термин “шовные зоны”, 
то есть эти структуры возникают вследствие закрытия океанических или океаническо-континентальных 
раннепротерозойских рифтов. Процесс близкий по своей природе инверсии платформенных авлакогенов. 
Нередко зоны тектонического меланжа представляют собой линейные участки земной коры, 
характеризующиеся тектоническим смещением по системам пластических надвигов и сдвигов платин (блоков), 
сложенных структурно-вещественными комплексами соседствующих террейнов и “экзотических” комплексов, 
которые претерпевают совместные структурно-метаморфические преобразования. Обычно такие зоны 
проявлены в магнитном поле положительными аномалиями и протягиваются по ним на многие сотни 
километров под платформенным че6хлом. Поскольку блоковое строение характерно для всего фундамента 
древних платформ также как и развитие надвигов и взбросов, то определение границ зон тектонического 
меланжа – задача довольно сложная. Они выделяются как узкие (от первых до нескольких десятков 
километров) линейные зоны сближенных чешуйчатых надвигов, выводящих на поверхность горизонты 
инфракрустального комплекса. Для СП присуще западное и меридиональное перемещение надвиговых 
пластин. Показателем тектонического меланжа является интенсивный катаклаз и диафторез надвинутых 
пластин, ретроградный повторный и гранулитовый метаморфизм, омолаживающий архейские породы 
надвинутых чешуй до протерозойского возраста. Основными эпохами континентального рифтогенеза на 
древних платформах являются рифейско-вендская, среднепалеозойская (с позднедевонским их максимумом) и 
позднемезозойская (с меловым максимумом). Природа как бы вновь и вновь повторяла “попытки” расколоть на 
террейны докембрийский кристаллический фундамент, закончившийся только умеренным его растяжением по 
рифтовым зонам. Наиболее ранние представители рифейско-вендской эпохи – континентальные рифты её 
раннепротерозойской-рифейской фазы представлены амплитудными разломами земной коры, сопровождаемые 
роями мафитовых даек. Рифейско-вендские рифтогенные образования по всем признакам близки к 
фанерозойским авлакогенам. Для них характерен умеренный основной и щелочно-основной магматизм. 
Закрытый тип континентальных рифтов – линеаментные рифты рифейского и фанерозойского возраста – 
представленные протяженными линейными поясами грабенов, которые в стадию инверсии могут 
преобразовываться и в горсты, а также сопровождаться эфемерными зонами континентального 
осадконакопления и проявлениями основного магматизма. Амплитуды сбросов незначительные и не 
превышают 60–100 м. 

Поля алмазоносных кимберлитов и лампроитов мира располагаются в пределах линеаментных рифтов 
при отсутствии каких либо других проявлений магматизма, что позволяет утверждать: а) Любые проявления 
магматизма на докембрийских платформах мира являются следствием горизонтального растяжения земной 
коры (то есть рифтогенеза). б). В постархейской истории геологического развития древних платформ наиболее 
мощным был раннепротерозойский и мезозойский открытый рифтогенез, связанный с коренными 
перестройками литосферы. Сюда же относится и мезозойский возрожденный рифтогенез, наложенный на 
раннепротерозойские аккреционные и коллизионные орогены. Этой группе рифтовых структур сопутствовал 
основной, ультраосновной и щелочно-ультраосновной магматизм, представленный [3–5] фациальными рядами 
щелочных базальтоидов, различных пироксенитов и щёлочно-ультраосновных пород, пикритовых порфиритов. 
Кимберлитоподобные породы встречаются значительно чаще кимберлитов, среди которых наиболее 
“глубинные разности” относятся к коэситовой субфации. Кимберлиты алмаз-пироповой фации практически не 
встречаются. в) Открытые континентальные рифты (в т. ч. авлакогены), происхождение которых связано с 
тектоническими движениями горно-складчатого обрамления, широко развиты на всех древних платформах. 
Возраст их различный, но преобладает мезозойский. Многие из них сопровождаются щелочными, 
ультраосновными и основными интрузиями, образующими фациальные ряды интрузивных тел, связанных 
взаимными литохимическими переходами. Здесь также практически отсутствуют кимберлиты и 
кимберлитоподобные породы. г) Кимберлиты локализуются в линеаментных рифтах. Во многих 
кимберлитовых полях алмазоносных кимберлитов другие магматические проявления практически отсутствуют. 
Иногда имеют место только интрузии и эффузивные образования основного состава (дайки, пластовые 
интрузии и диатремы), которые обычно существенно отличаются по химизму и глубинности магматических 
очагов. Линеаментные рифты, уступая по мощности рифтогенеза открытым рифтам, продуцируют наиболее 
глубинные магматические образования, очаги которых, согласно общепринятой гипотезы, могут находиться на 
глубинах ниже 200 км. Тектоническое и магматическое состояние коры рифта регулируется [1, 2] 
магматической колонной и автономными тектоническими движениями, происходящими в коре. Распределение 
магматических образований в рифте, характер их локализации и форма проявления (интрузии или эффузивы) 
зависят от особенностей тектонической  структуры рифта. Химизм магматизма определяется в основном 
состоянием магматической колонны. Открытые рифты (в том числе авлакогены) на древних платформах 
располагаются вдоль поясов или по окраинам кратонов, не пересекая их центральных частей и тем более 
ортократоны, за исключением эпирогенных рифтов, заложившихся на фундаменте, переработанном 
позднепротерозойским орогенезом (например, Палеовилюйский авлакоген). Древний рифтогенез наиболее 
широко проявлен в крупных синеклизах и по периферии платформ, что вполне естественно, поскольку в этих 
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регионах располагаются краевые и перикратонные прогибы, механизм образования которых сходен с 
рифтогенезом и выражается в подьеме корово-мантийной границы и в сокращении мощности коры. 
Линеаментные рифты чаще всего связаны с открытыми рифтами, протягиваясь вдоль их бортов или образуя 
различного рода ответвления, другие берут начало от горно-складчатого или океанического обрамления 
платформы. Ширина линеаментных рифтов находится в пределах 20–40 км, значительно уступая ширине 
открытых рифтов. Иногда линеаментные рифты именуют зонами разломов или даже глубинными разломами. 
Однако при детальном рассмотрении таких зон выясняется, что они представлены системами 
малоамплитудных грабенов (амплитудой до 100 м), иногда горстами, образовавшимися вследствие инверсии 
рифта. Такими являются, например, Далдыно-Оленекский,Укугутский, Ангаро-Вилюйский и другие на СП. 

Верхняя мантия по своему составу не является полностью однообразной, поскольку в ней содержатся 
локальные геохимические обособленные участки обогащённого и истощённого пиролита. Геохимически 
неоднородный материал поступает в магматическую колонну и из астеносферы. Поэтому множество 
самостоятельных магматических очагов диапира питает различного состава повышенной (от слабой до 
сильной) щелочностью, но распространены также толеитовые и известково-щелочные типы пород. 
Преобладание толеитовых или умеренно-щелочных основных магматитов указывает на высокую степень 
раскрытости рифта или на то, что мантийный диапир достиг переходного между мантией и корой слоя или 
даже внедрился в нижнюю кору. Предполагается существование закономерной связи между высотой подьёма 
магматического диапира, раскрытостью рифта и характером его магматизма. При прочих равных условиях 
ширина магматической колоны может быть различной, что собственно определяет ширину рифта, но не 
интенсивность рифтогенеза. Нижняя часть магматической колонны с магматическими очагами, 
продуцирующими магматические проявления в рифте, является астеносферным выступом или магматическим 
диапиром, а верхняя – колонной аномальной мантии, термально и механически разуплотнённой, то есть 
подушкой корово-мантийной смеси, разделяющей тектонические деформации коры и мантийной колонны. Чем 
выше магматический диапир, тем больше мощность поглощенной коры (тоньше кора) и глубже грабены рифта 
[1–3]. 

Таким образом, ни открытые, ни линеаментные рифты не могут продуцировать алмазоносные 
кимберлиты. Первые в силу высокой открытости литосферы и высокого стояния магматических очагов. Вторые 
– по причине низкого их стояния в целом недостаточного для выплавления кимберлитов (тем более 
алмазоносных). Между тем является эмпирическим фактом то, что линеаментные рифты контролируют 
кимберлитовые поля и целые районы. Алмазоносные кимберлиты не связаны ни с магматическими диапирами 
линеаментных рифтов, ни с околоастеносферными глубинными их источниками и что кимберлитовое вещество 
находилось непосредственно под их корой или в переходном слое от коры к мантии или непосредственно в 
нижних горизонтах первой. Ведь особенности кимберлитовых полей состоят не только в том, что они 
пересекаются линеаментными рифтами, неспособными сами по себе к продуцированию кимберлитов, но также 
и в том, что они располагаются над термоблемами в пределах ортократонов. В сочетании этих факторов и 
заключается причина образования кимберлитовых полей. Собственно механизм образования кимберлитовых 
диатрем и даек в принципе тот же, что и для коровых основных магматитов линеаментных рифтов, но в 
пределах термоблем верхняя мантия обладала повышенной проницаемостью для горячих газо-флюидных 
потоков, идущих от магматического диапира и сопредельного авлакогена. Глубинные кимберлитовые 
сегрегации были захвачены корово-мантийной смесью рифтовой подушки и вместе с нею переработаны в 
брекчию с магматогенно-метасоматическим цементом. Нижние обособления корово-мантийной брекчии 
подверглись максимальному воздействию газово-флюидных эманаций и составили основу трубочных 
кимберлитовых брекчий.  
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УДК 551.735.9:553.041 

О МИНЕРАЛАХ – ИНДИКАТОРАХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДРЕВНИХ АЛМАЗОНОСНЫХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Н. Н. Зинчук1, М. Н. Зинчук1, 
1 – Западно-Якутский научный центр АН РС (Я), г. Мирный, Россия, nnzinchuk@rambler.ru 
На примере перспективных на поиски алмазов верхнепалеозойских осадочных толщ основных алмазоносных районов 
Сибирской платформы охарактеризованы процессы, последовавшие после накопления осадков в бассейнах седиментации. 
Вещественный состав этих толщ, а также фациальные особенности их формирования показывают, что осадки 
подвергались воздействию диагенетических и гипергенных процессов. Диагенетические процессы выразились в 
установлении физико-химического равновесия исходных осадков, вызванных действием различных компонентов (гидроксиды 
железа, органическое вещество и др.). Диагенетическими минералами в описываемых осадочных толщах региона являются 
сидерит, пирит, гидроксиды железа, барит, глауконит, цеолиты (гейландит), часть кремнистых и глинистых агрегатов. 
Минералы группы алюминита (алунит, алюминит, паралюминит, ярозит и др.) и часть глинистых минералов (гидрослюда, 
каолинит, хлорит, монтмориллонит и различные смешанослойные образования) в верхнепалеозойских осадочных толщах 
региона связаны с процессом размыва и переотложения широко развитых здесь древних кор выветривания на различных 
породах. 

ABOUT INDICATOR MINERALS OF FORMATION FEATURES OF ANCIENT 
DIAMONDIFEROUS SEDIMENTARY THICK LAYERS  

N. N. Zinchuk1, M. N. Zinchuk1, 
1 – West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, Russia, nnzinchuk@rambler.ru 
On the example of perspective for prospecting of diamonds Upper Paleozoic sedimentary thick layers of main diamondiferous 
regions of the Siberian platform processes which followed accumulation of depositions in sedimentation basins were characterized. 
Material composition of these thicknesses, as well as facial features of their formation indicate that depositions were subjected to 
impact of diagenetic and hypergene processes. Diagenetic processes were expressed in establishing physical-chemical balance of 
initial sediments, caused by the action of various components (ferric hydroxides, organic substance and others). Diagenetic minerals 
in the described sedimentary thick layers of the region are represented by siderite, pyrite, ferric hydroxides, barite, glauconite, 
zeolites (heulandite), part of siliceous and argillaceous aggregates. Minerals of aluminite group (alunite, aluminite, paraluminite, 
jarosite and others) and part of clay minerals (hydromica, kaolinite, chlorite, montmorillonite and various mixed-layered formations) 
in Upper Paleozoic sedimentary thicknesses of the region are related with the process of washout and reentrainment of broadly 
developed here ancient crusts of weathering on various rocks.  

 
В последние годы поисковые работы на алмазы широко развиваются на новых площадях 

распространения верхнепалеозойских отложений и в первую очередь в пределах Малоботуобинского, 
Моркокинского и Далдыно-Алакитского алмазоносных районов Сибирской платформы (СП), расположенных, 
соответственно, в юго-восточной, центральной и северо-восточной частях восточного борта Тунгусской 
синеклизы. С целью выяснения условий размыва и переотложения продуктов древних кор выветривания (КВ), 
степени их постседиментационных преобразований в процессе таких работ проводено комплексное изучение 
вещественного состава элювия на различных породах, а также осадочных верхнепалеозойских отложений 
описываемой территории. Вещественный состав верхнепалеозойских осадочных толщ основных алмазоносных 
районов СП, а также фациальные особенности их формирования показывают [3–5], что осадки слагающие эти 
толщи, позже подверглись воздействию диагенетических и гипергенных процессов. Диагенетические процессы 
выразились в установлении физико-химического равновесия исходных осадков, вызванных действием 
различных компонентов (гидроксиды железа, органическое вещество и др.). В диагенетический этап 
формирования пород произошло их уплотнение и частичная литификация, не достигшие регионального 
развития, так как большая часть исследуемых пород находится в рыхлом или слабо сцементированном 
состоянии, а глинистые породы сравнительно легко размокают в воде. Одной из причин этого явилось то, что 
исследуемые верхнепалеозойские образования не опускались глубже в стратисферу, а залегают на небольших 
глубинах, не превышающих первых сотен метров. Поэтому они не подвергались воздействию значительных 
давлений и температур. Диагенетические процессы отражены в изученных отложением наличием ряда 
аутигенных минералов-новообразований [6–8], возникших на разных стадиях литификации осадков. Широко 
развитыми диагенетическими минералами в нижних частях верхнепалеозойских осадочных толщ являются 
сидерит, пирит и гидроксиды железа. В процессе диагенеза возникла часть кремнистых и глинистых минералов. 
Сидерит широко развит в отложениях отдельных фаций верхнего палеозоя, где он встречается во всех 
разностях пород – от грубообломочных до пелитовых. Представлен он выделениями различной формы и 
размеров (от микроскопических стяжений, рассеянных в породах, до достаточно крупных конкреций и 
сферолитов). Нередко сидерит образует цемент породы. Особенно много его в глинистых гравелитах 
ланчанской свиты, где он связан, вероятно, с более поздними гипергенными процессами. В породах других 
толщ верхнего палеозоя он встречается заметно реже. Сидерит образуется при низких значениях окислительно-
восстановительного потенциала (Еh≈0) при достаточно изменчивых величинах рН среды, т. е. относится ко 
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второму этапу диагенеза – этапу восстановительного минералообразования. Учитывая континентальное 
происхождение обогащенных сидеритом верхнепалеозойских отложений, можно считать, что он возник в 
осадке на глубине, обеспечивающей его изоляцию от активного влияния свободного кислорода поверхностных 
вод и атмосферы. Достаточно широко распространены в верхнепалеозойских отложениях различные формы 
пирита, который отмечен в виде мельчайших образований (рассеянных в породах), более крупных конкреций 
агрегатного строения, отдельных кристаллов и их сростков, псевдоморфоз по органическим (преимущественно 
растительным) остаткам и нередко как цемент грубозернистых пород. Пиритовый цемент довольно часто 
присутствует в гравийно-песчаных породах, где создает крупные сростки кластических частиц. Образуется 
пирит в условиях восстановительной среды (Еh<0) при изменчивых значениях рН [7], поэтому в изученных 
породах, как и сидерит, он возникает на этапе восстановительного диагенетического минералообразования. 
Несмотря на некоторые сходства условий образования (в диагенезе) сидерита и пирита, между ними существует 
четкое различие. Их появление регулируется (при наличии в растворе Fe2+) концентрациями сероводорода и 
углекислоты: для сидерита необходима углекислота, а среда может быть слабовосстановительной, нейтральной 
и даже слабоокислительной. Пирит же может образовываться только в условиях высокой концентрации 
сероводорода, т. е. в сильно восстановительной среде. Следовательно, пирит должен возникать на более поздних 
стадиях восстановительного этапа диагенеза, чем сидерит. Это обусловливает определенное распределение этих 
двух минералов в изученных породах. Обычно слои, обогащенные сидеритом, бедны пиритом, а в слоях, 
содержащих много пирита, мало сидерита. Однако они иногда встречаются в существенных количествах и 
вместе. Все это свидетельствует о преобладании в диагенезе верхнепалеозойских осадков в основном 
восстановительных условий. Исходные осадки были обогащены органическим веществом (преимущественно 
растительными остатками, сохранившимися в породах до сих пор в форме обугленного детрита или тонких 
линзочек, прослойков и примазок бурого угля). Естественно, что в таких осадках кислород иловых вод быстро 
расходовался на окисление органических остатков, что вело к обогащению их СО2 и, возможно, Н2S. Заметно 
менее распространены в исследуемых отложениях минералы, которые могут быть связаны с более ранними 
этапами диагенеза [6], в частности, с этапом окислительного минералообразования. Наиболее 
распространенные из них – минералы группы оксидов и гидроксидов железа – гётит, гидрогетит, гематит, 
лимонитовые скопления и др. Эти минералы встречаются в виде отдельных частиц и скоплений, но чаще 
находятся в тонкодисперсной смеси с глинистыми массами, образуя цемент в кластических породах различных 
частей разреза. Особенно обогащены гидроксидами железа породы лапчанской свиты, хотя они характерны и 
для всего разреза верхнего палеозоя. Вероятнее всего, в образовании гидроксидов железа в этом случае 
большую роль сыграли не только диагенетические, но и более поздние гипергенные процессы. Из других 
образований окислительного этапа в верхнепалеозойских осадочных образованиях отмечены фосфаты, барит, 
глауконит и цеолиты. Фосфаты представлены колломорфными выделениями, образующими местами 
цементирующую массу на небольших участках породы. Редко встречается сложный фосфат типа божицкита, 
хотя существенного значения эти минералы не имеют. Барит довольно часто встречается в отдельных толщах 
верхнего палеозоя, где представлен мелкими зернами (обычно без следов огранки) и составляет иногда 
значительную часть тяжелой фракции. Обычно минерал распределен в поровом пространстве обломочных 
пород и лишь изредка цементирует их небольшие участки. Такое расположение барита указывает на его 
аутигенное (диагенетическое) происхождение. Образование барита наиболее вероятно в раннем диагенезе, в 
период, когда иловые растворы содержали SO4

-2, т. е. до начала редукции сульфатов – одного из процессов 
восстановительного минералообразования. Нередко в кластических и глинистых породах верхнего палеозоя в 
значительном количестве встречаются цеолиты типа гейландита, образующего мелкие кристаллики, которые 
обрастают обломки полевых шпатов и даже слагают часть цемента породы. Цеолиты обычно являются широко 
распространенными аутигенными минералами в современных глубоководных океанических отложениях, где 
они локализованы в верхнем слое осадков вместе с железо-марганцевыми конкрециями и другими 
образованиями, свойственными этапу окислительного минералообразования раннего диагенеза. Можно считать, 
что цеолиты богатые водой (в том числе и гейландит) характерны для этого этапа диагенеза. В изученных 
разрезах верхнего палеозоя некоторая часть цеолитов (особенно в цементе) могла возникать при воздействии 
гидротерм на определенных участках разреза. К диагенетическим образованиям относится также небольшая 
часть глинистых минералов. Основная же часть таких образований имеет аллотигенное происхождение. Однако, 
аутигенное происхождение определенной части глинистых минералов за счет развития их по обломкам полевых 
шпатов, эффузивных и пирокластических пород несомненна. Среди них следует отметить монтмориллонит, 
каолинит, гидрослюда, хлориты (особенно развивающиеся по магнезиально-железистым слюдам). 
Монтмориллонит является одним из доминирующих минералов пелитовой составляющей пород 
анализируемых толщ. Максимальное количество (в среднем до 90 % глинистой фракции) его отмечено во всех 
типах пород русловых фаций боруллойской свиты. Монтмориллонит является также доминирующим 
компонентом фракции мельче 0,001 мм пород боруллойской свиты. В исследуемых толщах преобладает 
монтмориллонит со смешанным составом катионов в межслоевых промежутках структуры минерала 
(d001=13,6–15,5 Å). Такие монтмориллониты отмечены нами [3–5] в профилях КВ пород основного (траппы) и 
ультраосновного (кимберлиты) СП. Гидрослюда является повсеместным компонентом глинистой фракции пород 
изучаемых толщ, присутствуя зачастую в виде примеси, количество которой не превышает 20%. Анализируя 
характер распределения гидрослюдистых минералов в глинистой составляющей образцов базальных горизонтов 
можно отметить, что в целом несколько повышенное количество минерала характерно для пелитовой 
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составляющей продуктивных горизонтов ботуобинской свиты и несколько меньшее – для боруллойской свиты. 
Каолинит в наименьшем количестве зафиксирован в глинистой фракции пород русловых фаций боруллойской 
свиты. Максимальное среднее содержание минерала, превышающее половину обьема фракции мельче 0,001 мм, 
отмечено в глинистой составляющей из песков озерных фаций лапчанской свиты и алевритов пойменных фаций 
боруллойской свиты. Хлорит наиболее распространен в лапчанских отложениях и в породах пойменных и 
озерно-болотных фаций боруллойской свиты. Наибольшая концентрация минерала отмечена во фракции мельче 
0,001 мм из алевритов и глин. Полностью минерал отсутствует в породах русловых фаций боруллойской свиты. 
В изученных нами пробах из разрезов верхнего палеозоя описываемой территории установлены 
преимущественно сегрегационные смеси хорошо и плохо окристаллизованных хлоритов. В диагенетических 
процессах продолжается образование смешанослойных монтмориллонит-гидрослюдистых образований с 
различной тенденцией к упорядоченности, а также пелитизация обломков эффузивных пород, характерных для 
верхнепалеозойских отложений. В этот же период при разрушении ильменита и других титанистых минералов 
могла возникнуть некоторая часть лейкоксеновых агрегатов. Диагенетические превращения современных 
осадков завершаются этапом перераспределения аутигенных минералов и образованием конкреций. Эти 
процессы достаточно широко развиты в описываемых породах и продолжаются в настоящее время. Конкреции 
образуют сидерит и пирит, а для других диагенетических минералов они не характерны. Сравнительно 
небольшие размеры основной части диагенетических конкреций в верхнепалеозойских породах указывают на 
продолжающееся развитие этого процесса. На данном этапе происходит изменение структурно-текстурных 
особенностей глинистых минералов в мелкозернистых породах и цементирующей массе, а также 
перекристаллизация карбонатного цемента с образованием характерных лучистых структур. Происходит также 
возникновение и перекристаллизация различных типов цемента: сидеритового, пиритового, железистого и 
более редких – цеолитового и баритового. По особенностям вещественного состава не отмечено следов 
катагенеза. К этому выводу приводит изучение фациальных (структурно-текстурных) особенностей 
формирования различных типов пород, значительная часть которых и в настоящее время находится в рыхлом 
состоянии (пески, алевриты, галечники и др.). Обломочный материал в породах распределен довольно 
свободно, отчего широко развиты базальные или обильные поровые цементы глинистого или карбонатного 
состава, что связано с отсутствием на них следов влияния интенсивного сжатия. Не отмечено также таких 
процессов как коррозия и растворение, регенерация и метасоматоз. Отдельные верхнепалеозойские толщи 
иногда несут четко выраженные следы постседиментационного выветривания. Наиболее четко это отмечается 
для нижних частей (базальных горизонтов) лапчанской свиты, где широко развиты характерные “галечки” 
пелитизированных эффузивов и пирокластов. Их хорошая окатанность указывает на дальность переноса, а 
хрупкое пелитоморфное сложение отрицает возможность такого переноса. Следовательно, эти обломки 
подверглись интенсивной пелитизации в постседиментационный период. Относить эти процессы только к 
диагенетическим не представляется возможным, так как в более молодых юрских отложениях, содержащих 
эффузивный материал, подобные “галечки” встречаются значительно реже. Поэтому нам представляется, что 
возникновение таких “галечек” связано с достаточно интенсивным выветриванием нижних слоёв лапчанской 
свиты во время перерыва в осадконакоплении. При длительном воздействии поверхностных агрессивных вод 
происходило гидролитическое изменение обломков неустойчивых эффузивов и туфов с превращением их в 
глинистые агрегаты, сохраняющие реликты исходных структур. Выделяющееся при этом железо связывалось с 
СО2 для образования сидерита, обильно наполняющего слои таких гравелитов. Пузырьки СО2, выделявшиеся 
при окислении органического вещества, становились центрами для образования полых оолитов сидерита. 
Обилие органического вещества не позволило свободному кислороду окислить эти образования до оксидов 
железа. Минералы группы алюминита (алунит, алюминит, паралюминит, ярозит и др.), нередко встречающиеся 
в верхнепалеозойских отложениях (особенно в лапчанской свите), образовались, вероятнее всего, в процессе 
гипергенного преобразования пород, когда стало возможным интенсивное окисление пирита. За счет этого 
возникла серная кислота, реагировавшая с богатыми глиноземом соединениями, которыми могли служить 
глинистые минералы или продукты их выветривания. В результате таких реакций возникли упомянутые 
сульфаты. На участках выхода верхнепалеозойских пород на дневную поверхность их выветривание происходит 
и в настоящее время. Всё сказанное свидетельствует, что изученные верхнепалеозойские отложения основных 
алмазоносных районов СП претерпели в основном диагенетические изменения и находятся на стадии 
конкрециеобразования или протокатагенеза [1–2]. Катагенетические процессы в них слабо выражены. Это 
подтверждается результатами замера отражательной способности углистых частиц, встреченных в отложениях 
лапчанской и углей боруллойской свиты, а также преимущественно аллотигенной природой глинистых 
минералов в отложениях всего изученного верхнепалеозойского разреза. В разрезе боруллойской свиты 
отмечаются углистые глины с маломощными прослоями углей, которые имеют близкие значения отражательной 
способности витринита, но нередко – различный микрокомпонентный состав. Макроскопически 
верхнепалеозойские угли матовые, однородные с редкими полосками более блестящего угля. Цвет их буровато-
черный, блеск тусклый, излом полураковистый. Микроскопически уголь клареновый с неоднородным, 
тонкопористым, мелкоаттритовых раздробленным веществом желтовато-бурого цвета. Довольно часто 
наблюдаются тонкие (до 0,1–0,4 мм) прожилки витрена обычно трещиноватого. Аттрит представлен мелкими 
комочками гелифицированного вещества, обрывками устойчивых коровых тканей (феллинит) и ксиловитренов. 
Фюзенизированные компоненты встречаются редко. Это мелкие линзы ксиловитрено-фюзена и 
фюзенизированный аттрит. Липоидные компоненты представлены в основном кутикулами с неровными 
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расплывчатыми краями и смолоподобными образованиями линзовидной формы. Минеральные примеси в угле 
представлены глинистым веществом и пиритом. Степень участия выветрелых образований в формировании 
древних верхнепалеозойских осадочных толщ может быть оценена не только на основании петрографического 
изучения крупнообломочного материала, а и более уверенно по результатам пофракционного изучения 
минерального состава. С этой целью можно также использовать структурные особенности некоторых слоистых 
силикатов, в частности соотношение основных базальных рефлексов диоктаэдрических гидрослюд. 
Установлена зависимость обогащенности верхнепалеозойских толщ продуктами размыва и переотложения КВ 
от структурного положения того или иного участка. Так, с конседиментационных поднятий (Улу-Тогинское, 
Чернышевское и др.) сносился материал на протяжении позднего палеозоя поскольку на них выветривания 
продолжалось и во время размыва и осадконакопления в смежных локальных депрессиях. И тот факт, что 
верхнепалеозойские отложения,обогащенные продуктами переотложения КВ, соседствуют с конседиментацион-
ными палеоподнятиями и их склонами при наличии в них кимберлитового материала, имеет важное поисковое 
значение.  
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У статті розглядаються перспективи розробки нетрадиційних джерел вуглеводнів у глибокозалягаючих ущільнених 
карбонатних колекторах ДДЗ за допомогою удосконалених глибокопроникних кислотних обробок. 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CONSOLIDATED CARBON 
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The article discusses the prospects for the development of unconventional hydrocarbon sources in deep-lying condensed carbonate 
reservoirs with the help of advanced deep-penetrating acid treatments. 

Вступ. Ресурсний потенціал традиційних, легко видобувних запасів нафти і газу неухильно 
вичерпується. Родовища на невеликих глибинах значною мірою вироблені, отже актуальною задачею є 
розробка родовищ на великих глибинах, що характеризуються мінливими фільтраційно-ємнісними 
показниками та ускладненими умовами розробки. Крім того, у світі сьогодні активно упроваджується розробка 
нетрадиційних джерел вуглеводнів: сланцевого газу та нафти, газу ущільнених теригенних і карбонатних 
колекторів та ін. За попередніми розрахунками в Україні видобувні запаси газу лише у ущільнених породах 
можуть складати від 1,5 до 8,5 трлн м3. Та на відміну від сланцевих та ущільнених алевро-піщаних порід, які 
вже підготовлені до дослідно-промислової розробки, дослідження проблеми пошуків скупчень нетрадиційних 
вуглеводнів в ущільнених карбонатних породах знаходиться на початковій стадії.  

Виклад основного матеріалу. Потужні нафтогазонасичені карбонатні відклади ДДЗ [3], що зосереджені 
переважно у візейських і турнейських відкладах нижнього карбону та у верхньодевонських відкладах мають 
значне площинне поширення та потужності до декількох сотень метрів, що дозволяє віднести поклади до 
розряду високоперспективних. 

Проте, карбонатним породам характерні деякі специфічні особливості: це крайня невитриманість за 
властивостями, складність структури порового простору, просторової структури резервуарів, мінливість 
фільтраційно-ємнісних характеристик та гідродинамічних зв’язків, що призводить до значних ускладнень у 
розвідці, оцінці перспектив та при розробці таких покладів. Все це пов’язано з діагенетичними і 
катагенетичними змінами, які відносно легко відбуваються у цих породах. Карбонатні породи складені в 
основному вапняками, доломітами, або їх поєднанням із включенням багатьох інших хімічних сполук і мають 
величезну різноманітність по структурно-текстурним характеристикам. Ці зміни сприяють такій значній 
невитриманості фільтраційно-ємнісних характеристик (ФЄХ), що значно ускладнюють умови розробки 
карбонатних порід. 

Аналіз досвіду США, як країни що першою освоїла нетрадиційні ресурси вуглеводнів, показує, що 
карбонатні, карбонатно-глинисті, кременисто-глинисті, глинисто-карбонатні та кременисто-глинисто-
карбонатні відклади при наявності органіки понад 1–4 % та достатнього рівня катагенетичної зрілості мають 
значний ресурсний нафтогазовий потенціал, що успішно освоюється за допомогою системи горизонтальних 
свердловин та гідророзривів пласта [5]. Але для проведення потужних гідророзривів пласта масив гірських 
порід повинен мати сприятливі геомеханічні властивості для створення нової і розширення існуючої системи 
тріщин. 

На основі аналізу досліджень іноземних фахівців можна виділити декілька основних узагальнених 
критеріїв та положень, щодо перспективи пошуку вуглеводнів у ущільнених карбонатних гірських породах [1]. 
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По-перше, газоперспективні карбонатні породи представлені: глинистими вапняками, гідрокарбопелітами, 
глинистими доломітами, чистими ущільненими вапняками та доломітами (гідрокарбопеліти та глинисті 
вапняки є найбільш перспективними). Газ у поровому просторі гірських порід знаходиться як у вільному, так і в 
сорбованому стані. По-друге, вміст органічних речовин повинен становити понад 1 % (чим більше – тим 
перспективнішим є поклад). Ступінь термальної зрілості повинен відповідати газовому вікну – від 0,8 до 3 R°. 
Мінімальні значення проникності 0,01…0,03 мД, пористості – 1,5…3 %, товщина горизонту – понад 25 м. По-
третє, до найважливіших факторів перспективності порід можна віднести наявність тріщинуватості, що сприяє 
об’єднанню в єдину фільтраційну систему усіх прошарків порід з високим вмістом органічних речовин.  

На основі вищевказаних критеріїв у Дніпрово-Донецькій западині виділено декілька основних, 
високоперспективних відкладів  для пошуку вуглеводнів у карбонатних гірських породах [1, 2]: 

1) Відклади саргаєвсько-семилуцького горизонту верхньодевонського комплексу в межах північно-
західної частини западини на глибинах до 4500 м, що складені карбонатними та глинисто-карбонатними 
породами. 

2) Відклади задонського горизонту верхньодевонського комплексу поширені у межах прибортових зон 
північно-західної частини ДДЗ. Перспективні у газовому відношенні відклади представлені зернистими і 
органогенно-детритовими вапняками світло-сірими, жовтуватими, перекристалізованими, місцями 
доломітизованими, прошарками глинистими. 

3) Турнейські карбонатні та глинисто-карбонатні відклади поширені в межах південної прибортової зони 
центральної та південно-східної частин ДДЗ.  

4) Відклади нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону в межах облямування Срібненської депресії, 
в межах північної і південної прибортових зон ДДЗ, майже в усіх частинах западини. Карбонатні та глинисто-
карбонатні відклади представлені різноманітними деритовими вапняками та перешаруванням вапняків, 
глинистих та зернистих вапняків та аргілітів.  

5) Верхньовізейські і нижньосерпуховські відклади нижнього карбону, що знаходяться у межах 
південної та східної частини території північних околиць Донбасу. Складені різноманітними глинисто-
карбонатними та карбонатними відкладами.  

Попередня оцінка ресурсів найбільш перспективних на сьогодні відкладів нижьовізейського і 
турнейського ярусів складає близько 1,4 трлн м3 газу, але загальна ресурсна база по усім перспективним 
карбонатним відкладам ДДЗ може бути у декілька разів більшою [1–4]. 

Ефективність розробки покладів вуглеводнів досягається за рахунок якісного сполучення між собою 
свердловини та пласта, що за умови ущільнених порід-колекторів досягається за допомогою різноманітних 
методів інтенсифікації.  

Незважаючи на те, що карбонати досить легко розчиняються більшістю кислот, обробка 
низькопроникних колекторів являється досить складною задачею. Унаслідок високої швидкості реакції та малої 
проникності породи часто неможливо досягти бажаного ефекту збільшення дебіту через те, що кислоту 
неможливо закачати на необхідну глибину в пласт. Інші методи інтенсифікації, наприклад гідророзрив пласта, є 
ефективним способом інтенсифікації, але призводить до значного збільшення вартості свердловини, що є часто 
економічно недоцільним. Крім того, за даними компанії Белнефть та деяких російських компаній, при розробці 
карбонатних колекторів тривалість ефекту збільшення дебіту від дії кислотних обробок та гідророзривів пласта 
знаходяться приблизно на одному рівні, що додатково вказує на недоцільність проведення високовартісних 
методів інтенсифікації, таких як ГРП. 

За даними дослідно-промислової експлуатації свердловин покладів, продуктивний розріз яких складено 
карбонатними породами, можна зробити висновки, що при умові невисокої пористості і проникності, значного 
ефекту можна досягнути проведенням робіт з інтенсифікації, використовуючи різноманітні варіації кислотних 
обробок. При обробці свердловин застосовувались та випробовувались найбільш ефективні рецептури та 
високопроникні розчинники. Аналізуючи дані можна зазначити, що за умови правильно підібраної рецептури 
розчину, дебіти малопродуктивних свердловин у карбонатних відкладах можливо збільшити у декілька разів, а 
іноді і на декілька порядків.  

Аналіз значної кількості кислотних обробок показує, що отримані результати часто є  
неоднозначними, а позитивний ефект є несистемним. За весь період використання кислотних обробок 

велика частина їх була неуспішною переважно через відсутність досвіду, брак інформації про пласт та можливі 
хімічні реакції у ньому. 

Для досягнення високої ефективності обробки необхідно досягти максимально глибокого проникнення 
розчину в пласт та створення якомога широко розгалуженої сітки каналів у зоні обробки. Обробка кислотними 
розчинами, основними компонентами яких є соляна кислота та вода при обробці низькопроникних колекторів 
не є ефективними. Через малу проникність розчин на водній основі майже неможливо закачати в пласт на 
достатню для ефективної обробки глибину. Соляна кислота у таких розчинах занадто швидко реагує з 
карбонатами гірських порід, через що розчин швидко втрачає свою активність ще у навколосвердловинній зоні.  

Для збільшення ефективності обробок більш доцільно використовувати розчини, що дозволяють 
закачувати максимально великі об’єми у пласт, та, після завершення реакції, легко виносити її продукти при 
освоєнні. Використання удосконалених кислотних розчинів на основі повільно діючих органічних кислот 
(наприклад метанової, етанової та ін.) дозволяє закачати розчин глибоко у пласт до початку активного 
розчинення карбонатів та виділення великої кількості продуктів реакції, що сповільнюють подальшу реакцію, 
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та газів, які внаслідок дії ефекту Жамена блокують подальший рух розчину у пласт. Крім того, важливим 
компонентом сумішей є рідина-носій: замість води доцільно використовувати розчинники низької в’язкості та з 
малим коефіцієнтом поверхневого натягу, що дозволяє закачувати великі об’єми розчину глибоко у 
низькопроникний пласт при тисках, нижчих за тиски розриву. Існують десятки варіацій розчинів для обробки 
карбонатних колекторів на основі різноманітних кислот та розчинників, але немає достатньо ефективного 
розчину, який би дозволяв глибоко закачувати розчин у високотемпературний низькопроникний карбонатний 
колектор, створювати максимально-розгалужену сітку каналів у пласті та у процесі освоєння ефективно 
виносити продукти реакції на поверхню. 

На ефективність експлуатації карбонатних колекторів впливають і інші фактори. Сучасні бурові розчини 
та розчини глушіння свердловин являють собою складні комплекси з великою кількістю складних хімічних 
сполук. Висока хімічна активність карбонатних гірських порід часто призводить до значних змін властивостей 
порід унаслідок буріння, глушіння, освоєння чи перфорації свердловин при реакції з хімічними реагентами 
технологічних рідин. Особливу небезпеку несе буріння свердловин за умови значної депресії на пласт, при 
цьому фільтрат бурового розчину проникає у продуктивний горизонт на значну глибину. Фільтрат здатний 
утворювати у пласті складні сполуки та частково, або повністю блокувати рух флюїдів у привибійній зоні 
свердловини. Щоб ліквідувати негативний вплив фільтрату технологічних рідин необхідно проводити очистку 
привибійної зони свердловини, що можливо часто лише за допомогою високорухливих кислотних розчинів 
малої в’язкості. 

Висновки. Отже, у Дніпровсько-Донецькій западині виділяють декілька стратиграфічних рівнів 
складених ущільненими карбонатними колекторами. Перспективні запаси таких відкладів за попередніми 
оцінками складають декілька трильйонів кубічних метрів газу та мільйони тон нафти, але потрібно проводити 
подальші детальні дослідження та вивчення перспективних площ. Також важливим завданням є удосконалення 
технологій розробки ущільнених карбонатних покладів. 

Системний аналіз проведених кислотних обробок на свердловинах вказує на необхідність удосконалення 
технологій обробки привибійної зони пласта, що складений карбонатними відкладами, з урахуванням 
накопиченого нами досвіду. 

Враховуючи значний ресурсний потенціал вуглеводнів в ущільнених низькопористих карбонатних 
породах Дніпрово-Донецької западини, можна зробити висновок про перспективність подальших розробок 
методів інтенсифікації карбонатних гірських порід. Але для цього необхідно вирішити ряд задач:  

1) Провести вибір повільно діючих органічних кислот та їх концентрацій для ефективного, але 
повільного розчинення масиву карбонатних гірських порід, за умови високих температур та тисків;  

2) На основі лабораторних досліджень обрати розчинник, що буде максимально сумісним з іншими 
компонентами розчину та дозволить, завдяки низькій в’язкості і поверхневому натягу, максимально глибоко 
закачати розчин у пласт при тисках нижче тиску розриву пласта;  

3) Провести підбір поверхнево-активних речовин (ПАР), що дозволяють зменшити поверхневий натяг на 
межі порода-флюїд та сповільнювати реакцію кислоти з породою. Використання ПАР, крім того, дозволить 
більш ефективно проводити закачування розчину та проводити освоєння свердловини;  

4) Провести вибір ефективних інгібіторів корозії, що мінімізує, або і зовсім унеможливить ризик 
випадання нерозчинного осаду в пласті через реакцію кислот із металом труб, та наявними у карбонатних 
гірських породах особливими компонентами. 

Це дозволить освоїти значні запаси вуглеводнів ДДЗ та покращити умови розробки покладів у 
карбонатних гірських породах як нетрадиційних так і традиційних ресурсів нафти і газу нашої країни. 
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ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН У МЕЖАХ ШАХТНИХ 
ПОЛІВ 

В. М. Іконніков1, 
1 – аспірант, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, 104dgri@ukr.net 
Геофізичні дослідження свердловин (ГДС) у межах шахтних полів виконують на всіх стадіях розвідування. В статті 
представлені загальні відомості про основні методи, що застосовувались у різні періоди геофізичної розвідки. 

GEOPHYSICAL RESEARCHES OF WELLS ON COAL DEPOSITS 

V. М. Ikonnikov1, 
1 – graduate student, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, 104dgri@ukr.net, 
Geophysical studies of wells within minefields are carried out at all stages of exploration. The article provides general information 
on the main methods used in different periods of geophysical exploration 

 
 Геофізичні дослідження, що проводять для вивчення геологічного розрізу свердловин, називаються 

каротажем, який здійснюється електричними, електромагнітними, магнітними, акустичними, радіоактивними 
(ядерно-геофізичними) та іншими методами. Під час  каротажу з допомогою приладів, що опускають у 
свердловину на каротажному кабелі, вимірюють геофізичні характеристики,  залежні від однієї чи сукупності 
фізичних властивостей гірських порід та їхнього розміщення в розрізі свердловини. До свердловинних приладів 
входять каротажні зонди (пристрої, що містять джерела і приймачі досліджуваного поля), сигнали яких по 
кабелю безперервно або дискретно передаються на поверхню і реєструються наземною апаратурою у вигляді 
кривих або масивів цифрових даних. Розробляються способи каротажу, які можна проводити в процесі буріння 
пристроями, зануреними у свердловину на бурильних трубах. Навколосвердловинні і міжсвердловинні 
дослідження ґрунтуються  на вивченні в масивах гірських порід особливостей природних чи штучно створених 
геофізичних полів: магнітного (свердловинна магніторозвідка), гравітаційного (свердловинна гравірозвідка), 
поширення радіохвиль (радіохвильовий метод – РХМ), пружних хвиль (акустичне просвітлювання), постійного 
або низькочастотного електричного (метод зарядженого тіла), нестаціонарного електромагнітного (метод 
перехідних процесів) та ін. Методи навколосвердловинних і міжсвердловинних досліджень дають змогу 
виявити,  оконтурити рудні тіла та інші геологічні утворення, які пройдені свердловиною або розміщені біля 
неї. 

На діаграмах, отриманих різними методами, виділяються аномалії: максимуми, мінімуми, позитивні, 
негативні, підвищені, знижені, середні, нульові значення тих чи інших параметрів поля. Проводиться 
розчленування розрізу на пласти, з’ясовуються їх положення і потужність, яка може бути визначена по ширині 
більшості аномалій. Основними методами є ГК, ГГК-Щ, НГК, ПС, ПО, АК.  

Значення методів ГДС на родовищах викопного  вугілля зумовлене тим, що через крихкість вугілля  
отримується малий вихід керна з вугільних пластів. З цієї причини за даними буріння неможливо точно 
визначити потужність вугільних пластів, а іноді і їхні властивості. Досить часто трапляється пропускання 
вугільних пластів. Сприятливими передумовами для застосування методів ГДС слугують відмінності фізичних 
властивостей вугілля і вміщувальних порід (глин, аргілітів, алевролітів, пісковиків). 

 
Фізичні властивості вугілля і  вміщувальних порід 

Важливою якісною характеристикою вугілля є зольність. Зольність визначається відсотковим  умістом у 
вугіллі негорючих компонентів, представлених глиноземом, кремнеземом і оксидами заліза. Ці компоненти 
потрапляють у вугілля внаслідок утворення його покладів і є домішкою порід, що  їх вміщують. Із зольністю 
від 50 % і вище порода називається горючим  сланцем. 

Для визначення зольності вугільних пластів за геофізичними методами  використовують окремо методи: 
ГК, ГГК-Щ, ГГК-С. 

Оцінка зольності вугілля і горючих сланців може бути виконана на основі кореляційних зв’язків між цим 
параметром і показаннями методів ГДС. З зональностью пов’язані природна радіоактивність, питомий 
електричний опір, щільність, ефективний атомний номер. При збільшенні зольності ПО кам’яного і бурого 
вугілля зменшується, а у антрацитів зростає. Щільність вугілля зі збільшенням зольності зростає, що дозволяє 
застосовувати для оцінки зольності ГГК-П. 

Фізичні властивості викопного вугілля залежать від ступеня його  метаморфізму, вологості і 
мінерального складу. 

За ступенем метаморфізму розрізняють: буре вугілля (уміст вуглецю 60 - 70 %, вологість до 40 %), 
кам’яне вугілля (вуглецю 80 - 95 %, вологість до 5 %) і антрациту (вуглецю понад 95 %, вологість ~ 0). 
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Порівнянно з уміщувальними породами кам’яне й буре вугілля характеризується підвищеним ПЕО. ПЕО 
вугілля зростає зі збільшенням ступеня метаморфізму від 10-200 Ом·м у бурому до 50-1000 Ом·м – у пісному 
кам'яному. З переходом до антрацитів ПЕО різко падає - до 5,0-0,01 Ом·м.  

Ці різновиди вугілля, до того ж, поділяються на групи (технологічні марки), які мають різне промислове 
значення. 

Робоча потужність вугільних пластів у різних районах  становить від 0,45 до 1 м. 
Щільність вугілля (1,15-1,75 г/см3) істотно менша, ніж у вміщувальних породах (на 0,5-1,0 г/см3). 

Щільність вугілля зростає зі збільшенням ступеня метаморфізму, зольності. Проте щільність - це та фізична 
властивість,  за якою всі типи вугілля завжди однозначно відрізняються від  вміщувальних порід. 

Швидкість поширення пружних хвиль у вугіллі менше, ніж у вміщувальних породах. На профілеметрії  
вугілля відзначається збільшенням діаметру через його руйнування під час буріння. 

Вугілля здатне окиснюватися, отже, створювати аномалії природного електричного поля. Аномалії ПС 
над антрацитами сягають 400-600 мВ, над кам’яними вугіллям - 100 мВ, над бурими – ±50 мВ. Над бурим 
вугіллям аномалії ПС з'являються не тільки під дією окисно-відновних, а і внаслідок дифузійно-адсорбційних і 
фільтраційних процесів. 

Вугілля так само має здатність поляризуватися і створювати аномалії викликаної поляризації (ВП). 
Природна радіоактивність вугілля, зазвичай, нижча ніж у вміщувальних породах. 
Отже , існують сприятливі передумови для застосування у свердловинах на вугілля електричних, 

радіоактивних та інших методів ГДС. 
Геофізичні дослідження у вугільних свердловинах виконують для розв'язання геологічних і технічних 

завдань: 
– розчленування за літологічним складом розрізів свердловин; 
– виділення вугільних пластів і визначення глибини їхнього залягання, потужності й будови; 
– визначення зольності та інших показників якості вугілля; 
– виявлення тектонічних порушень та інтервалів тріщинуватих порід у розрізах свердловин; 
– вивчення фізико-механічних властивостей вуглевмісних порід; 
– вимірювання природної температури гірських порід; 
– проведення кореляції розрізів свердловин; 
– виділення інтервалів підвищеної природної радіоактивності; 
– контроль технічного стану стовбурів свердловин. 
Для розв'язання перерахованих завдань у свердловинах виконують  комплекс методів, що охоплює: 

гамма-гамма-каротаж (ГГК), гамма-каротаж (ГК), метод позірного опору (ПО), кавернометрію (ДС), 
акустичний каротаж (АК).  

Вугільні пласти, виявлені в розрізах свердловин, досліджуються методами ГК, ГГК-Щ, ГГК-С, ПО у 
маcштабі глибин 1 : 50. 

 Різні геофізичні методи мають різну роздільну здатність з виділення з розрізу свердловини вугільних 
пластів, розбиття його на пачки та визначення зольності. Найліпще  їх диференціювати за щільністю.  

Отже , мінімальний комплекс ГДС на вугілля має включати такі основні методи: КС, ПС, ГК, ГГК-П, АК, 
кавернометрію, а також ГГК-С для оцінювання зольності вугілля. Для дослідження свердловин в ускладнених 
умовах, крім основних методів каротажу, застосовують додаткові типові комплекси ГДС. 

Ефективне проведення пошуково-розвідувальних робіт на вугілля неможливе без широкого 
впровадження комп’ютеризованих технологій геофізичних вимірювань, збирання, опрацювання, інтерпретації, 
узагальнення та зберігання геолого-геофізичної інформації. Як відомо, об’єкти вивчення (шахтні поля, 
родовища, тіла тощо) мають складну будову; їхнє виявлення та параметризація потребують застосування 
широкого кола різнотипних геофізичних методів досліджень і складних теоретичних, методичних і 
технологічних рішень, які можливі тільки за умови створення замкнутої комп’ютеризованої системи 
(технології). 

Автоматизація оброблення та інтерпретації свердловинних вимірювань містить у собі цілу низку 
самостійних завдань, які умовно можна розподілити на дві групи (рівні): 

- група завдань нижнього рівня (оперативна інтерпретація даних свердловини); 
  - група завдань верхнього рівня (зведена інтерпретація даних ГДС і суміжної інформації для  розвідувального 
об’єкта). 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ Р-TR-U-Th 
ОРУДЕНЕНИЯ В КИРОВОГРАДСКОЙ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

ИНГУЛЬСКОГО МЕГАБЛОКА УКРАИНСКОГО ЩИТА  

А. А. Калашник,  
д-р геол. наук, старший научный сотрудник, Летная академия Национального авиационного 
университета, Кропивницкий, Украина, kalashnik_anna1@ukr.net. 
Представлены результаты исследований закономерностей локализации объектов Р-TR-U-Th оруденения в Кировоградской 
металлогенической зоне Ингульского мегаблока Украинского щита. Анализ закономерностей формирования объектов Р-
TR-U-Th оруденения в северной части Кировоградской металлогенической зоны позволил выделить ряд участков 
(Тимошевский, Знаменский), перспективных для проведения дальнейших работ по возможному выявлению редкоземельной и 
редкометальной рудоконцентраций с различной детальностью. При этом учитывалась степень специализированной на 
уран изученности территории, ее насыщенность рудопроявлениями, возможность компактного проведения работ. 

REGULARITIES OF P-TR-U-Th ORE CONCENTRATIONS 
LOCALIZATION IN KIROVOHRAD METALLOGENIC ZONE OF THE 

INGULSKIY MEGABLOCK OF THE UKRAINIAN SHIELD 

G. A. Kalashnyk,  
Doctor of Geological Sciences (Sc.D.(Geol)), Senior Research Fellow (S.R.F.), Flight Academy of National Aviation 
University, Kropyvnytskyi, Ukraine, kalashnik_anna1@ukr.net 
The results of studies of regularities of P-TR-U-Th ore concentrations’ localization in Kirovohrad metallogenic zone of the Ingulskiy 
megablock of the Ukrainian Shield are presented. An analysis of regularities of P-TR-U-Th ores concentrations’ forming in the 
northern part of Kirovohrad metallogenic zone has allowed to allocate a number of sections (Timoshevskiy, Znamenskiy) that are 
forward-looking for further work on the possible identification of rare-earth and rare-metallic ore concentration with various detail. 
At the same time, the degree of specialized on uranium territory exploration, its saturation with ore occurrences, the possibility of 
compact work was taken into account. 

 
Введение. При формировании крупных монометальных и крупных комплексных рудных месторождений 

Ингульского мегаблока Украинского щита (УЩ) на интенсивность рудогенеза и спектр рудных компонентов 
влияли как общие, так и специфические условия, которые мы выделили по преобладающим тенденциям связи 
изменчивости металлогенических спектров крупных рудных объектов с особенностями глубинного строения 
литосферы УЩ [1]. В центральной части Украинского щита (УЩ) выявлен ряд парагенетических ассоциаций в 
урановых месторождениях, в том числе с формированием наряду с крупными запасами урана (Кировоградский 
урановорудный район) [2] и крупных концентраций других компонентов (U-Fe-V-TR-Sc) (Криворожский 
урановорудный район) [3]. Изучение их особенностей позволило нам установить доминирующие глубинные 
факторы формирования уран-полиметальных рудных парагенезисов в региональной металлогенической 
зональности, их изменения во времени, в частности, в зонах телескопированного проявления уранового 
оруденения и тем самым существенно повысить эффективность проведения геологоразведочных работ [3]. 
Анализ закономерностей размещения объектов фосфорно-редкоземельно-уран-ториевого оруденения в 
Кировоградской металлогенической зоне Ингульского мегаблока Украинского щита позволяет наметить 
перспективные участки для проведения дальнейших работ с целью возможного выявления промышленных 
редкоземельной и редкометальной рудоконцентраций.  

Основной материал. Кировоградская металлогеническая область приурочена к сегменту литосферы 
Ингульского мегаблока УЩ высокой степени зрелости: 1) с мощностью литосферы около 250 км; 2) наличием 
гранито-гнейсового слоя повышенной (10–15 км) мощности; 3) с аномально выраженной радиогеохимической 
калиевой специализацией метаморфического субстрата верхней части земной коры; 4) с наличием глубинных 
проницаемых разломных структур, которые способны достигать гипсометрического уровня астеносферных 
областей масштабной генерации ураноносных флюидов и которые характеризуются высокоамплитудными (от 
4–5 до 15 км) смещениями вдоль них границы Мохо, наличием резко выраженных градиентных зон углов 
наклона поверхности Мохо (до 27,8–54,3о) [1]. Еще одной особенностью строения Кировоградской 
металлогенической области Ингульского мегаблока является наличие Корсунь-Новоукраинского сводово-
глыбового поднятия, которое можно идентифицировать с одноименной очаговой структурой мантийного 
заложения, включающей Корсунь-Новомиргородский плутон и Новоукраинский гранитный массив. В 
Кировоградской металлогенической области известные проявления редкометальной минерализации имеют 
четкий структурный контроль глубинными разломами и узлами их пересечения между собой [4]. 
Главенствующую роль в контроле редкометального оруденения в западном обрамлении Корсунь-
Новоукраинского сводово-глыбового поднятия имеет Братско-Звенигородская металлогеническая зона с 
редкометальной специализацией (Шполяно-Ташлыкский рудный район, Алексеевско-Лысогорский рудный 
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район) [5]. Она связана с Бугско-Мироновским глубинным разломом, отделяющим западную краевую часть 
Ингульского мегаблока от Голованевской шовной зоны. В восточном обрамлении Корсунь-Новоукраинского 
сводово-глыбового поднятия основную часть проявлений редкометальной минерализации контролирует 
Кировоградский глубинный разлом, образуя Кировоградскую металлогеническую зону. В области восточного 
контакта Корсунь-Новомиргородского плутона выявлен ряд массивов-сателлитов рапакививидных гранитов в 
районе населенных пунктов Треповка, Тимошевка и др., а также проявлений иттриевой и редкоземельной 
минерализации с цирконием и фосфором, связанных с породами плутона и породами его обрамления 
(Тимошевское, Яровское, Кохановское, Вербовское). В западном обрамлении Корсунь-Новомиргородского 
плутона мелких массивов рапакивиподобных гранитов не выявлено, объекты Р-TR-U-Th оруденения развиты 
значительно слабее (единичное Андреевское рудопроявление). 

Кировоградская металлогеническая зона в наибольшей мере насыщена объектами Р-TR-U-Th оруденения 
в северной части в восточном обрамлении Корсунь-Новомиргородского плутона (Тимошевское, Яровское, 
Кохановское, Вербовское рудопроявления). Р-TR-U-Th оруденение установлено и на значительном удалении к 
востоку от Корсунь-Новомиргородского плутона (Знаменское, Чубовское рудопроявления). Однако общей 
закономерностью их размещения является то, что все эти рудопроявления контролируются в восточном 
обрамлении Корсунь-Новомиргородского плутона глубинными разломами и узлами их пересечения между 
собой [6] и находятся внутри вытянутого вдоль Кировоградского разлома субмеридионального простирания 
обширного постоянного геохимического ореола иттрия и редких земель. Эти рудопроявления связаны с 
особыми образованиями Кировоградской металлогенической области – фосфорно-редкоземельно-урано-
ториеносными метасоматитами [7]. Они развиты в экзоконтактовой части Корсунь-Новомиргородского плутона 
(Андреевское, Вербовское, Кохановское, Тимошевское и др. рудопроявления), в том числе в связи с 
небольшими массивами-сателлитами рапакиви среди пород рамы, при полном их отсутствии в центральной 
части плутона. По составу это преимущественно моношпатовые (альбитовые, олигоклаз-альбитовые) породы с 
переменным содержанием микроклина (до 20 %). Иногда в них отмечается окварцевание. Из числа 
темноцветных минералов присутствуют пироксен (диопсид-авгит), роговая обманка и биотит. Почти 
постоянно, но в очень ограниченных количествах, отмечается карбонат. Иногда проявляется андрадит. 
Урановая минерализация представлена первичными окислами и урановыми чернями. Урано-титанаты не 
обнаружены. Потенциальная ураноносность метасоматитов этой формации оценена отрицательно. Отметим, 
что геохимическая специализация этих типов метасоматитов (U, Zr, Th, TR, Р, отчасти V, Be) по составу 
компонентов не отличается от карбонатно-натриевых метасоматитов. Отличие касается лишь более высоких 
содержаний Th, TR, Р, что вероятно, обусловлено различными температурными условиями 
минералообразования.   

Содержание TR2O3 в фосфорно-редкоземельно-урано-ториеносных метасоматитах достигает 1 080 г/т 
[7], содержание циркония – нескольких процентов. Основные минералы-концентраторы циркония – циркон, 
циртолит. На Тимошевском, Роженском, Кохановском рудопроявлениях, отмечены заметные концентрации 
ураноносных фтор-апатита и малакона (циртолита), образующих мелкие рудные тела. Содержание апатита на 
Тимошевском и Кохановском рудопроявлениях местами достигает 30–40 %, преимущественно в метасоматитах 
промежуточной зоны. Отмечается апатит нескольких генераций, обычно в ассоциации с циртолитом и 
содержащий уран в количествах до первых десятых долей процента. 

Тимошевский участок характеризуется наиболее интенсивно проявленным натрий-фосфорным 
метасоматозом и сопряженной с ним редкоземельно-иттриевой минерализацией. Этот участок приурочен к 
сложному узлу пересечения Глодосского разлома северо-западного простирания с субмеридиональным 
Кировоградским разломом и широтным Субботско-Мошоринским [6]. Знаменское рудопроявление приурочено 
к сложному узлу пересечения Марьевского разлома северо-западного простирания, с меридиональной Ингуло-
Каменской и широтной Субботско-Мошоринской зоной разломов [6]. Знаменский участок, вмещающий 
одноименное U-Th рудопроявление, находится внутри протяженного геохимического ореола аномальных 
концентраций бериллия, иттрия и лантаноидов, контролируемого Марьевским разломом к северо-востоку от 
Кировоградской зоны разломов. На этих участках редкоземельно-иттриевая минерализация сочетается с торий-
урановой без четкой корреляции.  

Выводы. Таким образом, для полевошпатовых метасоматитов фосфорно-редкоземельно-урано-
ториеносного типа в северной части Кировоградской металлогенической зоны Ингульского мегаблока УЩ 
характерно присутствие редких земель (преимущественно иттрия и лантаноидов), в том числе на отдельных 
пересечениях в промышленных содержаниях, что может представлять значительный практический интерес и 
требует изучения состава редкоземельной минерализации, особенностей ее распределения и возможности 
извлечения. Анализ закономерностей локализации объектов Р-TR-U-Th оруденения в северной части 
Кировоградской металлогенической зоны Ингульского мегаблока УЩ позволил выделить ряд участков 
(Тимошевский, Знаменский), перспективных для проведения дальнейших работ по возможному выявлению 
редкоземельной и редкометальной рудоконцентраций с различной детальностью. При этом учитывалась 
степень специализированной на уран изученности территории, ее насыщенность рудопроявлениями, 
возможность компактного проведения работ.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ В АЛЕКСЕЕВСКО-ЛЫСОГОРСКОМ РУДНОМ РАЙОНЕ 

ИНГУЛЬСКОГО МЕГАБЛОКА УКРАИНСКОГО ЩИТА  

А. А. Калашник,  
д-р геол. наук, старший научный сотрудник, Летная академия Национального авиационного 
университета, Кропивницкий, Украина, kalashnik_anna1@ukr.net. 
Представлены результаты исследований закономерностей распределения редкометального оруденения в Алексеевско-
Лысогорском рудном районе Ингульского мегаблока Украинского щита. По степени проявленности комплекса критериев 
выделены перспективные рудные и потенциально рудные зоны для возможного обнаружения промышленных концентраций 
редких металлов и редкоземельных элементов в пределах Алексеевско-Лысогорского рудного района. Разработаны 
рекомендации для проведения дальнейших исследований в Алексеевско-Лысогорском урановорудном районе с целью 
качественного улучшения сырьевой базы редких и редкоземельных элементов.  

REGULARITIES OF PLACEMENT OF RARE-METAL MINERALIZATION 
IN ALEKSEEVSKO-LYSOGORSKIY ORE REGOIN OF THE INGULSKIY 

MEGABLOCK OF THE UKRAINIAN SHIELD 

G. A. Kalashnyk,  
Doctor of Geological Sciences (Sc. D. (Geol.)), Senior Research Fellow (S. R. F.), Flight Academy of National 
Aviation University, Kropyvnytskyi, Ukraine, kalashnik_anna1@ukr.net. 
The results of studies of regularities of rare-metal mineralization’s placement in Alekseevsko-Lysogorskiy ore region of the Ingulskiy 
megablock of the Ukrainian Shield are presented. According to the degree of manifestation of the complex of criteria, prospective 
ore and potentially ore zones are discovered for possible detection of industrial concentrations of rare metals and rare-earth 
elements within the Alekseevsko-Lysogorskiy ore region. There were developed recommendations for further research in the 
Alekseevsko-Lysogorskiy uranium ore region with the aim of improving the quality of the raw material base of rare and rare-earth 
elements. 

 
Введение. Украинский щит является крупной докембрийской редкометальной провинцией. Данные по 

УЩ свидетельствуют о существовании определенных общих закономерностей в размещении объектов 
редкометального и уранового оруденения в краевых частях Ингульского мегаблока, что обусловлено 
общностью глубинных факторов рудообразования [1]. Ведущая роль в промышленном редкометальном 
рудообразовании на УЩ принадлежит глубинным факторам: мантийным очаговым структурам в сегментах 
литосферы высокой степени зрелости и глубинным разломам транслитосферной проницаемости, 
обусловившим первичную мантийную сепарацию рудогенных компонентов редкометальной специализации, 
глыбово-блоковые движения отдельных участков земной коры, поступление по сквозным каналам мантийных 
рудогенных компонентов, повышенную магматическую и метаморфическую активность [2]. Ведущую роль в 
непосредственном механизме финального этапа редкометального рудообразования в верхних слоях земной 
коры играли метасоматические процессы, которые обусловили мобилизацию, перераспределение и 
концентрацию рудных компонентов [3] в периоды определенных этапов тектоно-магматической и тектоно-
метасоматической активизации. Вне очаговых структур редкометальное оруденение контролируется 
исключительно зонами глубинных разломов, которые обуславливали глубокую магматическую 
дифференциацию вещества и мощный привнос редких и других элементов [4]. Главная роль в 
непосредственном механизме редкометального рудообразования на верхних этажах земной коры принадлежала 
метасоматическим процессам, которые обуславливали неоднократную мобилизацию, перераспределение и 
концентрацию рудных компонентов. При этом существенную роль на финальной стадии рудообразования 
играла интенсивность и полнота развития как магматических серий так и магматических процессов [5].  

На данном этапе исследований актуальной задачей является оценка возможности выявления 
промышленных концентраций редких и редкоземельных элементов в пределах хорошо изученных известных на 
Украинском щите урановорудных районов путем анализа сводных материалов результатов геологических, 
геохимических, геофизических, металлогенических исследований, что может позволить существенно повысить 
эффективность геологоразведочных работ при минимальных дополнительных затратах. Особый интерес при 
этом представляет Алексеевско-Лысогорский урановорудный район с развитым его пределах оруденением 
редкоземельно-торий-урановой формации в кремний-калиевых метасоматитах. В 60-е годы на Калиновском и 
Лозоватском месторождениях этой формации выполнена буровая, а на Южном – горно-буровая 
предварительная разведка. В связи с обнаружением в конце 1964 года более масштабного уранового 
оруденения в Кировоградском рудном районе, работы на этот тип оруденения были свернуты и ряд 
рудопроявлений оказался недооцененным, а часть Алексеевско-Лысогорского рудного района осталась слабо 
изученной [6].  
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Основной материал. Алексеевско-Лысогорский урановорудный район расположен в юго-западной 
краевой части Ингульского мегаблока в крупном узле пересечения меридианальных разломов (Первомайско-
Трактемировского, Бугско-Мироновского, Каменномостовского) с разломами северо-западного простирания 
системы 315–320о, входящих в состав региональной разломной зоны Центрального разлома (Алексеевско-
Дашевский, Вознесенский, Николаевский) [7].  

Алексеевско-Лысогорский урановорудный район включает средние по запасам промышленные 
месторождения урана: Южное, Калиновское, Лозоватское и ряд рудопроявлений, относимых к редкоземельно-
торий-урановой формации в кремний-калиевых метасоматитах. Закономерности проявления редкометального 
оруденения Алексеевско-Лысогорского урановорудного района состоят в следующем. Высокотемпературный 
калиевый метасоматоз (510–470 оС), связанный с заключительными этапами палеопротерозойской 
гранитизации, здесь развит по зонам, вмещающим пегматиты с акцессорной минерализацией монацита, 
циркона, ортита, уранинита и боковые породы. Как полагают [8], на первой стадии замещения происходило 
развитие крупночешуйчатого биотита, в основном, за счет полевых шпатов с образованием зон биотитизации 
по периферии тел пегматитов в процессе магнезиально-железистого метасоматоза, а также перекристаллизация 
гиперстена и выделение магнетита. При этом происходило перераспределение иттрия и лантаноидов и их 
концентрация в зонах биотитизации, преимущественно в зонах дробления. На второй стадии происходило 
замещение биотита микроклином в ходе наложения кремний-калиевого метасоматоза с последующим 
переходом к слабой альбитизации. С этой стадией связано массовое выделение крупных зерен и агрегатов 
монацита и ксенотима в различных соотношениях при резко подчиненной роли апатита и циркона. Содержание 
урана в монацитах поздней стадии в пять раз выше, чем в ранней. С завершением микроклинизации связано 
формирование основной массы уранинита, определяющей запасы Калиновского, Южного, Лозоватского 
месторождений. Установлено повышение параметров оруденения, в том числе уранового на участках 
пересечения тектоно-метасоматическими зонами пачек пироксен- и графитсодержащих гнейсов. Рудоносные 
метасоматиты проявлены на фоне более широкого развития уран- и торийсодержащих пегматоидных гранитов 
и грейзенизированных пород. В результате, сформировалось комплексное оруденение с различными 
соотношениями как между радиоактивными и редкими элементами, так и между группами тяжелых и редких 
лантаноидов.  

Установлен практически повсеместный региональный контроль рудоносных метасоматитов зонами 
глубинных и региональных долгоживущих разломов северо-западного и субмеридионального простираний 
догранитизационного или внутригранитизационного заложения; узлами сочленения указанных зон с крупными 
разрывами иных простираний с признаками сходного характера заложения. Сочетание разломов северо-
западной и меридиональной систем, узлы их сопряжения между собой и со структурами других направлений 
создали ловушки, обусловившие формирование тектоно-метасоматических узлов, несущих основную массу 
промышленных руд. Линейные участки таких структур обычно вмещают убогие руды. Минералого-
геохимическими критериями месторождений редкоземельно-торий-урановой формации в кремний-калиевых 
метасоматитах можно считать: 1) повышенные концентрации урана в пегматоидных гранитах и 
микроклинизированных породах с перекристаллизованными магнезиально-железистыми минералами; 
2) повышенные концентрации в пегматоидных гранитах и микроклинизированных породах элементов-
спутников оруденения данной формации: тория, молибдена, свинца, иттрия; 3) повышенные концентрации 
урана в монацитах; 4) площадные радиогеохимические аномалии. Гидрогеологическим критерием оруденения 
данной формации можно считать площади с радиогидрогеологическими аномалиями, характеризующимися 
комплексом гидрохимических признаков урановой минерализации в кварц-микроклиновых метасоматитах и 
пегматоидных гранитах.  

Выводы. Анализ закономерностей распределения редкометального оруденения в пределах Алекссевско-
Лысогорского рудного района с учетом детальности специализированной на уран изученности этой 
территории, позволил выделить ряд перспективных участков различной степени очередности для проведения 
дальнейших исследований. Проведение доизучения намеченных перспективных участков при получении 
положительных результатов может позволить перейти к системному изучению и оценке возможности 
выявления промышленных концентраций редкометального и редкоземельного оруденения в Алексеевско-
Лысогорском рудном районе Кировоградской металлогенической области Ингульского мегаблока УЩ.  
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Проведено аналіз інформації, яка доводить існування процесу відновлення покладів вуглеводнів. Встановлено критерії, за 
якими визначається інтенсивність відновлення запасів вуглеводнів родовищ на завершальній стадії їхньої розробки. 
Розроблено рекомендації стосовно режиму видобування вуглеводнів з метою залучення у розробку об’ємів вуглеводнів, що 
регенерувались. 
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The analysis of the information proves the existence of the process of recovery of hydrocarbon deposits. The criteria for appreciation 
the intensity of the recovery of reserves of hydrocarbon deposits at the final stage of their development are determined. 
Recommendations concerning the mode of hydrocarbon extraction have been developed in order to attract regenerated volumes of 
hydrocarbons to be developed. 
 

В останні роки, у зв’язку з інтенсивним видобутком неконвенційного газу в США, що стало можливим 
завдяки застосуванню високоефективних технологій з розкриття пласта та інтенсифікації видобутку газу з 
щільних та сланцевих порід, дещо менше стали приділяти увагу проблемі відновлення покладів вуглеводнів 
традиційного типу в порових колекторах родовищ, що досягли високого ступеня виробленості початкових 
запасів. Разом з тим, дана проблема для України є актуальною, оскільки значна частина відритих на її теренах 
родовищ вуглеводнів досягла завершальної стадії розробки. Проте досі не існує загального визнання процесу 
відновлення запасів родовищ вуглеводнів, не вивчено природу цього явища, не встановлено його темпи, не 
розроблено методологію та технологію освоєння відновлених запасів. Тож спробуємо підняти ці питання в 
даній статті.  

Про спостереження ознак відновлення запасів родовищ вуглеводнів починаючи з кінця минулого 
сторіччя говорили Соколов Б. А., Гусева А. Н., 1993, Дмитриевский А. Н., Валяев Б. М., 2003, Касьянова Н. А., 
Чижов С. И., Репей A. M., Брюх О. В., 2005, Муслимов Р. Х., 2006, Созанський В. І., Чепіль П. М., Кенні Дж. Ф., 
2007, Баренбаум А. А., 2007, Мамедов Є. А., 2007,  Райкевич М. И., Райкевич С. И., 2007, Дмитриєвський А. Н., 
Валяєв Б. М.,  Смирнова М. Н., 2007, Коваль А. М., Чепіль П. М., 2009 та ін. [1–11]. Проте, відкритого 
обговорювання цієї проблеми в наукових чи виробничих колах в Україні до 2009 р. практично не було.  

Протягом останнього десятиріччя ситуація дещо змінилась, але активізувалась суттєво не. В цьому плані 
варто віддати належно активності голови спілки буровиків України Вдовиченку А. І., який намагався 
неодноразово підняти питання вивчення проблеми відновлення запасів вуглеводнів і надати йому практичного 
змісту [12]. 
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У той же час, варто відзначити, що питання відновлення запасів родовищ вуглеводнів в Україні також 
почали розглядатись на рівні галузевої та академічної науки. Певними кроками вивчення даної проблеми можна 
вважати роботи академіка Лукіна О. Ю. (2014) та Лепігова Г. Д., Гулій В. М., Лизанця А. В. і Цьохи О. Г (2011), 
які доводять, що надходження нових порцій вуглеводнів у поклади відбувається з джерел, корені яких  
знаходяться в мантії [13, 14]. 

Черговим поштовхом до обговорення даного питання стало проведення круглого столу “Формування та 
реалізація Концепції ефективного освоєння відновлювальних екологічних глибинних нафтогазових ресурсів” в 
Інституті геологічних наук за участю представників Ошибка! Ошибка связи., а також публікація в 
міжнародному громадсько-політичному тижневику “Дзеркало тижня” (випуск № 3, 26 січня – 1 лютого 2019 р.) 
статті Гожика П. Ф., Лукіна О. Ю., Вдовиченка А. І., Петровського О. П. та Коваля А. М. – Нова теорія про 
відновлюваність, невичерпність і екологічність глибинних нафтогазових ресурсів”. 

Однак, найбільш глибоким науковим дослідженням даної проблеми в Україні вже понад 10 років 
залишається тематична робота з “Вивчення можливості регенерації покладів вуглеводнів Східного та Західного 
нафтогазоносних регіонів України”, яка протягом 2007–2009 років була проведена на замовлення НАК 
“Нафтогаз України” [15].   

В результаті проведеного в ході даної роботи вивчення стану проблеми відновлення родовищ нафти і 
газу в закордонних країнах встановлено, що в межах багатьох старих нафтогазовидобувних регіонах світу 
виявлено численні свідчення того, як в результаті тривалої зупинки видобутку (за кілька років) на обводнених і 
виснажених родовищах відновлювався високий пластовий тиск, вирівнювалося положення водонафтового 
контакту, і суттєво знижувався відсоток води у продукції, видобутій експлуатаційними свердловинами. 

Гарним прикладом того є відновлення видобутку після тривалої перерви на родовищах Чеченської 
республіки РФ у районі Старогрозненського промислу [10].  

У республіці Татарстан РФ встановлено факти поповнення свіжими порціями нафти із надр встановлено 
вже на багатьох родовищах регіону та виявлено явну невідповідність між початковими нафтовими запасасми й 
об’ємами видобутку нафти. Там вже вилучено понад 3 млрд. т нафти, тоді як оцінка для всієї осадової товщі 
початково складала всього 709 млн т [9]. Особливо це проявилося на Південно-Татарському і Ромашкинському 
родовищах. На останньому доведено, що у родовище надходить, як мінімум 2 млн. т. нафти щорічно.  

Подібне явище відзначається і в інших нафтовидобувних регіонах Росії та країнах близького і дальнього 
зарубіжжя, де є родовища, в яких спочатку підраховані запаси нафти були багаторазово перевищені в процесі 
тривалої розробки.  

Американські нафтовики давно зауважили, що коли з родовища відбирають нафту чи газ, то запаси 
такого родовища поновлюються, зростають. Це явище вони назвали ріст резервів (reserve growth) (Gautier, et 
al., 2005, http:pubs.usgs.gov/of/2005/1355/508Klett05-1355), тоді як в Україні та Росії для нього частіше 
використовуються поняття відновлення або регенерація вуглеводнів.  

Геологи України також давно помітили, що Шебелинське газове родовище, Леляківське, Гнідинцівське 
та інші нафтові і газоконденсатні родовища постійно поповняються все новими порціями газу й нафти [6], 
проте матеріали з відновлення запасів українських родовищ першими активно почали використовують 
російські вчені. Зокрема, Баренбаум А. А., співробітник Інституту проблем нафти Російської академії наук 
наводить дані про поновлення запасів газу в Шебелинському родовищі [7]. Проведений ним аналіз результатів 
розробки Шебелинського НГКР і ряду інших засвідчив, що протягом експлуатації родовищ видобуток 
вуглеводнів спочатку росте, а потім, після декількох десятиліть розробки, спадає до рівня ~20 % максимального 
рівня видобутку і стабілізується. 

Стабілізація пластових тисків практично в усіх свердловинах, які експлуатувалися на Шебелинському 
родовищі в 2000–2002 роках при незмінному рівні газоводяного контакту та темпах відбору 1,965–
1,983 млрд. м3, свідчить, що в це родовище щорічно притікало до 1,7 млрд. м3 газу (рисунок 1) при сталому 
робочому тиску на рівні 1,75 МПа. 

Наведена на рисунку 1 схема наочно демонструє, що збільшення щорічного видобутку від 1,7 до 
2,4 млрд. м3, після його трирічної стабілізації при сталих робочих тисках, призвело до суттєвого спаду робочих 
тисків (до 0,77 МПа), і тепер, їхня стабілізація, а можливо і зростання, можлива лише після зниження обсягів 
видобутку принаймні до 1,7 млрд. м3. 

Вважаємо, що аналіз подібних схем необхідно проводити для кожного родовища та покладу після 
досягнення ними 80 % видобутку від початкових видобувних запасів або спаду щорічного видобутку до рівня 
нижче 1–2 відсотків від початкових видобувних запасів. Якщо загальний видобуток досяг 90 % від початкових 
видобувних запасів родовища, а щорічний видобуток тримається на рівні понад 2 % від початкових видобувних 
запасів, то є підстави для повторного ГЕО запасів даного родовища і, можливо, його дорозвідки. 

В [13], виходячи з аналізу стану запасів та продуктивності родовищ нафти і газу Західного і Східного 
регіонів України, які досягли завершальної стадії розробки, встановлено десятки родовищ (покладів) нафти і 
газу, на яких видобуток перевищив початкові видобувні балансові запаси, затверджені в ДКЗ за результатами 
підрахунку запасів: Бориславське НР, Долинське НР, Північно-Долинське НР, Битків-Бабченське НГКР, 
Рудківське ГР, Дашавське ГР, Хідновицьке ГР, Опарське ГР та інші в межах Західного регіону; Анастасівське 
НГКР, Леляківське НГКР, Качанівське НГКР, Гнідинцівське НГКР, Глинсько-Розбишівське НГКР, Мелихівське 
ГКР, Кегичівське ГКР, Шебелинське ГКР, Південно-Панасівське НГКР та ін. в межах Східного регіону. Крім 
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того, було розраховано, що щорічно за рахунок регенерації покладів на старих крупних родовищах прирости 
промислових категорій запасів нафти та газу в Україні можуть скласти 7–12 млн т умовного палива [11, 12].  

За результатами аналізу геологічних та геолого-промислових даних по вище зазначених родовищах, 
стану та продуктивності експлуатаційних свердловин є підстави говорити про необхідність застосування 
заходів по нарощуванню ресурсної бази вуглеводнів і проведення відповідних геологорозвідувальних робіт, 
буріння додаткових експлуатаційних свердловин або відновлення роботи раніше ліквідованих експлуатаційних 
свердловин та повернення до розробки відпрацьованих покладів ВВ. 
Наприклад на Кавському родовищі геологами Львівського комплексного науково-дослідного відділу 
УкрНДІгазу було запропановано відновити ряд пошукових свердловин, які бурились на цьому родовищі у 80-ті 
роки минулого сторіччя для оцінки газоносності нижчезалягаючих горизонтів. На початок 2009 року в розробці 
залишився найвищий газовий поклад горизонту НД-4, який експлуатувався двома свердловинами з сумарним 
дебітом 1 тис. м3/добу. Коефіцієнти газовилучення по нижніх горизонтах складали 0,83–0,92, а поточні пластові 
тиски (на момент припинення розробки) 0,77–1,41 МПа. Згідно рекомендації в 2009 р. була відновлена 
свердловина №3-Глинки. В ній з  інтервалу перфорації 668–662 м (горизонт НД-7) отримано приплив газу з 
дебітом 26 тис. м3/добу при робочих тисках 4,27/4,3 МПа. Пластовий тиск становив 4,8 МПа. 

 
Рисунок 1. Режими розробки родовища й оцінка видобутку газу Шебелинського ГКР до 2020 р. [16] 

 Під час аналізу стану розробки найкрупнішого нафтового родовища східного регіону України – 
Леляківського встановлено, що із нижнього об’єкта розробки (поклад П 1–3) станом на 01.01.2008 року [18] 
було видобуто 47,4 млн т нафти, що у 1,52 рази перевищувало двічі переоцінені та затверджені в ДКЗ України 
геологічні запаси нафти в 31,2 млн т. Причому, поклад успішно експлуатується і сьогодні. Видобуті запаси 
навіть теоретично не можна вмістити в сучасну геологічну модель родовища. Аналогічне явище спостерігається 
на Гнідинцівському родовищі. Із найглибшого покладу К-1 на 01.01.2008 року було видобуто 7,9 млн т нафти 
при затверджених у ДКЗ України (теж двічі переоцінювались) 7,05 млн т геологічних запасах (перевищення в 
1,12 рази). 

Цікаві результати отримано і на раніше відпрацьованих покладах газу під час реліквідації свердловин. 
Зокрема, на Пролетарському родовищі, відкритому у 1966 році, при поверненні до виснажених газових 
покладів у башкирських відкладах середнього карбону встановлено практично повну їх регенерацію. Причому, 
це відбулося всього за 15–20 років. Пластові тиски практично відновились до початкових. Із цих покладів 
уперше в Україні повторно отримано значні прирости запасів газу промислових категорій, що і відображено в 
Державному балансі запасів газу України [17, 19]. 

Таким чином, в результаті стриманого видобутку та перерв у роботі експлуатаційних свердловин на 
родовищах України з 2002 року офіційно уже прирощено понад 80 млрд. м3 газу промислових категорій, що 
відбулося, як ми вважаємо, за рахунок відновлення запасів вуглеводнів. І, як показує науковий аналіз стану 
ресурсної бази значних за запасами родовищ України, що перебувають в експлуатації, це тільки початок.  

Крім того, важливо відзначити певні технологічні зрушення у відновленні фонду бездіючих свердловин з 
метою освоєння відновлених запасів на старих промислах. Одним із найбільш розповсюджених методів 
відновлення виснажених свердловин є вирізання в обсадних металевих трубах “вікна” через яке здійснюється 
буріння бокового стовбура, спрямованого високоточними навігаційними телеметричними системами до нових 
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високопродуктивних покладів з перетином їх у горизонтальному напрямку, або під іншим кутом до горизонту, 
який  найбільш сприяє вилученню із надр нафти і газу [12]. 

Про високу ефективність цього методу свідчить досвід його закордонного і вітчизняного використання.  
Компанією “Білорусьнафта” на виснаженій за 27 років експлуатації свердловині № 47-Речицькій після 

відновлювальних робіт середній дебіт збільшився майже у 25 разів з 0,6 до 15,0 т на добу [13]. 
На родовищах східних регіонів України були успішно проведені роботи по відновлюванню низки 

свердловин з високою результативністю (табл. 1).  

Таблиця 1. Результати відновлення бездіючого фонду споруджуванням бокових стволів із горизонтальним 
закінчуванням у Східному регіоні України. 

 
Родовище № сверд. 

Довжина 
горизонт. 
ділянки, м 

Дебіт на добу: 
нафти, т; (газу, тис. куб. м) 

До 
відновлення 

Після 
відновлення 

Зростання 
дебіту, разів 

Прилуцьке 43  8,9 24,0 2,8 
Качанівське 155 70,0 15,4 40,0 2,6 
Богданівське 54  1,4 40,0 28,6 
Малодівицьке 55 131,0 22,8 124,0 5.4 
Качанівське 230 210,0 15,4 80,0 5,2 
Південнопанасівське 172 130,0 44,0 120,0 2,7 
Яблунівське 52 446,0 10,0 160,0 16,0 

 
У Західному регіоні протягом 2006–2012 рр. підприємствами ПАТ “Укрнафта” шляхом забурювання 

бокового стовбура були успішно відновленні 6 свердловин на Північно-Долинскому, Битківському та Орів-
Уличнянському родовищах. 

Підсумовуючи вище наведене зазначимо, що на сьогодні існують певні теоретичні та практичні 
досягнення у вирішенні проблеми освоєння запасів вуглеводнів, які утворюються в результаті відновлення 
родовищ, які досягли високого ступеню розробки. Вивчення можливих механізмів, темпів та об’ємів 
відновлення покладів вуглеводнів довело, що на стадії виробленості понад 90 % запасів на крупних родовищах 
спостерігається щорічний приплив нових порцій вуглеводневих флюідів у виснажений поклад у розмірі 0,2–
0,4 % від початкових видобувних запасів. Наприклад, для нижньопермського-верхньокам’яновугільного 
масивного покладу Шебелинського КГР щорічний приплив газу може бути стабільним на рівні 1,4–
1,7 млрд. м3. 

При цьому важливим наслідком розуміння того, що природне підживлення вуглеводневих покладів 
здатне суттєво продовжити “життя” старих родовищ є нагальна зміна теперішньої видобувної парадигми, яка 
вимагає підтримувати максимально можливі темпи відбору запасів за мінімальної кількості свердловин і таким 
чином зумовлює падіння робочих тисків та прискорений перехід до вторинних і третинних методів видобутку 
вуглеводнів, та переведення свердловин з розробки покладів глибоких горизонтів на вище розташовані. За 
таких умов, коли первинний поклад фрагментовано конусами обводнення чи розчленовано рядами 
нагнітальних свердловин, а поровий простір незворотньо погіршений хімічними реагентами чи процесами 
керованого горіння задля кращого витіснення продукції до видобувних свердловин – мова про оцінку 
можливого відновлення не йде.  

Щоби ефективно використати явища підживлення глибинними ресурсами покладів вуглеводнів на 
“завершальній” стадії розробки родовища, потрібно максимально зберегти ті умови, за яких власне утворювались 
ці промислові поклади. Як радикальне вирішення цього завдання – припинення на певний час видобутку на 
достроково виснажених родовищах, що дасть відновити початкові пластові тиски і досягти повторної 
стратифікації флюїдних фаз у відродженому покладі.  

І хоча Україна, як відомо, через поточний брак власних ресурсів ВВ не може собі дозволити скористатися 
кон’юнктурними спадами на ринку вуглеводнів для тимчасової консервації діючих родовищ, дбайливе ставлення 
до використання власних стратегічних ресурсів повинно знайти відображення в практичній діяльності 
нафтогазовидобувних компаній. 

За відповідних умов мова йде про застосування технології видобутку, за якої добові відбори на 
вуглеводневих родовищах, що мають ознаки приросту ресурсів за рахунок відновлення покладів, повинні 
утримуються на рівнях, які певним чином менші ніж оптимальні за стандартними технологіями видобутку. 
Технічне завдання для таких родовищ має ставитися дещо по іншому – не максимально допустимий видобуток в 
найкоротшій термін, а максимальний строк за який буде експлуатуватись це родовище на поміркованих режимах 
видобутку.  

Орієнтація на методи розробки, що враховують можливість відновлення запасів з плином часу, дозволить 
як мінімум зекономити на необов’язкових і навіть шкідливих методах розробки родовищ і використанні дорогих 
технологій. 

Таким чином, будь-який поклад рідких або газоподібних ВВ – це певна динамічно рівноважна система, 
здатна до самовідновлення у відносно короткий час, вимірюваний роками. 
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Експлуатація покладу порушує динамічну рівновагу, що встановилася, у пласті, збуджуючи природній 
підтік ВВ-их флюїдів, який починає компенсувати величину відбору. Якщо при цьому швидкість вилучення 
(тобто форсований відбір) у рази перевищує швидкість природного поповнення, то поклад виснажується. 

Розв’язання проблеми поновлення запасів нафти і газу в родовищах, що розробляються є на часі і нам 
вкрай необхідно в цьому напрямку посилені дослідження, які сприятимуть вивченню і розробленню технології 
збільшення видобутку і нафтогазовіддачі з покладів родовищ, що перебувають на завершальній стадії розробки. 

Кожний поклад рідких або газоподібних ВВ, що досяг високого ступеню видобутку, коли освоєно понад 
80 % від початкових видобувних запасів, має бути об’єктом дослідження по проблемі відновлення покладів 
нафти та газу і подальшого освоєння відновлюваних запасів. 
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ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 
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Розглянуто основні актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення охорони праці під час геологорозвідувальних 
робіт 

LEGAL LABOUR PROTECTION DURING EXPLORATION WORKS 

B. F. Kolomiychenko1, L. G. Bestsenna2,  
1 – Head of partition, Ukrainian State Geological Research Institute (UkrSGRI), Kyiv, Ukraine, 
bkolomiychenko@gmail.com,  
2 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine,  lbezcenna@ukr.net 
The main actual problems of legal support of labor protection during exploration works are considered. 

 
Вступ 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-
профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі 
роботи. 

Створення цілком безпечних та здорових умов праці є одним з найважливіших завдань держави. 
Виконання цього завдання нерозривно пов’язано з удосконаленням методів управління охороною праці на 
виробництві. 

В умовах ринку в роботі підприємств великого значення набувають такі фактори, які визначають 
провідне значення виконання правил охорони праці та створення безпечних умов праці на виробництві, 
зокрема: 

– створення сприятливих і безпечних умов праці як одна з головних умов постійного підвищення якості і 
конкурентоздатності продукції (робіт); 

– підвищення рівня охорони праці як фактор забезпечення досягнення перспективних цілей 
підприємства. 

– підвищення ефективності використання людських, матеріальних і фінансових ресурсів; 
– створення гуманних умов праці - моральна відповідальність власника перед трудовим колективом 
– моральна і юридична відповідальність власника за нещасні випадки і відшкодування збитків 

потерпілим та їхнім сім’ям; 
Названі чинники чинять певний моральний і матеріальний тиск на власника підприємства, що змушує 

його постійно і систематично займатися питанням охорони праці. Однак цей тиск, як і приписи державних 
інспекцій та численні нормативні акти, самі по собі не дадуть ефекту, якщо власник не буде озброєний 
механізмом зменшення рівня виробничого ризику, тобто науково-обґрунтованою системою управління 
охороною праці (СУОП) на підприємстві. 

Управління охороною праці на підприємстві є складовою частиною, підсистемою загальної системи 
управління підприємства, бо лише за високого рівня охорони праці може бути забезпечене ефективне 
виконання завдань, що стоять перед підприємством, і досягнення високих економічних результатів. Управління 
являє собою сукупність дій, спрямованих на підтримання та поліпшення функціонування об’єкта відповідно до 
існуючої програми чи мети функціонування. 

1. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення (НПЗ) охорони праці  
в геологічній галузі 

На даний час керівники державних геологічних підприємств здійснюють свої повноваження у галузі 
охорони праці відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України “Про охорону праці”, та “Правил 
безпеки на геологорозвідувальних роботах”, які є застарілими і не повністю відповідають сучасним вимогам в 
сфері охорони праці. 

Крім того, можуть використовуватися інші рекомендовані до застосування нормативні документи, які 
перераховані у Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці станом на 16 січня 2019 року; інші 
нормативні документи видобувних галузей: видобування вуглеводнів (код КВЕД 11); видобування металевих 
руд (код КВЕД 13); видобування нерудних корисних копалин (код КВЕД 14); видобування вугілля і торфу (код 
КВЕД 10); “Правила пожежної безпеки в Україні”. 

Примітка. КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності 
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В період 2012–2013 років працівниками УкрДГРІ було підготовлено проект нормативно-правового акта 
“Правила охорони праці під час геологорозвідувальних робіт”, який мав би замінити Правила 2002 року, але з 
об’єктивних і суб’єктивних причин не був затверджений. 

В доповіді наводиться таблиця охоплення нормативами з охорони праці при проведенні 
геологорозвідувальних робіт за запропонованим проектом нормативно-правовим актом охорони праці (НПА 
ОП). 

2. Основні напрямки поновлення НПЗ охорони праці в геологічних підприємствах 

2.1. Необхідно доопрацювати наявний проект НПА ОП “Правила охорони праці під час виконання 
геологорозвідувальних робіт” 2013 року з урахуванням змін законодавчих і нормативно-правових актів в 
Україні  та виробничих змін у підприємствах галузі за останні 5 років. 

2.2. Для забезпечення постійного контролю умов праці на робочих місцях, їх покращення і модернізації 
до сучасних умов виробництва на підприємствах повинна проводитись атестація робочих місць за умовами 
праці у відповідності до п. 7 постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 01 серпня 1992 року “Про 
порядок атестації робочих місць за умовами праці”. 

2.3. На кожному підприємстві розробити і ввести в дію Інструкцію з охорони праці – нормативний акт 
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, яка містить обов’язкові 
для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні робіт певного виду або за певною 
професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних 
майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу  виконуються 
ці роботи, трудові чи службові обов’язки. 

Вимоги інструкцій повинні викладатися відповідно до послідовності технологічного процесу з 
урахуванням умов, у яких виконується конкретний вид робіт. Інструкції мають складатися з таких розділів: 
“Загальні положення”; “Вимоги безпеки перед початком роботи”; “Вимоги безпеки під час роботи”; “Вимоги 
безпеки після закінчення роботи”; “Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях”. 

За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи. 
2.4. Розробити НПА “Правила пожежної безпеки при проведенні геологорозвідувальних робіт”, які 

відсутні на даний час. 

3. Правові аспекти 

3.1. Об’єктом нормативного регулювання є безпечні та здорові умови праці при проведенні 
геологорозвідувальних робіт а також здійснення природоохоронних заходів. Чинність НПА ОП буде 
поширюватися на всі суб’єкти господарювання України, які проектують, здійснюють роботи з геологічних 
досліджень, геологічного вивчення та раціонального використання надр, до яких відносяться всі міністерства, 
відомства, підприємства, установи, організації, юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності, а 
також на працівників, які проводять геологорозвідувальні роботи. 

3.2. Позитивні наслідки введення в дію НПА “Правила охорони праці під час виконання 
геологорозвідувальних робіт” пов’язані, перш за все, з підвищенням безпечного проведення 
геологорозвідувальних робіт та природоохоронних заходів. Застосування розробленого нормативного 
документа дасть можливість науково обґрунтовано регламентувати вимоги безпеки під час проектування 
геологорозвідувальних робіт, проведенні геологічних та геолого-економічних досліджень, здійсненні 
природоохоронних заходів, геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

Додержання вимог такого нормативно-правового акту, як складової частини всієї державної системи 
нормативно-правових актів з охорони праці, дозволить забезпечити високий рівень безпеки при проведенні 
робіт в геологічній галузі, окрім цього забезпечить підвищення іміджу геологічних підприємств завдяки 
демонстрації реальних дій з боку держави із забезпечення безпеки працівників геології, геодезії та картографії. 

3.3. Разом з нормативними документами з охорони праці, які наведені в Покажчику, доопрацьований 
НПА ОП забезпечить стовідсоткове охоплення нормативами проведення основних видів геологорозвідувальних 
робіт та супутніх робіт при їх проведенні. 

3.4. Будуть розроблені, затверджені і введені в дію “Правила пожежної безпеки при проведенні 
геологорозвідувальних робіт”. 

Висновки 

Позитивні наслідки доопрацювання і введення в дію НПА ОП “Правила охорони праці під час 
проведення геологорозвідувальних робіт” пов’язані, перш за все, з підвищенням безпечного проведення 
геологорозвідувальних робіт та природоохоронних заходів.  

Додержання вимог галузевого нормативно-правового акту, як складової частини всієї державної системи 
нормативно-правових актів з охорони праці, дозволить забезпечити:  

– високий рівень безпеки при проведенні робіт в геологічній галузі; 
– підвищення іміджу геологічних підприємств завдяки демонстрації реальних дій з боку держави із 

забезпечення безпеки працівників геології, геодезії та картографії; 
– можливість убезпечити життя і здоров’я працівників від негативних виробничих факторів та звести до 
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мінімуму ризики настання нещасних випадків та професійних захворювань. 
Застосування розробленого галузевого нормативного документа та систематична і цілеспрямована 

робота з охорони праці, дозволить науково обґрунтовано регламентувати вимоги безпеки під час проектування 
геологорозвідувальних робіт, проведенні геологічних та геолого-економічних досліджень, здійсненні 
природоохоронних заходів, геологічного вивчення та раціонального використання надр. 
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УДК 551[793+794] 

ЭВОЛЮЦИЯ СОЛЕНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА НА 
ГРАНИЦЕ ПОЗДНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА-ГОЛОЦЕНА ПО 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Т. О. Кондарюк1, 
1 – Специалист, Палеонтологический музей, Одесский национальный университет имени 
И. И. Мечникова, Одесса, Украина, tanya_kondaruk@ukr.net. 
В работе рассматривается эволюция солености Черноморского бассейна на границе неоплейстоцене-голоцена по 
палеонтологическим (фораминиферы, остракоды, моллюски) данным с учетом информации по непыльцевым 
палиноморфам и радиоуглеродным датировкам. Показано, что поздненовоэвксинское озеро было солоноватоводным в 
конце неоплейстоцена. За счет притока средиземноморских вод в начале голоцена оно было трансформировано в 
полуморской (т. е. менее соленый), а по мере развития трансгрессии – в морской бассейн.  

EVOLUTION OF BLACK SEA BASIN SALINITY AT THE LATE 
PLEISTOCENE-HOLOCENE BOUNDARY BASED ON PALEONTOLOGICAL 

DATA 

T. O. Kondariuk, 
This paper considers the evolution of salinity in the Black Sea basin at the Neopleistocene-Holocene boundary using the 
paleontological record (foraminifera, ostracods, mollusks, and non-pollen palynomorphs) and radiometric dates. It demonstrates 
that the Late Neoeuxinian lake contained brackish-water at the end of the Pleistocene. Due to Mediterranean  inflow at the beginning 
of the Holocene, it was transformed into the semi-marine (drackish but at higher salinity), and as the transgression developed, into a 
marine basin. During the Holocene, the transformation of salinity was gradual in nature, raising the salinity of the Black Sea to its 
modern level.  
 

Соленость Черного моря с начала голоцена повышаласть, постепенно достигая современных значений. 
Эволюция солености Черноморского бассейна на границе неоплейстоцена и голоцена (т. е. перехода от 
новоэвксинского озера в черноморский морской бассейн) представляет значительный интерес для четвертичной 
геологии. Одним из спорных вопросов является соленость новоэвксинского озера и характер ее изменения 
(резкий, постепенный, постепенный, но возвратно-поступательный) при трансформации озера в морской 
бассейн [6]. 

Основная цель работы – реконструкция солености черноморского бассейна на границе позднего 
неоплейстоцена и голоцена на основе высокоразрешающего палеонтологического (фораминиферы, остракоды, 
моллюски) анализа донных отложений с привлечением данных по непыльцевым палиноморфам и 
радиоуглеродным датировкам. 

Район исследований. Район исследований расположен на северо-западном шельфе Черного моря. Этот 
шельф занимает 30 % от общей площади бассейна, обладает наибольшей шириной и характеризуется 
спокойным тектоническим режимом, который не мог бы в значительной степени повлиять на положение 
палеобереговых линий [8] (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Карта Черного моря с 
указанием района 
исследований и располо-
жения скважин [8, модифи-
цировано]. Красные точки 
указывают расположение 
скважин B2, 342 и 45; 
зеленая точка указывает 
местонахождение скважины 
№ 38 
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Материалы и методы. Материалом для исследований послужили пробы донных отложений из колонки 

№ 38, отобранной с помощью гравитационной трубки на глубине моря 192 м на северо-западном шельфе 
Черного моря (31.44987 С, 44.69469 В) с борта НИС “Владимир Паршин” в сентябре 2008 года. Длина колонки 
1,1 м. Всего исследован 31 образец. Для сравнения использованы данные предыдущих исследований [2, 3, 4, 5, 
8] (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расположение скважин и их литология по профилю А-А [8, модифицировано]. 
Стрелкой указана скв. № 38 

Результаты и обсуждение. Колонка № 38 представлена двумя литологическими разностями: Слой 1 (0–
55 см) – ил светло-серый тонкозернистый с наилком в интервале 0–10 см, Слой 2 (0,55–1,1 м) – ил темно-серый 
среднезернистый более плотный. Каждый из слоев содержат многочисленные раковины двустворчатых 
моллюсков: морских Modiolus phaseolinus в Слое 1 и солоноватоводных Dreissena rostriformis в Слое 2. Для 
сравнения использованы колонка 42В, отобранная в том же районе на глубине 102 м, а также колонки 342 и В2, 
описанные в [8] (рис. 1). 

В Слое 2 фораминиферы представлены голэвригалинным мелководным холодноводным видом Ammonia 
novoeuxinica, который обитает в Чёрном море при солёности от 2–5 psu в устье Дуная до 19,6 psu на западном 
шельфе на глубинах 0,2–56 м. В Азовском-море этот вид обитает на глубине до 12 м и солености 4–12 psu. 
Остракоды представлены олигогалинными (1–5 psu) видами Graviacypris elongata (доминирует), Leptocythere 
andrussovi, L. quinquetuberculata, L. striatocostata, Loxoconcha lepida. Совместно с данными по непыльцевым 
палиноморфам (Pediastrum boryanum, Spiniferites cruciformis, органические матрицы фораминифер Ammonia 
novoeuxinica) [5] и указываают на соленость бассейна порядка 8 psu. 

В интервале 0,89–0,91 м получена AMS радиоуглеродная датировка (некалибрированная) 10,040±40 ka 
BP, позволяющая отнести Слой 2 к позднему неоплейстоцену, а точнее – к позднему новоэвксину) [8]. 

В низах Слоя 1 (55–53 см) фораминиферы отсутствуют. Зато присутствуют единичные раковины 
Modiolus phaseolinus, указывая на начало средиземноморской трансгрессии и некоторое повышение солености. 
Бассейн, по-видимому, находился в переходной стадии, т. е. был как бы полуморским (менее соленым). Вверх 
по колонке количество видов фораминифер увеличивается до пяти преимущественно глубоководных (71–
220 м) видов средиземноморского происхождения: стриктоэвригалинные (11–26 psu) Ammonia ammoniformis 
(доминирует) и полигалинные (18–26 psu) Ammonia compacta, Lagena vulgaris, Fissurina lucida, Parafissurina 
dzemetinica, обитающими сегодня на наружном шельфе (71–220 м). Остракоды представлены тремя морскими 
видами Hiltermannicythere rubra, Loxoconcha granulata, Leptocythere striatocostata. Данные по моллюскам, 
фораминиферам и остракодам позволяют оценить соленость бассейна во время формирования основной части 
Слоя 1 (0–53 см) не ниже 18 psu [1, 7, 8]. Данные по непыльцевым палиноморфам (Lingulodinium 
machaerophorum, органические матрицы фораминифер Ammonia compacta) из этой части слоя указываают на 
соленость порядка 18 psu [5] и, таким образом, полностью согласуются с результатами исследования 
фораминифер, остракод и моллюсков. 

Выводы. Высоко разрешающее исследование колонки № 38, отобранной на северо-западном шельфе 
Черного моря, отражает постепенный характер трансформации бассейна: от новоэвксинского озера в 
полуморской, а затем морской водоем в ходе постепенной средиземноморской трансграссии в голоцене. Судя 
по близко расположенной скв. 45В, которая показывает аналогичные изменения в составе моллюсков, 
фораминифер и остракод, смена режима произошла на рубеже 8,8 ka BP [8]. Увеличение cолености 
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происходило постепенно на протяжении 3600 лет, при этом скорость проникновения морской воды составляет 
порядка 0,05 см, 1,7 см, а-1 [8]. Голоценовая морская трансгрессия была постепенный и носила прогрессивный 
характер, повышаясь от раннего до позднего голоцена. Проведенное исследование содержит новые данные о 
последних страницах развития солоноватоводного новоэвксинского озера, которые отсутствует большей 
частью в других колонках. 
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРМОБАРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА  

ВДОЛЬ СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РП-17 

В. А. Корчин1, П. А. Буртный2, Е. Е. Карнаухова3, 
1 – канд. физ.-матем. наук, старший научный сотрудник,  
2 – научный сотрудник,  
3 – канд. геол. наук, Институт геофизики им. С. И. Субботина Национальной Академии наук Украины, 
Киев, Украина, korchin@igph.kiev.ua. 
На основании обобщения геолого-геофизических материалов о Закарпатском прогибе и данных о физических свойствах 
пород (аналогов изучаемой площади) при высоких давлениях и температурах построена обобщенная петрофизическая 
термобарическая модель региона вдоль сейсмического профиля РП-17. Рассмотрена связь зон низких сейсмических 
скоростей с локализациями коровых землетрясений. 
Зоны разуплотнения горных пород земной коры Закарпатья (термобарической природы) являются путями миграции 
мантийных флюидов. Сейсмичность области способствует микроразрушению пород в зоне низких сейсмических 
скоростей. За счет этих процессов формируется так называемая “труба дегазации”, которая необходима для накопления 
в коре углеводородов неорганического происхождения. Последние при определенных условиях (высокое давление, 
температура, декомпрессия) проникают в близповерхностные горизонты, осадочный чехол, где образуют УВ скопления. 

A PETROPHYSICAL THERMOBARIC MODEL  
FOR THE TRANSCARPATHIAN DEPRESSION ALONG  

THE RP-17 SEISMIC PROFILE 

Valery Korchin1, Petro Burtnui2, Elena Karnaukhova3, 
1 - candidate in physical – mathematical sciences, senior scientific worker,  
2 – scientific worker,  
3 – candidate of geological sciences S. I. Subbotin Institute of Geophysics, National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kiev, Ukraine, korchin@igph.kiev.ua. 
Based on the generalization of the geological and geophysical information on the Transcarpathian depression and data on the 
physical properties of rocks (analogues of the area under study) at high pressures and temperatures, a generalized petrophysical 
thermobaric model was developed for the Earth’s crust along the RP-17 seismic profile. The relationship is considered between low 
seismic velocity zones and the localization of crustal earthquakes. 
Decompaction zones (thermobaric nature) of the Earth’s crust rocks in the Transcarpathia are the migration pathways of mantle 
fluids. The seismicity of the region contributes to the micro-destruction of rocks in the low velocity zones. Due to these processes, the 
so-called “degassing tube” is formed, which is necessary for the accumulation of abiogenic hydrocarbons in the crystalline crust. 
Such hydrocarbons under high pressure, temperature, decompression penetrate into the near-surface horizons of the sedimentary 
cover where their accumulations are formed in favourable conditions. 
 

Одной из задач комплексной интерпретации геофизических данных является построение согласованной 
модели литосферы Земли, в которой расчетные волновые и гравитационные поля совпадают с наблюденными. 
Петрофизическое термобарическое моделирование (ПТБМ) участков литосферы УЩ с коровыми зонами 
низких сейсмических скоростей (ЗНС) показало слабую зависимость их от минерального состава пород на 
соответствующих глубинах. Они, в первую очередь, связаны с геотермической обстановкой изучаемой 
площади на соответствующих глубинах [1–3]. Приобретая характер широкомасштабной системы сквозных, 
глубинных нарушений в коре, указанные зоны с пониженными упругими характеристиками и плотностями в 
период активизации тектономагматических процессов являются наиболее проницаемыми для восходящих 
гидротермальных растворов и флюидов мантийного происхождения. С ними связывается также повышение 
интенсивности теплового потока. Это зоны, в пределах которых с наибольшей вероятностью проходят 
различные процессы метасоматоза, образования и локализации полезных ископаемых (например, 
углеводородов (УВ)). Так, сопоставляя положение ЗНС (зон разуплотнения) с участками районирования 
месторождений полезных ископаемых Кировоградского рудного района УЩ, С-З части шельфа Черного моря, 
отдельных районов Прикаспия, было получено удовлетворительное совпадение [1–3], а ЗНС термобарической 
природы служат диагностическими глубинными признаками месторождений. В силу ослабленных 
характеристик упругости пород в ЗНС – это также области релаксации интенсивных полей напряжений 
тектонически-активных процессов. Здесь, на определенных глубинах коры активно включаются механизмы 
дилатанционного разрушения минеральной среды. Термобарические ЗНС (область пониженных параметров 
упругости пород, их плотности и повышенной пористости) являются спусковым механизмом образования в 
земной коре очагов землетрясений и разломов различной направленности. Подтверждением этому служит 
наличие в ЗНС наибольшего количества очагов коровых землетрясений. Это оказалось актуальным и для 
Закарпатского прогиба. 

mailto:korchin@igph.kiev.ua
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Результаты ПТБМ. Комплексный анализ сейсмичности, геодинамики и вулканической активности и 
районирования полезных ископаемых в Карпатском регионе Украины базируется на новых данных 
геологических, геофизических, геодезических, структурных и геоморфологических исследований [4–11]. 
Закарпатский внутренний прогиб (ЗВП) является частью Карпатской складчатой области, где на рубеже 
палеогена и неогена произошла существенная перестройка тектонического плана, которая привела к 
значительному различию в строении земной коры региона. Активные постальпийские тектонические процессы 
привели к формированию, как самого прогиба, так и молодых вулканических структур. Прогиб протягивается с 
СЗ на ЮВ и включает в себя две основные структуры: северо-западную Чоп-Мукачевскую впадину, 
расположенную на центральных массивах Внутренних Карпат и Солотвинскую впадину на ЮВ, наложенную 
на флишевые зоны Внешних Карпат. Отделяет их друг от друга Выгорлат-Гутинская вулканическая гряда. Чоп-
Мукачевская впадина опускается (рис. 1). Солотвинской впадине присущи поднятия, горизонтальные движения 
и высокая сейсмичность [4]. Бурением установлено, что фундамент ЗВП сложен метаморфическими сланцами 
палеозоя, доломитами и доломитизированными известняками триаса, мергелями и аргиллитами с песчаниками 
верхнего мела, а также песчано-глинистыми образованиями палеогена [5]. Отложения палеозоя вскрыты в 
северо-западной части прогиба; мела и палеогена – преимущественно на юго-востоке, в Солотвинской впадине. 
Таким образом, с СЗ на ЮВ происходит последовательная смена основания ЗВП все более молодыми 
отложениями. Многочисленные разломы, четко фиксируемые как геофизическими, так и геологическими 
методами исследования [5, 9], обусловливают сложный блоковый характер его строения. Для Чоп-Мукачевской 
впадины особенно характерна блоковая тектоника, выраженная в Солотвинской гораздо менее рельефно. Здесь 
проявляются более активные вертикальные и горизонтальные движения, высокая сейсмичность [4–11]. 
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Рис. 1. Схема расположения сейсмического профиля (РП-17) [5] и тепловые потоки [8, 9] в Закарпатском прогибе: 
ЧМВ – Чоп-Мукачевская впадина, ВГВЗ – Выгорлат-Гутинская вулканическая зона, СВ – Солотвинская впадина, 
ППА – Припаннонский разлом, СВЛ – Средневенгерская тектоническая 

 
Вдоль ЗВП проведены исследования ГСЗ (РП-17) [5]. Выделены горизонты: осадочный чехол (VР=1,7–

4,8 км/с), мезозойское основание прогиба (VР=5,3–6,0 км/с) и палеозойский фундамент (VР=6,0–6,4 км/с). В 
Солотвинской впадине – также докембрийский субстрат (VР=6,2–6,5 км/с) и раздел Конрада (VР=6,6–6,8 км/с) 
(рис. 2, а). Скорости на Мохо – VР=7,5–8,5 км/с. Минимальные мощности складчатого основания прогиба до 
3км в ЮВ части Чоп-Мукачевской впадины, а в Солотвинской увеличиваются до 4,0–4,5 км. Скорости 
горизонта II (6,1–6,4 км/с) на глубинах 4,5–8 км свидетельствуют о слое “гранитоидов”. Ниже обнаружены 
коровые ЗНС (горизонт III – ЗНС) со скоростью VР=6,0–6,1 км/с. Сейсмический горизонт IV (6,2–6,5 км/с) на 
глубинах от 6 до 14 км, подстилается поверхностью К (V) – граница К2, которая трактуется нами как горизонт 
выхода пород из термобарической ЗНС [1], расположена на глубинах 6–17,5 км. Горизонт VI – второй слой 
ЗНС в консолидированной коре Закарпатья со скорость около 6,4 км/с. Этот слой расположен над границей М. 
Значения скоростей в нем малы для пород основного состава (рис. 2, а). Объяснить природу верхней и нижней 
ЗНС можно на основании анализа тепловых потоков (ТП) в ЗВП. Геотермиками здесь выделена стационарная 
составляющая ТП и нестационарные аномалии, обусловленные геодинамическими процессами и 
распределением в ней радиогенных источников тепла и теплофизических параметров среды [8–10]. 

Во впадинах Закарпатского прогиба тепловые потоки меняются от 90 до 120 мВт/м2. Аномалии 
(110 мВт/м2) идут вдоль центральной части ЗВП. Температуры очень неоднородные как по площади, так и по 
глубине: 5 км – 85–150 °С, 10 км – 180–300, 20 – 300–470, 30 – 450–650, на М – 600–800 °С. 
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Петрофизическое термобарическое моделирование (ПТБМ) объясняет природу ЗНС вдоль профиля [1–
3]. Метод основан он на сравнении экспериментальных данных скоростных параметров пород при высоких 
давлениях и температурах с материалами глубинных сейсмических разрезов. Правомочность сопоставления 
геофизических наблюдений с данными лабораторных исследований физических параметров пород 
подтверждена соответствующими критериями подобия [2]. Для ПТБМ были отобраны сланцы, кварциты, 
метаконгломераты, милониты, гранито-гнейсы, диориты, габброиды и базальты, упругие характеристики 
которых подробно изучались при РТ условиях [1–3], и в которые были внесены температурные поправки. В 
ЗВП (рис. 2, б), верхняя ЗНС-1 связана с высокой Т относительно ее средних значений за счет радиогенной 
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Рис. 2. а – сейсмический разрез земной коры и локализация гипоцентров местных землетрясений вдоль ЗВП (РП-17) 
по [4–8]. 1 – преломляющие горизонты с указанием граничной скорости, 2 – отражающие горизонты и их номера, 3 – 
разломы, 4 – граница Мохо, 5 – очаги землетрясений, треугольники – глубокие скважины; б – модель распределения 
пород вдоль (ЗВП) по [3, 4]. 1 – неогеновая толща, 2 – складчатое основание, 3 – палеозой, амфиболитовая фация, 
гнейсы, 4 – протерозой (докембрий), гнейсы с ЗНС, 5 – породы основного состава, 6 – коромантийная смесь, 7 – 
граница Мохо, 8 – разломы, 9 – очаги землетрясений, 10 – сейсмические границы, 11 – ЗНС, 12 – флюидопотоки, М – 
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генерации тепла глин, алевролитов, песчаников, гранито-гнейсов и некоторым вкладом мантийного тепла [10]. 
В ЗНС-1 температура меняется от 160 до 260 °С, следовательно, зона имеет термобарическую природу [1], и 
сложена разуплотненными гранито-гнейсами со сланцами, которые подвержены деструктивным внешним 
воздействиям. Ниже ЗНС-1 температуры невысокие, т. к. они формируются в зоне уменьшения радиогенных 
источников тепла, а мантийная составляющая ТП ограничена физическими параметрами нижележащих пород, 
что приводит к образованию слоя с высокими скоростями за счет преобладания действия Р над Т. Этот 
горизонт сложен породами среднего состава. На глубине Н=18–26 км температурные режимы обусловили 
новую ЗНС-2. Приток тепла из мантии нагревает породы на Н=18–26 км до 600 °С (рис. 2, б). Зона сложена 
диоритами, габброидами, базальтоидами и другими продуктами вулканической деятельности. Разрывная 
структура границы М дает право предполагать наличие здесь корово-мантийной смеси. ЗНС вдоль профиля 
имеют две объемных области – первая в районе Выгорлат-Гутинского хребта, очевидно, связанная с 
интенсивным притоком мантийного тепла вдоль разлома. Вторая объемная область расположена в районе 
пикетов 90–120 км. Чоп-Мукачевская впадина, расположеная в зоне Закарпатского мантийного разлома, где 
широко был развит вулканизм, в настоящее время опускается, за счет остывания мощных вулканогенных 
образований в низах коры, с низкими упругими параметрами [4, 5, 11]. Дополнительное разуплотнение 
базифицированных образований выше границы М и снижение скорости, связано с делатансионным 
разуплотнением пород за счет действия, сдвиговых напряжений, направленных вдоль ЗВП [4]. Для 
Соловинской впадины характерно активное движение мантийных флюидов в результате дислоцированности 
границы М и ее воздымания. Здесь интенсивный прогрев пород сформировал ЗНС от границы М (которая 
приподнята до 18–21 км) вплоть до 2 км от дневной поверхности. Кроме того, на небольшой глубине ЗВП (рис. 
2, а, б) сосредоточена масса эпицентров землетрясений, которые, на наш взгляд, тесно связаны с 
термобарическими зонами разуплотнения верхней коры. Сейсмическая активность здесь способствует эффекту 
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расширения каналов движения мантийных флюидов. При термодинамических условиях, соответствующих ЗНС 
на глубинах от 3–5 до 12–20 км, наблюдаются изменения пород, когда происходит их катакластическое 
преобразование с повышением трещиноватости и пористости пород [1], активизируется миграция свободной 
воды и газа по микротрещинам породы, разрушая её, образуя вторичные поры и каверны. При этом 
формируется, так называемая, “труба дегазации”, необходимая для скопления в коре абиогенных УВ, которые 
при определённых условиях (высоком давлении, декомпрессии) проникают в приповерхностные горизонты 
осадочного чехла, где формируются месторождения УВ. 

Выводы. Зоны низких скоростей – наиболее активные горизонты современного преобразования 
минеральной среды, изменения структурных особенностей земной коры. Наличие ЗНС в земной коре при 
определенных давлениях и температурах является ее неотъемлемой частью, стабилизирующей устойчивость 
литосферы. Полагаем, что активный прогрев земных недр, как результат мантийных катаклизмов и 
локализации радиоактивных элементов, в обязательном порядке способствует появлению ЗНС – горизонтов 
термобарического разуплотнения пород, которое под воздействием миграции флюидов, напряжений, 
разнонаправленных деформаций и вибраций приобретают свойства сильно дислоцированных сред, 
провоцирующих интенсивную релаксацию тектонических напряжений в виде, например, землетрясений. 
Сейсмическая активность, в свою очередь, способствует эффекту расширения каналов движения мантийных 
флюидов, при этом формируется, так называемая “труба дегазации” – крайне необходимый атрибут 
формирования скопления УВ. Детальное дальнейшее изучение глубинного строения Закарпатья и особенно 
положения ЗНС значительно расширят возможности поиска УВ (на рис. 1, б – а-е указывают на уже 
существующие месторождения). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кorchin V. Anomalies of low density in the crystalline crust of thermobaric origin: a new insight into 
migration and localization of hydrocarbons. Monograph 72: Oil and Gas Exploration: Methods and Application. 
American Geophysical Union, Wiley, 2017. – Р. 237–257. 

2. Корчин В. А., Буртный П. А., Коболев В. П. Термобарическое петрофизическое моделирование в 
геофизике. – Киев: Наукова думка, 2013. – 312 с. 

3. Буртный П. А., Корчин В. А., Карнаухова Е. Е. Моделирование вещественного состава глубинных 
горизонтов земной коры (новая концепция интерпретации геофизических данных). LAP Lambert Akademic 
Publishing, 2013. – 188 c. 

4. Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій: монографія/за заг. ред. 
К. Р. Третяка, В. Ю. Максимчука, Р. І. Кутаса. – Львів: В-во Львів. політехніки, 2015. – 420 с. 

5. Чекунов А. В., Ливанова Л. П., Гейко В. С. Глубинное строение и некоторые особенности тектоники 
Закарпатскогопрогиба. Сов. геология. –1969. – № 10. – С. 57–68. 

6. Назаревич Л. Е., Назаревич А.В. Методики уточнения параметров гипоцентров Карпатских 
землетрясений. Геодинамика. – 2004. – 1 (4). – С. 53–62 (на укр. языке). 

7. Назаревич А. В., Назаревич Л. О., Ковалишин З. І. Природа підзони знижених швидкостей у “гранітах” 
кори Закарпаття та ВВ перспективні ресурси. Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2002. – Вип. 15. – С. 119–125. 

8. Назаревич Л. Е., Назаревич А. В., Стародуб Г. Р., Назаревич Р. А. О многоярусности 
сейсмотектонического процесса в Украинском Закарпатье и его связи со структурой коры региона и свойствами 
ее вещества. Современная тектонофизика. – М.: ИФЗ, 2011. – С. 179–186. 

9. Кутас Р. И. Тепловой поток и геотермические модели земной коры Украинских Карпат. 
Геофизический журнал. – 2014. – 36. – № 6. – С. 3–27. 

10. Кутас Р. И. Геотермические условия и мезо-кайнозойская эволюция Карпато-Паннонского региона. 
Геофизический журнал. – 2016. – 38. – № 5. – С. 75–107. 
11. Гордиенко В. В., Гордиенко И. В., Завгородняя О. В., Ковачикова С., Логвинов И. М., Тарасов В. Н., 
Усенко О. В. Украинские Карпаты (геофизика, глубинные процессы). – Киев: Логос, 2011. – 128 c. 



 

120 
 

УДК 551.24:551.7 (477) 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГЕОТЕКТОНІЧНОГО 
РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
М. М. Костенко, доктор геологічних наук, завідувач відділу геології рудних та 
нерудних корисних копалин ( УКРДГРІ), м. Київ, Україна, nrsqqs@ukr.net; 
Л.М.Шутенко, науковий співробітник (УКРДГРІ), м. Київ, Україна, nrsqqs@ukr.net 
Показано розбіжності як концептуального плану, так і змістовного наповнення, в схемах тектонічного районування 
Українського щита, запропонованих вченими Інституту геофізики НАН України й  УКРДГРІ Держгеонадра до 
обговорення й затвердження на спільному засіданні  МТК і НСК України. 
Ключові слова: Український щит, геотектонічне районування,мегаблоки, шовні зони, структурно-формаційні комплекси.  

PROBLEMS OF GEOTECHNICAL ZONING OF THE UKRAINIAN SHIELD 

M. M.Kostenko,  Dr. Geol. Science, Head of the Department of Ore and Non-Ore Mineral Resources, Ukrainian 
State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine, nrsggs@ukr.net  
L.M.Shutenko, scientific researcher, Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine, nrsggs@ukr.net  
Disputes of both the conceptual plan and the substantive content are shown in the tectonic zoning patterns of the Ukrainian Shield 
proposed by the scientists Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ukrainian State 
Geological Research Institute Gosgeonedra for discussion and approval at the joint meeting of the MTK and the NRS of Ukraine. 
Key words: Ukrainian shield, geotectonic zoning, megablock, suture zones, structural-formational complexes. 
 

Затверджена в 2003 р. Національним стратиграфічним комітетом України (НСК України) «Схема 
тектонічного районування Українського шита» неодноразово піддавалася критичним зауваженням і тому в 2017 
р. Міжвідомчим тектонічним комітетом України (МТК України) було прийнято рішення переглянути цю схему 
і представити на затвердження більш сучасну. У 2018 р. цьому питанню було присв’ячено декілька засідань 
МТК України, проте узгодженого рішення поки що не було одержано. 

На даний час, окрім існуючої (2003 р.), запропоновано ще дві альтернативні Схеми районування УЩ: 
УКРДГРІ [8-11] й Інституту геофізики НАН України [2, 3], які знаходяться в стадії обговорення. З метою 
обговорення і затвердження Схеми мегаблокової будови УЩ  планується провести спільне засідання членів 
бюро МТК України і членів докембрійської секції НСК України. 

Потрібно зазначити, що незважаючи на подібність до підходу щодо складання цих схем і багато в чому 
їх змісту, проте існує між ними й низка розбіжностей як концептуального плану, так і змістовного наповнення. 

Безумовно, важливим є вибір геотектонічної концепції, на якій буде базуватися сучасна схема 
тектонічного районування докембрійських утворень УЩ. Незважаючи на існування різних науково-методичних 
підходів до характеристики геотектоніки УЩ, які ґрунтуються на різних тектонічних концепціях: 
геосинклінально-платформній, тектоніки плит, тектонічної розшарованості літосфери (тектоніки пластин), 
геоблокової подільності (блок-тектоніки) та інших, за основу цих двох схем прийнята блокова тектоніка, яка 
відображує блокову будову земної кори УЩ і користується найбільшою популярністю у дослідників, і яка 
безпосередньо спостерігається і картується на денній поверхні та добре читається на зведених 
дрібномасштабних геологічних картах і позбавлених суб’єктивізму картах геофізичних полів, а не на тих 
картах, які є результатом якихось суб’єктивних палеотектонічних реконструкцій чи гіпотетичних уявлень. 
Проте існують розбіжності між геофізиками й геологами щодо уявлень про структури першого порядку – 
мегаблоки. 

Поняття «мегаблок» у районування УЩ вперше увів в обіход у своїх ранніх працях Г.І.Каляєв із 
співавторами, які виділили два генетичні типи мегаблоків: протоплатформні і протогеосинклінальні. Пізніше 
саме цей термін набув визнання серед геологів України і зараз широко використовується в геологічній 
літературі. 

Хоча довгий час спеціального визначення цього терміну в літературі не існувало, але всі дослідники 
укладували в його поняття фактично однаковий зміст: «Мегаблоки – це великі  області земної кори щита, які 
суттєво відрізняються між собою геологічною будовою (стратиграфією, тектонікою, магматизмом) та 
історією геологічного розвитку й обмежені розломними або шовними зонами». 

Таким чином, виходячи з пріоритетного змісту, в основу сучасного мегаблокового поділу УЩ покладено 
два взаємопоєднані основні принципи (ознаки): 1) геологічний – структурно-стратиграфічний (структурно-
формаційний) і 2) власне тектонічний – розломний (розломно-блоковий). Не дотримання якогось одного з цих 
принципів не дає підстав дослідникам для виокремлення таких структур, як мегаблоки. У противному випадку 
– це вже будуть якісь інші структури і, відповідно, називати їх треба також по іншому. Це і є предметом 
довготривалого спору між геологами й геофізиками, які головною ознакою виділення мегаблоків вважають 
лише розломно-блоковий підхід.  Але не потрібно забувати про те, як випливає із самого визначення,  що 
мегаблоки – це перш за все геологічні тіла, які характеризуються притаманними їм внутрішньою структурою і 
структурно-формаційними комплексами (СФК). 
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Щодо питання яку мегаблокову структуру УЩ слід відобразити на Тектонічній карті – сучасну, давню чи 
змішану, то звичайно на ній слід відображати ту структуру, яка прочитується з  геологічної карти. І вона 
безумовно є інтегрованою, бо виникла на протязі багатоетапної геологічної еволюції регіону. В роботі [2] 
пропонується показувати останню (сучасну) мегаблокову структуру УЩ, що сформувалась наприкінці 
консолідації протерозойського гранітного цоколю (не раніше 1,7-1,6 млрд р.), наголошуючи при цьому на тому, 
що сучасна мегаблокова структура УЩ значно відрізняється від попередніх – архейської і протерозойської-1. 
Таким чином, автори використали лише одну ознаку для виокремлення структур – розломи.  Проте умова, що 
випливає з пріоритетного визначення мегабоків, передбачає не лише обмеження їх розломами (тобто каркас), а 
й внутрішнє наповнення структур (СФК). А в іншому випадку це просто розломно-блокові структури, які 
відповідають останньому етапу їх формування і які, безумовно, як одна з важливих ознак, мають лягти в основу 
виокремлення мегаблоків. Водночас співпадання сучасних розломів з багатьма границями і з конфігурацією 
більшості різновікових мегаблоків говорить лише про те, що ці розломи є успадкованими. 

До того ж, само поняття «розлом» для докембрію є досить умовним терміном. Це не є в сучасному 
вигляді зони сколювання в класичному розумінні розлому, а законсервований розлом, який зараз являє собою 
геологічне тіло зі специфічними внутрішньою структурою і речовинним наповненням, для якого більше 
підходить термін «тектонічний лініамент». Однак сам термін «розлом» має широкий вжиток у геологічній 
літературі, в тому числі й для докембрію щита. І всі розуміють при цьому, що мова йде саме про 
реконструйований розлом. 

Щодо розломів (зон розломів), то наявність їх є обов’язковою умовою, що випливає безпосередньо із 
визначення мегаблоків, і заперечень ні у кого із дослідників це не викликає. Дискусійним питанням є виділення 
міжмегаблокових шовних зон. 

Варто відзначити, що буферні структурні елементи в межах УЩ виділяли багато дослідників ще й 
раніше, правда в різній інтерпретації їхнього змісту: або як крайові частини мегаблоків – структурно-
формаційні зони (СФЗ) чи блоки наступного порядку або як шовні зони. 

Міжмегаблокові шовні зони, як самостійні геоструктурні елементи першого порядку нарівні з 
мегаблоками, є важливими тектонічними елементами районування УЩ. Такі зони “зшивають” (виступають 
зв’язуючими ланками), тобто об’єднують гетерогенні за будовою мегаблоки [4]. Ці структури 
характеризуються багатоетапним довготривалим розвитком, зміною геодинамічних умов, різноманітним 
проявленням магматизму, металогенії тощо. В їх межах часто присутні геологічні утворення обох суміжних 
мегаблоків, які перебувають у складних тектонічних взаємовідношеннях між собою, що засвідчує про складну 
історію їхнього геологічного розвитку. Їхня індивідуальність проявляється досить чітко в обмеженні 
глибинними розломами, специфічності  геофізичних полів, структурних особливостях, наявності 
індивідуальних для них (шовних) геологічних (стратигенних) формацій і магматичних асоціацій, в 
металогенічних особливостях. 

Наразі зазначимо, що індивідуальними для шовних зон стратигенними  метаморфічними утвореннями є: 
для Брусилівської –  різноманітні за складом карбонатні породи й кристалосланці кочерівської світи та 
метавулканіти (кумінгтоніт-роговообманкові амфіболіти) брусилівської світи палеопротерозойської 
тетерівської серії; Голованівської – утворення неоархейської бузької серії; Інгулецько-Криворізької – 
мезоархейсько-неоархейські породи латівської, зеленоріченської і новокриворізької світ та 
палеопротерозойських інгулецької і криворізької серій, а також відокремлених родіонівської і гданцівської світ; 
Оріхівсько-Павлоградської – еоархейська метавулканогенна новопавлівська і палеоархейські метатеригенні 
вовчанська і драгунівська товщі. 

Сама проблема невизнання виокремлення шовних зон противниками, очевидно заключається в їх 
уявленні про те, що шовні зони – це ніби-то мають бути якісь особливі тектонічні елементи, які виникли ще 
майже на початку формування Землі і мають свою, не пов’язану з мегаблоками історію розвитку. 

Аналіз особливостей геологічної будови  показує, що в еволюції міжмегаблокових шовних зон можна 
виділити повний довготривалий тектонічний мегацикл їх розвитку, який включає послідовні геодинамічні 
стадії розтягування і стиснення [5]. Так, на початковій стадії еволюції (в неоархеї) вони являли собою 
рифтогенні зони,  що утворилися в геодинамічних умовах розтягування протоконтинентальної кори, і які в 
результаті подальшої еволюції були перетворені в рифтогенні прогини (троги). На заключній стадії (в умовах 
стиснення) в їх межах сформувалась сучасна структура, яка нерідко являє собою нагромадження лускоподібних 
підкидо-насувних дислокацій. Повний мегацикл еволюції може включати декілька менших за протяжністю 
послідовних циклів розвитку (розтягування – стиснення), під час яких активно протікали магматичні та 
гідротермально-метасоматичні процеси. 

Варто зазначити, що хоча й прямого визначення міжмегаблокової шовної зони у  Геологічному словнику 
1973 р. і пізніших й немає, про що наголошують противники їх виділення (на їх думку, потрібне наукове 
визначення шовної зони, якого ніби-то не існує), проте в ньому є визначення його синоніму – шва 
тектонічного (тобто структури тектонічного зшивання) [1, с. 421]. Виходячи із його тлумачення можна дати й 
визначення саме міжмегаблокових  шовних зон щита: «Це структури тектонічного зшивання відмінних за 
геологічною будовою суміжних мегаблоків, що перебувають у складних тектонічних взаємовідношеннях 
між собою, індивідуальність яких проявляється досить чітко в обмеженні глибинними розломами, 
особливостях геофізичних полів, структурних відмінностях, в присутності крім геологічних утворень 
суміжних мегаблоків також і власних для них (шовних) геологічних (стратигенних) формацій і 
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магматичних асоціацій. На приповерхневому рівні проявляються у вигляді рифтогенних структур 
(грабени, горсти), шовних синкліналей і антикліналей, пучків зближених розривів, розділених 
тектонічними клинами, та лускоподібних підкидо-насувних структур. Характеризуються довготривалим 
розвитком, який співрозмірний з часом розвитку розділених ними мегаблоків» [11]. 

Залучення до районування докембрію УЩ міжмегаблокових шовних зон має велике не лише теоретичне, 
але й практичне значення. З одного боку, це дало можливість геологам під час проведення регіональних 
геологічних досліджень і складання геологічних карт уникнути штучного проведення границь між 
мегаблоками, оскільки в їх межах часто присутні геологічні утворення обох суміжних мегаблоків, які 
перебувають у складних тектонічних взаємовідношеннях між собою, а з іншого – з ними пов’язана більшість 
родовищ корисних копалин УЩ. При найменуванні мегаблоків і межмегаблокових шовних зон слід 
дотримуватися  наукового принципу пріоритету. 

Незважаючи на розходження щодо принципів виокремлення мегаблоків між геофізиками й геологами, 
запропоновані у якості проекту «Схеми тектонічного районування докембрію УЩ», в загальних рисах близькі 
між собою. Різниця полягає в неспівпаданні деяких границь і обсягу та конфігурації мегаблоків західної 
частини УЩ та в питанні щодо виокремлення  міжмегаблокових шовних зон. 

По-перше, невідповідність торкається проведення границі між Волинським і Подільським мегаблоками, 
яка зазначеними дослідниками проведена по геофізичних полях – по Тетерівській і Сарненсько-Варварівській 
(Красногірсько-Житомирській) зонах. При цьому ними повністю не враховані геологічні дані. Згідно 
визначення мегаблоків, міжмегаблокові зони розломів повинні розділяти різні СФК і не перетинати, як це в 
дійсності є, наймолодші палеопротерозойські граніто-гнейсові утворення Волинського мегаблока. Отже вказані 
розломи є пізнішими накладеними (трансмегаблоковими) структурами і з цих причин не можуть служити 
границею зазначених мегаблоків.  

В дійсності ж ці два мегаблоки розмежовує широтна Андрушівська розломна зона, яка за геологічними 
даними має всі ознаки тектонічного порушення, що розділяє два мегаблоки з різною геологічною будовою [6]. 

По-друге, до схеми тектонічного районування необхідно залучити ще й  Брусилівську шовну зону 
меридіонального простягання, розташовану між Волинським і Подільським мегаблоками з однієї сторони і 
Бузько-Росинським – з іншої. Як міжблокова, Брусилівська трогова зона вперше була виділена В. А. Рябенком, 
а пізніше як шовна структура розглядалась й іншими авторами. При цьому В. А. Єнтін виділяє її як шовну зону 
другого порядку. 

По-третє, не можна погодитись з виділенням двох самостійних мегаблоків – Бузького і Росинського 
лише за геофізичними полями. Багатьма дослідниками територія, що охоплює ці два мегаблоки, виділяється як 
єдиний Бузько-Росинський мегаблок [4, 7-11 та ін.]. Адже це єдина тектонічна структура гетерогенної будови, 
яка характеризується поперечною зональністю, зумовленою клавішно-блоковою будовою з різним рівнем 
ерозійного зрізу докембрійських утворень. Якщо цю структуру розглядати разом із її продовженням – 
південним схилом щита (Дністровсько-Одеським блоком), то маємо наступну картину: крайові блоки 
(Росинсько-Тікицький і Дністровсько-Одеський) складені виключно супракрустальними утвореннями 
неоархейської росинсько-тікицької серії і розвиненими по ній ультраметагенними плагіогранітоїдами 
тетіївського комплексу. Водночас в центральних блоках, що входять доскладу Середньобузького блоку І 
порядку, розвинені як палеоархейські, так і неоархейські утворення. Так, Кодимський блок ІІ порядку, який 
являє собою найбільш припідняте горст-антиформне підняття, складений переважно палеоархейським ендербіт-
гранулітовим СФК. По його краях розміщені трогові структури (Синицівська і Немирів-Страшенська), а в 
центральній частині невеликі за розмірами Кідрасівська і Білокам’янська вулкано-тектонічні структури, 
виповнені неоархейськими стратигенними утвореннями бузької та росинсько-тікицької серій, що є свідченням 
прояву деструктивних процесів у межах цього блока в неоархейський час під час формування верхнього 
структурного поверху. У північніше розташованому Гайсинському блоці ІІ порядку поряд з метаморфічними 
утвореннями неоархейської росинсько-тікицької серії і розвиненими по ним гранітоїдами тетіївського 
комплексу, зустрічаються діафторовані в амфіболітовій фації метаморфізму ендербіт-гранулітові утворення 
нижнього архею.  

Зі сказаного вище витікає, що Бузько-Росинський мегаблок являє собою єдину проторифтогенно-
спредингову структуру, яка закладена на палеоархейській основі і пережила неоархейський етап геологічного 
розвитку [4, 7-11]. Таким чином, у нашому розумінні, так звані, Бузький і Росинський мегаблоки – це блоки 
першого порядку (за правилами пріоритету – Середньобузький і Росинсько-Тікицький [4]) в межах єдиного 
Бузько-Росинського мегаблока. 

По-четверте, необхідним є виділення шовних зон, як структур першого порядку, по аналогії з 
мегаблоками, про що вже йшлося вище, а не розглядати їх в якості крайових СФЗ мегаблоків. 

Ураховуючи особливості геологічної будови УЩ, найбільше обґрунтованою на сьогодні є схема 
тектонічного районування, яка поєднує в собі шість мегаблоків – Волинський, Подільський, Бузько-
Росинський, Інгульський, Середньопридніпровський і Приазовський, самостійний Осницько-Мікашевицький 
вулкано-плутонічний пояс та чотири міжмегаблокові шовні зони – Брусилівську, Голованівську, Інгулецько-
Криворізьку та Оріхівсько-Павлоградську [7-11]. 
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МЕТАЛОГЕНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РУДОНОСНОСТІ БАЗИТОВИХ ДАЙКОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

М. М. Костенко, доктор геологічних наук, завідувач відділу геології рудних та 
нерудних корисних копалин ( УКРДГРІ), м. Київ, Україна, nrsqqs@ukr.net 
Серед дев’яти базитових дайкових комплексів Волинського мегаблока УЩ виділено п’ять металогенічних  груп, які 
характеризуються різною рудоносністю. Дайки першої групи (посттетерівський метадіабазовий і постжитомирський 
діабаз-лампрофіровий комплекси) в металогенічному відношенні є безперспективними, другої (дайки городницького 
комплексу лужно-ультраосновних порід) знаменують собою передкімберлітовий етап магматизму, третьої групи, яка 
представлена толеїтовими (прототраповими) габродолеритовою (прутівський) і габро-троктолітовою (кам’янський 
комплекс) формаціями, є високоперспективною на відкриття  промислових родовищ сульфідних мідно-нікелевих руд із 
супутніми кобальтовим і платинометальним компонентами, четвертої, куди входять дайки сублужної габродолеритової 
(замисловицький (добілокоровицький), коростенський і посткоростенський дайкові комплекси) формації, мають фосфор-
титанову рудну спеціалізацію, п’ятої (силоподібні тіла толеїтових діабазів постовруцького дайкового комплексу) 
характеризуються апатит-ільменітовою і гематит-мартит-гетит-гідрогетитовою рудною спеціалізацією. 
Ключові слова: Український щит, Волинський мегаблок, базитові дайкові комплекси, металогенічні особливості, сульфідне 
мідно-нікелеве зруденіння, фосфор-титанова спеціалізація 

METALLOGENIC FEATURES AND PROSPECTS OF THE ORE POTENTIAL OF BASIC 
DYKE COMPLEXES OF THE VOLYNMEGABLOK OF THE UKRAINIAN SHIELD 

M. M. Kostenko, Doctor of Geological Sciences, Head of the Department of Geology of Ore non-ore minerals 
(UKRDGRI), Kiev, Ukraine, nrsqqs@ukr.net 
Among the nine basic dyke complexes of the Volyn megablock of the UShch, five metallogenic groups are distinguished, which are 
characterized by different ore-bearing properties. Dykes first group (Post-Teteriv metadiabase and of the Post-Zhitomir diabase-
lamprophyric complexes) in metallogenic respect are futile, second (dikes Gorodny`cya complex alkaline ultrabasic rocks) mark  the 
in front of kimberlite stage of magmatism, the third group, which is represented bi tholeitic (prototrappean) gabrodolerite (Prutivka) 
and gabbro -troctolite (Kam’yanka complex) formations, is highly promising for the discovery of industrial deposits of sulfide 
copper-nickel ores with cobalt and platinum associated components, the fourth, which includes dikes of subalkaline gabrodlerite 
(Zamyslovychy (Pre-Bilokorovychy), Korosten and Post-Korosten dike complexes) formations that have phosphorus-titanium ore 
specialization, fifth (sils bodies of the Post-Оvruch dike complex tholeitic diabases) characterized by apatite-ilmenite and hematite-
martit-goethit-hydrohyteite ore specialization. 
Keywords: Ukrainian Shield, Volyn megablock, basic dike complexes, metallogenic features, sulfide copper-nickel mineralization, 
phosphorus-titanium specialization 

Волинський мегаблок Українського щита (УЩ) дуже насичений дайковими утвореннями основного, середнього 
й кислого складу, які контролюють зони розривних порушень докембрійського фундаменту щита переважно 
північно-східного і північно-західного простягання. При цьому найбільше поширення серед них мають дайки 
основного складу (рис. 1). На підставі систематизації геологічних, петрографічних, геохімічних і  
радіоізотопних даних у докембрії Волинського мегаблока Українського щита автором видокремлено  9 проте-
розойських дайкових комплексів основного складу, які пов’язані з окремими стадіями тектоно-магматичної 

активізації регіону [2, 3]. У 
металогенічному відношенні ці 
дайкові базити утворюють п’ять 
груп, які характеризуються 
різною рудоносністю.  

Рис. 1. Схематична карта 
поширення базитових дайок і  
гіпербазит-базитових масивів 

Волинського мегаблка 
I – сили діабазів постовруцького 
дайкового комплексу;  
2 – нижньо-середньопротеро-зойські 
вулканогенно-осадові утворення 
топільнянської (Білокоровицька 
палеозападина) й овруцької 
(Овруцька палеозападина) серій; 3 – 
дайки долеритів і габродолеритів 
посткоростен-ського дайкового  
комплексу (а – потужність тіл до 50 
м, б – понад 50 м); 4–5 – 
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коростенський інтрузивний комплекс (4 – граніти рапаківі і рапаківіподібні, 5 – габро, габронорити,  габроанортозити, 
анортозити); 6 – дайки габродолеритів замисловицького комплексу; 7 – дайки долеритів і габродолеритів  та габро-
троктолітові масиви кам’янського комплексу) (а –  інтрузиви потужністю до 50 м,  б – понад 50 м); 8 – масиви габро 
осницького комплексу; 9 – дайки долеритів і габродолеритів прутівського комплексу (а – недиференційовані інтрузиви 
потужністю до 50 м, б – диференційовані інтрузиви потужністю понад 50 м); 10 – дайки постжитомирського діабаз-
лампрофірового комплексу; 11 – дайки городницького комплексу лужно-ультраосновних порід; 12–15 – букинський 
комплекс (12 – монцоніти, габромонцоніти, діорити; 13 – породи гіпербазит-базитового складу диференційованих інтрузій; 
14 – гіпербазити недиференційованих інтрузій;  15 – габро, габронорити недиференційованих інтрузій); 16–17 – 
нарцизівський комплекс (16 – метаперидотити, метапіроксеніти, 17 – габроамфіболіти); 18 – гнейсо-мігматитові утворення 
складчастого фундаменту. 19 – нумерація окремих масивів, дайок і дайкових зон базитових і гіпербазит-базитових 
утворень (цифри в кружках):I – Кам’янський масив, 2 – Горинська зона дайок, 3 – Березівська дайка, 4 – Глушковицька 
дайка, 5 – Селезівський масив, 6 – Юрівський масив, 7 – Костянтинівська дайка, 8 – Томашгородська зона дайок, 9 – 
Берестинська дайка, 10 – Сновидовицька група дайок, 11 – Рокитнівський масив, 12 – Корощинський інтрузив, 13 – 
Замисловицька дайка, 14 – Білокоровицька дайка, 15 – Південнобілокоровицька група дайок, 16 – Давидківський масив, 17 – 
Звіздаль-Заліська дайка, 18 –  Карпилівська група дайок, 19 – Жубровицький масив, 20 – Ялинівський масив, 21 – 
Броніславівська зона дайок, 22 – Ємільчинська зона дайок, 23 – Криловська зона дайок, 24 – Романівський масив, 25 – 
Нарцизівський масив,  26 – Товстовський масив,  27 – Жуківська інтрузія, 28 – Новопільський масив, 29 – Богданівська зона 
дайок, 30 – Дубовецький масив, 31 – Прутівська силоподібна інтрузія, 32 – Букинський масив, 33 – масив Шейка, 34 – масив 
Годиха, 35 – Залізняківський масив, 36 – Варварівський масив, 37 – масив Ріг. 20 – зони розломів і окремі розломи (а – 
глибинні,  б – локальні): І –  Південно-Прип'ятьська, ІІ – Сущано-Пержанська, ІІІ – Тетерівська, IV – Центрально-
Коростенська, V – Красногірсько-Житомирська, VI – Корецько-Шепетівська, VII – Кіровсько-Кочерівська, VIIІ – Андру-
шівська. Блоки порід (виступи) складчастого фундаменту серед Коростенського плутону: А – Бехинський, Б – 
Недашківський; В – Пугачівський 

Перша металогенічна група охоплює дайки посттетерівського метадіабазового і  постжитомирського 
діабаз-лампрофірового комплексів, які зазнали нерівномірних   змін під впливом метаморфічних 
(посттетерівський комплекс) або накладених гідротермально-метасоматичних (постжитомирський комплекс) 
процесів, і які у металогенічному відношенні є безперспективні.  

Породи посттетерівського комплексу (вік понад 2100 млн р.) належать до нормального і сублужного 
ряду та характеризуються низькою глиноземистістю, помірною загальною залізистістю, низьким вмістом 
титану та елементів сидерофільної геохімічної групи – Ti, Cr, Ni, а також Cu [3]. Основні дайкові породи 
постжитомирського комплексу (2040-2000 млн р.) за ступенем глиноземистості належать до низько-і 
помірноглиноземистих утворень. Від попереднього типу порід вони відрізняються підвищеним вмістом титану 
(понад 1,79% ТіО2), низьким магнію (на рівні 4-5% MgO) при помірній загальній залізистості порід.  

На металогенічній діаграмі О. І. Богачова [1] дайкові базити обох комплексів  попадають у статистичне 
поле потенційно титаноносних порід або розташовуються поблизу нього (рис. 2).  

 
Рис. 2. Положення дайкових утворень 
Волинського мегаблока на металогенічній 
діаграмі А. І. Богачова 
 
Дайкові комплекси:  
1 – посттетерівський; 
2 – постжитомирський;  
3 – городницький; 
4 – прутівський;  
5 – кам’янський;  
6 – замисловицький (добілокоровицький);  
7 – посткоростенський; 
8 – пост овруцький 
 

Проте породи зазначених комплексів 
не несуть якогось явно вираженого 
металогенічного навантаження, у зв’язку з 
чим самі по собі вони не представляють 
практичного інтересу. Породи, загалом, 
збіднені рудними та акцесорними 
мінералами, серед яких кількісно переважає титаномагнетит. Проте останній не утворює якихось значущих 
рудних концентрацій. 

Епігенетичні процеси також не призвели до накопичення рудних компонентів, а сприяли формуванню 
лише підвищених концентрацій рідкісних і рідкісноземельних (Nb, Sn, Be, Zr, Ba, La, Ce), халькофільних (Pb, 
Zn, Bi, Cu) і благородних (Au) елементів, які вказують на можливу роль дайок як трасерів рудоконтролюючих 
структур. 

До другої металогенічної групи належать дайки городницького комплексу лужно-ультраосновних порід 
(2000-1980 млн р.), складені нерівномірно зміненими під впливом накладених гідротермально-метасоматичних 
процесів мельтейгіт-і якупірангіт-порфірами, які самі по собі не несуть рудного навантаження.  
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Невеликої потужності дайки (до 1,5 м) цих порід виявлені в межах Глумчанської кільцевої структури 
Новоград-Волинського блока першого порядку. Це недосичені кремнеземом (нефелін-і олівін-нормативні) 
ультраосновні породи, які характеризуються низькою глиноземистісю, низьким вмістом ТіО2 і Р2О5 і високою 
магнезіальністю (15,41% MgO) [3]. На металогенічній діаграмі дайкові породи  розташовуються поблизу 
статистичного поля нікеленосних порід (рис. 2).  

Незважаючи на відсутність пов’язаного з цими утвореннями якогось зруденіння корисних копалин, 
проте вони мають важливе значення, оскільки знаменують собою передкімберлітовий етап магматизму, й отже 
наряду з іншими ознаками слугують одним із важливих прогнозно-пошукових критеріїв алмазоносних 
кімберлітових тіл в регіоні. 

Третя металогенічна група представлена кайнотипними толеїтовими (прототраповими) 
габродолеритовою (прутівський) і габро-троктоліт-габродолеритовою (кам’янський комплекс) формаціями [2, 
3]. Ця група добре співставляється з відомими нікеленосними формаціями Світу (трапи Сибірської платформи і 
Воронезького кристалічного масиву) і є високоперспективною на відкриття  промислових родовищ сульфідних 
мідно-нікелевих руд із супутніми кобальтовим і платинометальним компонентами. Слід зазначити, що у зв’язку 
з нею вже відомі в межах Волинського мегаблока перспективні рудопрояви сульфідного мідно-нікелевого 
зруденіння (Прутівський і Кам’янський). 

Дайки прутівського комплексу (1990 млн. р.) розвинені в межах Новоград-Волинського та 
Коростенського (складчасте обрамлення однойменного плутону) тектонічних блоків (диференційована 
Прутівська силоподібна інтрузія й численні недиференційовані дайки кайнотипного вигляду основного складу). 

Олівінові, олівінвмісні і троктолітові долерити й габродолери належать до   помірноглиноземистих порід, 
а пікритові долерити – до  низькоглиноземистих утворень. Для порід Прутівської інтрузії характерні помірна 
залізистість і відносно низький вміст титану (менше 1,24%) і відповідно фосфору (менше 0,6%). Однак у габро-
пегматитах вміст діоксиду титану і пентаоксиду фосфору різко збільшується, досягаючи в окремих інтервалах 
промислових концентрацій [3]. 

Базитові утворення прутівського комплексу характеризуються позитивною металогенічною 
спеціалізацією на нікель, мідь та кобальт. На металогенічній діаграмі долерити й габродолерити 
розташовуються переважно між статистичними полями титаноносних і нікеленосних порід, а найбільш 
магнезіальні пікритові долерити – в нікеленосному полі (рис. 2). 

 Просторово й генетично з пологозалягаючою силоподібною Прутівською інтрузією пов’язаний перс-
пективний рудопрояв сульфідних мідно-нікелевих руд з металами платинової групи. Сульфідна мінералізація в 
ньому приурочена до контактів габроїдів з вміщуючими породами і в розрізі простежується у вигляді двох 
рудоносних зон (пластоподібних покладів), одна з яких розташована у висячому боці інтрузиву, а інша – у її 
лежачому ендо-екзоконтакті. Потужність зон варіює від 3-4 до 30-34 м, а рудних тіл в них варіює від 1 до 15,1 
м. В межах зон сульфіди розподілені нерівномірно; їх кількість змінюється від 3-5 до 20%, досягаючи інколи 
50-60% від об’єму породи. Морфологічно сульфіди утворюють три типи руд: розсіяні дрібні (0,1-1 мм) 
інтерстиційні виділення поміж породотвірними мінералами, гніздоподібні великооагрегатні уособлення 
округлої і неправильної форми розміром  до 1,5-3 см, інколи й більше, прожилкові виділення  (до 2-5 см) та 
невеликі тіла (від 0,2 до 1,6 м) суцільних руд. 

Найбільш поширеними рудними мінералами Прутівського рудопрояву є піротин, пентландит, 
халькопірит, магнетит і титаномагнетит. Інші мінерали (пірит, віоларит, макінавіт, кубаніт, галеніт, хроміт, 
графіт) зустрічаються в незначних кількостях і мають другорядне значення. Вміст нікелю в рудних тілах 
становить 0,3–3,84 %, міді – 0,1–2,88 %, кобальту – до 0,02 %. В окремих інтервалах по розрізу Прутівської 
інтрузії встановлені також підвищені концентрації благородних металів – платини (0,094–5 г/т), паладію (0,2–
0,5 г/т) і золота (0,1–0,55 г/т). 

Крім того, з горизонтом пегматоїдного габро та габро-пегматитів, середньою потужністю 31 м, 
пов’язаний рудопрояв титану (до 5,64%) і фосфору (до 2,64%), представлений ільменітом, титаномагнетитом і 
апатитом. 

Кам’янський комплекс (1960-1800 млн р.) представлений в різній мірі диференційованими інтрузіями 
габро-троктоліт-габродолеритової формації, у складі якої виділяють дві асоціації (субформації): габро-
троктолітову (Кам’янський масив ультраосновных-основных порід) і габродолеритову (Томашгородська, 
Берестинська, Сновидовицька та інші дайки Осницько-Мікашевицького вулкано-плутонічного поясу).  

З розшарованим Кам’янським масивом пов’язаний однойменний рудопрояв сульфідних мідно-нікелевих 
руд. Зруденіння встановлено в перидотитах придонної частини масиву. Сульфіди вкрапленого і гніздово-
вкрапленого типу (розміром до 4 см) утворюють мінералізовану зону, потужність якої змінюється від 5 до 141,5 
м, в середньому становить – 61,2 м. Вміст сульфідів у ній коливається від 3 до 25 %. Сульфідне зруденіння 
складене піротином, пентландитом, халькопіритом, кубанітом і  піритом; у незначній кількості відзначаються 
віоларит, макінавіт і марказит. В перидотитах, габро олівіновом і габроноритах так само  встановлені платина 
(до 0,1–0,12%) і паладій (до 0,11 %).  

У петрохімічному відношенні дайкові толеїти кам’янського комплексу характеризуються помірними 
глиноземистістю і загальною залізистістю, дещо підвищеним у порівнянні з породами прутівського комплексу 
вмістом титану (до 1,65%) і P2O5 (варіює від 0,4 до 1,22%) і однаковим з ними вмістом магнію і кальцію. 
Водночас зазначимо, що долерити і габродолерити кам’янського комплексу за петрографічним і мінеральним 
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складом та петрохімічними ознаками ідентичні утворенням прутівського комплексу, з яким, як вище 
зазначалось, пов’язаний перспективний однойменний сульфідний мідно-нікелевий рудопрояв. 

На металогенічній діаграмі долерити і габродолерити кам’янського комплексу в основному 
локалізуються між статистичними полями потенційно титаноносних і нікеленосних порід (рис. 2). Незважаючи 
на понижені концентрації  у вивчених дайках нікелю відносно кларка для основних порід, загалом перспективи 
нікеленосності порід цього комплексу все ж таки досить високі і пов’язуються вони саме з диференційованими 
інтрузіями, на виявлення яких і повинні бути спрямовані пошукові роботи. 

До складу четвертої металогенічної групи входять дайки сублужної габродолеритової (замисловицький 
(добілокоровицький), коростенський і посткоростенський дайкові комплекси) формації, які мають фосфор-
титанову спеціалізацію [2, 3].  

Замисловицький (добілокоровицький) комплекс кайнотипних сублужних долеритів і габродолеритів 
(1950-1800 млн р.) об’єднує дайки, розвинені в межах однойменного блока, в бортах Білокоровицької 
палеозападини (Білокоровицька, Замисловицька та інші дайки). 

Породи характеризуються низькою, помірною і високою глиноземистістю, помірною магнезіальністю, 
високою загальною залізистістю та високим вмістом ТіО2 (1,75-3,15%) і підвищеним Р2О5 (до 1,22 %), що й 
визначає їх металогенічні особливості [2].  

Дайки коростенського комплексу сублужних базитів (1760 млн р.) територіально приурочені до 
однойменного плутону. Вони представлені сублужними гіперстеновими плагіофіровими трахідолеритами, 
гіперстеновими долеритами, габродолеритами і мікрогабро-норитами. Найбільшою дайкою, складеною 
гіперстеновими мікрогабро-норитами (габродолеритами) є Рудня-Базарська інтрузія, 

За петрохімічними ознаками дайкові утворення належать до сублужного ряду, помірноглиноземистих 
(гіперстенові габродолерити та мікрогабро-норити) і високоглиноземистих (плагіофірові трахідолерити) 
утворень. Характеризуються помірною залізистістю і високою титанистістю (1,4-2,5 % ТіО2).  

Дайки базитів коростенського комплексу генетично пов’язані з габро-анортозитами плутону, а тому, як і 
останні, характеризуються фосфор-титановою металогенічною спеціалізацією.  

Посткоростенський дайковий комплекс (1740-1650 млн р.) представлений дайковими утвореннями 
різного складу, що перетинають габро-анортозити і граніти Коростенського плутону та розвинуті в його 
складчастому обрамленні. Серед них найбільшим розвитком користуються породи основного (сублужно-
трахібазальтові авгітові долерити і габродолерити та авгітові плагіофірові трахідолерити (волиніти), значно 
меншим – середнього (порфірові трахіандезибазальти і трахіандезити, ортофіри) складу. Найбільш крупна з них 
Звіздаль-Заліська дайка габродолеритів перетинає граніти коростенського комплексу. 

Індикаторні  особливості цих дайкових утворень: помірне нерівномірне змінення порід під впливом 
низькотемпературних гідротермально-метасоматичних процесів (особливо дайок в межах Білокоровицької 
палеозападини), переважно кайнотипний вигляд, сублужний і трахібазальтовий склад, первинні авгітові, олівін-
авгітові мінеральні парагенезиси міфічних мінералів, апатит-ільменітова рудна спеціалізація. 

Петрохімічними особливостями основних порід сублужного ряду є помірна глиноземистість, низька 
магнезіальність, помірна кальцієвість і високий вміст ТіО2 (2,1–4,06 %). Характерною мінералогічною 
особливістю порід є підвищені концентрації ільменіту (5–10%) та апатиту (1–5%), які розподілені в породі 
більш-менш рівномірно.  

Зазначені вище петрохімічні особливості дайкових основних порід сублужного ряду замисловицького, 
коростенського і посткоростенського комплексів визначають їх металогенічні особливості. На металогенічній 
діаграмі О.І.Богачева вони локалізуються в полі титаноносних порід або поблизу нього (рис. 2). 

Незважаючи на те, що дайки замисловицького, корост енського і посткоростенського комплексів мають 
сприятливі петрохімічні ознаки і характеризуються чітко вираженою фосфор-титановою металогенічною 
спеціалізацією, апатит-магнетит-ільменітова рудна мінералізація не утворює значимих концентрацій в породах. 
Переважно невелика потужність дайкових тіл та відсутність в них ознак диференціації, відносно низький в 
цілому вміст рудних компонентів і відсутність багатих післямагматичних скупчень (ільменітових рудних 
стовпів) засвідчують про малу вірогідність утворення в габродолеритах значимих рудних концентрацій цих 
корисних копалин, які б представляли зараз промисловий інтерес. При цьому, найбільші концентрації рудних 
компонентів встановлені в мікро-габроноритах Рудня-Базарського тіла (вміст ТіО2 – 4,1-10,5 %;   Р2О5 – до 2,3 
%), яке з метою оцінки промислових перспектив заслуговує першочергового подальшого вивчення. 

П’яту металогенічну групу складають силоподібні тіла толеїтових діабазів, діабазових порфіритів і 
базальтів постовруцького дайкового комплексу (1350-1200 млн р.), які розвинені в північній частині Овруцької 
палеозападини серед кварцитів товкачівської світи [2]. 

Індикаторні особливості порід: інтенсивне перетворення гідротермально-метасоматичними процесами 
аж до утворення хлорит-серицит-гематитових сланців, палеотипний вигляд, толеїтовий склад, апатит-
ільменітова і гематит-мартит-гетит-гідрогетитова рудна спеціалізація (вміст гідрооксидів заліза становлять до 
25% від об’єму породи).   

За петрохімічними ознаками породи належать до нормального ряду і  характеризуються помірною 
глиноземистістю, високою залізистістю (Кф=87,48 %), найвищим серед усіх розглянутих дайкових комплексів 
регіону вмістом ТіО2 (коливається від 4,4 до 7,18%) і  P2O5 (від 0,25 до 3,0%), низьким умістом магнію і 
кальцію [2]. Тому на металогенічній діаграмі вони закономірно розташовуються в полі титаноносних порід 
(рис. 2). 
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Зважуючи на найвищі концентрації фосфору в цих діабазах серед інших дайкових утворень регіону, вони 
заслуговують подальшого вивчення на предмет виявлення промислових концентрацій апатитових руд із 
супутніми ільменітовим і залізистим компонентами. 
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УДК 553.632 

ПОШУКИ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ  
ОКОЛИЦЯХ ДОНБАСУ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

А. С. Костюченко, О. Б. Маяцький, В. П. Проць, ТОВ Українська геологічна компанія 
“Донбасгеологорозвідка”, м. Бахмут, georazved@ukr.net;  
Для України є актуальним розвиток власної калійної промисловості та мінеральної бази калійних добрив. У даній роботі 
приведено інформацію про  вивченість та розвіданість покладів калійних солей  в Північно-Західному Донбасі. Розглянуті 
перспективи їх дорозвідки та наведені рекомендації щодо найбільш раціонального  способу їх розробки. 

SEARCH FOR POTSH SALTS IN THE NORTH-WESTERN OUTSKIRTS  
OF DONBASS: EXPERIENCE AND PROSPECTS 

A. Kostyuchenko, О. Mayatskyі, V. Prots, LLC Ukrainian Geological Company “Donbassgeologorozvidka” 
Bakhmut, Ukraine, georazved@ukr.net;  
For Ukraine, the development of its own potash industry and the mineral base of potash fertilizers is relevant. In this paper 
information is provided on the study and exploration of deposits of potassium salts in the North-Western Donbass. Considered the 
prospects for their exploration and gave recommendations on the most rational method of their production.  
 

Україна має потужний агропромисловий потенціал, що базується, перш за все, на більше як 40 мільйонах 
гектар сільськогосподарських угідь. Згідно з оцінками Асоціації по підвищенню врожайності ґрунтів і захисту 
рослин України для збереження їх родючості потрібно щорічно, крім інших мінеральних добрив, вносити не 
менше 2 млн тонн окислу калію (К2О). А з урахуванням потреб інших галузей промисловості, охорони здоров’я 
та соціально-побутової сфери щорічна потреба України в окислі калію становить 2,2–2,3 млн тонн. Для 
задоволення цієї потреби Україна володіє значною сировинною базою: так розвідані запаси калійних солей 
складають 4 263 млн т (457 млн т у перерахунку на К2О), перспективні та прогнозні ресурси – 
4,9 млрд т. Більша частина цих запасів зосереджена в Передкарпатському прогині, на території Івано-
Франківської та Львівської областей. Найбільш детально розвіданими є Стебницьке родовище та Калуш-
Голинська група родовищ. До недавнього часу, на їх запасах працювали хімічні підприємства-гіганти – 
Стебницьке ДГХП “Полімінерал” та Калуське ДП “Калієвий завод ВАТ “Оріана”. Але через довготривале 
невиконання цілої низки природоохоронних вимог тут, з часом, набули розвитку небезпечні геологічні процеси 
– утворення карсту, засолення водоносних горизонтів, зсуви ґрунту над гірничими виробками та ін. У 
теперішній час вони подекуди досягли рівня екологічної катастрофи. Разом із не досить високою якістю 
продукції, тимчасовим зменшенням попиту агровиробників та їх частковою неплатоспроможністю все це 
призвело до поступового занепаду та зупинки виробництва. Його відновлення на теперішній час не можливе 
без вирішення екологічних питань, які потребують дуже великих фінансових ресурсів та часу.  

Таким чином, незважаючи на значний попит на внутрішньому ринку, Україна вимушена імпортувати 
калійні добрива з закордону та витрачати на це значні валютні ресурси, які можуть бути використані для 
розвитку власного виробництва. Крім того, за деякими оцінками, світовий ринок калійних добрив, у 
найближчий час, може стати дефіцитним, через швидкий розвиток (приблизно на 3 % у рік) потреб 
густонаселених країн – перш за все Китаю та Індії. Тому питання відновлення власного виробництва калійних 
добрив є наразі досить важливим.    

Одним із можливих варіантів виходу із цієї ситуації є розвідка та введення в експлуатацію родовищ 
калійних солей хлоридного складу Північно-Західних околиць Донбасу, які були вперше відкриті пошуковими 
роботами ще наприкінці 50-х років минулого сторіччя.  

Перші припущення, щодо можливості відкриття калійних солей у соленосній товщі Донбасу були 
зроблені  ще в 1939 р. До того часу аналізи кам’яної солі великих родовищ Донбасу давали негативні 
результати на вміст калію. Це пояснювалось тим, що ці відклади стратиграфічно  відносяться до найбільш 
низьких горизонтів продуктивної соленосної товщі, і тому відповідають найбільш раннім етапам відкладення 
солей, а калійні солі, як найбільш розчинні, формуються на пізніших етапах формування соленосної товщі. 
Тому був зроблений висновок, що ці негативні результати не можуть бути інтерпольовані на всю площу 
розповсюдження соленосних пермських відкладів, які є закритими і на той час були не достатньо вивченими. 

У подальшому ці ідеї отримали подальший розвиток та перетворились на конкретний прогноз 
(М. Л. Левенштейн трест “Артемгеологія”), сутність якого наступна: 

1. Між соленосними відкладами нижньої пермі та покривними червонокольоровими піщано-глинистими 
утвореннями верхньої пермі існувала стратиграфічна перерва, під час якої верхня частина галогенної формації 
Донбасу на Артемівському та Слов’янському родовищі кам’яної солі була знищена передверхньопермським 
розмивом. 

2. Найповніші та збережені від розмиву розрізи цієї формації з калійними солями у верхній частині 
мають знаходитись у глибоких частинах синклінальних структур. 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/556.3/
http://www.gyrnal.ru/udk/ru/556.3/
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Це припущення було підтверджено в 1958–1959 рр., коли кількома структурно-пошуковими 
свердловинами була розкрита раніше не відома верхня частина соленосної товщі потужністю 450 м, що вміщує 
калійні солі. Ця нова частина розрізу була названа М. Л. Левенштейном краматорською світою. У верхній 
частині цього розрізу були визначені калійні мінерали: сильвін, карналіт, полігаліт, кізерит, лангбейніт, каїніт. 

Це надало потужного поштовху пошуковим роботам на калійні солі в регіоні. Були складені перші 
прогнозні карти, на яких донні частини синклінальних структур були виділені, як перспективні площі для 
проведення пошуків. У 1960–1964 рр. у Бахмутській та Кальміус-Торецькій котловинах були проведені бурові 
роботи які дали позитивні результати – принаймні 5 свердловин розкрили у верхній та середній частині 
відкладів краматорської світи калійні солі. Різний мінералогічний склад та характер розповсюдження калійних 
мінералів у вертикальному розрізі краматорської світи дозволив виділити дві калієносні зони: верхню 
сильвініто-карнолітову потужністю до 60 м, та нижню сильвінітову потужністю 70–100 м. Потужність окремих 
пластів змінюється від 0,3–0,4 до 5,5–7,5 м, уміст KCl від 10,77 до 39,66 %; MgCl – від 0,35 до 25,66 %, глибина 
залягання окремих пластів від 757 до 1 084 м. Найбільш перспективним виявився пласт сильвініту потужністю 
5,5 м, з вмістом KCl – 30,5 %, що розкритий на глибині 993 м. 

У 1967–1971 рр. та 1972–1974 рр. були виконані пошукові роботи на калійні солі в південно-східній та 
північно-східній частинах Краматорсько-Часів’ярської синкліналі відповідно. Кращі результати були отримані 
в південно-східній частині – тут в інтервалі глибин 744–1 230 м були також розкриті 2 калієносні зони з 
загальною потужністю пластів калієвих солей більше 10 м та вмістом KCl – від 21 до 30 %. Спираючись на ці 
данні, в подальшому були підраховані прогнозні ресурси калійних солей у Краматорсько-Часів’ярської 
синкліналі. В інтервалі глибин 744–1 230 м вони оцінені в кількості 841 млн т, а в інтервал 1 230–1 750 м – у 
кількості 2 157 млн т. 

Через значну глибину залягання розкритих пластів калійних солей та наявність у колишньому СРСР 
значної кількості родовищ, що залягають ближче до денної поверхні, на той момент (60–70 рр. ХХ сторіччя) їх 
розробка, єдиним можливим на той час – шахтним способом була б економічно необґрунтованою. Зараз, 
завдяки розвитку техніки та технологій, зокрема в галузі буріння та виробництва насосного устаткування 
розробка таких родовищ може здійснюватись геотехнологічними методами, зокрема методом підземного 
вилуговування калійних солей свердловинами. Метод застосовується в світовій практиці видобутку калійних 
солей, зокрема в Канаді (копальні “Бєллє Плєйн” “Пєйшнс Лейк”), США (родовище Кейн-Крик), Німеччені 
(Південний Гарц). Він є найбільш економічно вигідним, тому що різко зменшує витрати на вирішення 
екологічних проблем (забезпечує цілісність земної поверхні, мінімізує забруднення навколишнього 
середовища, не потребує створення відвалів та хвостосховищ, зменшує площі промислових зон). Також він 
значно зменшує втрати геологічних запасів в надрах, які неминучі при шахтній системі експлуатації і нарешті, 
забезпечує отримання розсолів, а не твердих руд, тобто скорочує одну з операцій технологічного процесу, що в 
кінцевому рахунку впливає і на собівартість продукції.  

 Згідно з оцінками українських фахівців (Держгеонадра, ЗАТ “Горхімпром”, Інститут геологічних наук 
НАН України) наведених у статті “Як нагодувати Україну?”, що вийшла в Інтернет виданні 2000.ua за 
авторством Дмитра Хрущова, доктора геолого-мінералогічних наук, співробітника Інституту геологічних наук 
НАН України, орієнтовна вартість дорозвідки та введення в експлуатацію родовищ калійних солей Північно-
Західного Донбасу геотехнологічними методами складає (станом на 2011 р.) біля 10 млн  доларів США та може 
зайняти до 10 років. Ці витрати зіставні з витратами на відновлення виробництва на Стебницькому ДГХП 
“Полімінерал” (10 млн доларів США), та менші ніж необхідні на дорозвідку Росільнянсько-Марківської групи 
родовищ та відновлення виробництва на Калуському хімічному комбінаті (15 млн доларів США) [1]. До того ж 
на останніх двох, як було сказано вище, накопичені значні екологічні проблеми, які потребують вирішення, на 
що також потрібні значні кошти. Реалізація ж першого варіанту дасть змогу залучити міжнародні інвестиції в 
Донбас, створити нові робочі місця, як на основному виробництві так і суміжних галузях та в цілому надасть 
позитивний імпульс економіці регіону, що є важливим та актуальним, з огляду на необхідність відновлення та 
розвитку регіону який суттєво постраждав від військового конфлікту. 

З огляду на те, що в світі навіть юніорські калійні проекти вважаються для інвесторів одними з найбільш 
привабливих (поряд з золоторудними або урановими), не виключено, що в майбутньому на території Донбасу 
розпочнуть видобування та переробку, поки що не типової, для цього регіону, але такої необхідної для розвитку 
агропромислового сектору України корисної копалини – калійних солей. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ПРОНИКНОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИВИБІЙНОЇ 
ЗОНИ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 

ВОДЕНЬГЕНЕРУЮЧОЇ НАНОСУСПЕНЗІЇ  

О. В. Кравченко1, Д. О. Велігоцький2, А. В. Баштовий3, 
1 – д-р техн. наук, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН 
України, м. Харків, Україна, krav@ipmach.kharkov.ua,  
2 – провідний інженер, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків, 
Україна, mr.vda59@gmail.com,  
3 – аспірант, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, м. Харків, Україна, 
termenergi@gmail.com. 
Експериментально доведено, що для відновлення проникності нафтового колектора, який закальматований водонафтовою 
емульсією, може бути ефективно використано  одержану з застосуванням гідрокавітаційної технології воденьгенеруючу 
суспензію, твердоюфазою якої є гідрореагуюча речовина – алюмогідрид натрію з дисперсністю не більш 5 мкм. 

PERMEABILITY BUILD-UP OF BOTTOM-HOLE FORMATION ZONE  
OF THE OIL WELLS WITH THE HELP OFHYDROGEN-

GENERATING NANOSUSPENSION 

Oleg Kravchenko1, Veligotskyi Dmytro2, Artem Bashtovyi3, 
1 – A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problem NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine, 
krav@ipmach.kharkov.ua,  
2 – leading engineer, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine, Kharkiv, 
Ukraine, mr.vda59@gmail.com,  
3 – graduate student, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine, Kharkiv, 
Ukraine, termenergi@gmail.com. 
It was experimentally proved that hydrogen-producing suspension can be applied for permeability build-up of colmated by water-oil 
emulsion oil reservoir. Hydrogen-producing suspension consists of solid phase of hydroreaction substance – sodium aluminum 
hydride, was produced with the help of hydrocavitation technology.  

 
В ІПМаш НАН України створено науково-практичні основи технології інтенсифікації видобутку 

вуглеводнів, яка базується на використанні водню як активатора процесів дифузії та фільтрації під час 
термобарохімічного впливу на привибійні зони (ПЗП) нафтових та газових свердловин [1–3]. З метою 
підвищення ефективності зазначеної технології, особливо для відновлення проникності нафтових колекторів, 
які закальматовані стійкою до руйнування водонафтовою емульсією, запропоновано метод, який засновано на 
використанні суспензій з ультрадисперсною твердою фазою на основі нано- та мікропорошків гідрореагуючих 
речовин (ГРР) [4].  

Визначено режими роботи удосконаленого обладнання для гідрокавітаційної обробки рідин при 
створенні експериментальних зразків стійкої до стратифікації та седиментації воденьгенеруючої наносуспензії, 
дисперсною фазою якої є мікро- і наночастки ГРР – алюмогідриду натрію. Як дисперсне середовище обрані 
різноманітні розчинники вуглеводнів, хімічно нейтральні до зазначеного ГРР, з додаванням легких вуглеводнів. 
Одержано експериментальні нові зразки стійкої до стратифікації воденьгенеруючі суспензії, в тому числі, з 
дисперсністю твердої фази (гідрореагуючих речовин) не більш 5 мкм (рис. 1, справа), що забезпечило низький 
рівень седиментації та високі фільтраційні властивості. На рис. 1 наведено мікрофотографії суспензій після 3-х 
добового відстоювання, які зроблено з використанням мікроскопу МБС-10. 

Рисунок 1. Мікрофотографія 
суспензій, одержаних за різними 
режимами гідрокавітаційної 
обробки 

Для досліджень фільтра-
ційно-ємнісних характеристик 
кернів гірської породи та їх зміни 
під впливом різних 
термогазохімічних факторів, у 
тому числі при використанні 
воденьгенеруючих суспензій, 
створено нову дослідницьку 
установку (рис. 1), яка має багато 
переваг над існуючими аналогами 
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[5, 6], зокрема, матеріали кернотримача та матриці стійкі до агресивних середовищ та високих температур 
понад 250 °С, а наявність двох ємностей-реакторів забезпечує можливість одночасного або послідовного 
прокачування через керн хімічно активних речовин та їх композицій. Вимірювальній комплекс оснащений 
системою збору та обробки інформації здатен як виводити вимірюванні показники на монітор комп’ютеру в 
режимі онлайн, так і зберігати їх для подальшого аналізу. Можливість установки витримувати значні 
термобарохімічні навантаження при обробці кернів породи сприяє більш точному відтворюванню та 
моделюванню гірських умов. 

 

 
Рисунок 2. Загальний вид установки для визначенні фільтраційних властивостей кернів 

Проведено експериментальні дослідження з визначення ефективності використання воденьгенеруючих 
суспензій при обробці кернів, які були закольматовано водонафтовою емульсією. Доведено, що ефективно 
можна використовувати тільки суспензії з дисперсністю твердої фази не більш 5 мкм. Під час прокачування 
наносуспензій через керновий матеріал спостерігалось підвищення температури флюїду, який виходив, та 
виділення газоподібного водню. Тобто, фільтрація в пласт такої суспензії протікає з отриманням водню з води 
(пластової або емульсійної) безпосередньо у поровому просторі, забезпечує комплексну водневу та 
термохімічну дії, дозволяє відновити початкову фазову проникність практично до початкового рівня. На 
діаграмі (рис. 3) зліва направо показано чотири стовпчика, які відображають величину проникності керну ПЗП 
нафтового родовища при прокачуванні через нього в пластових умовах чистої нафти до кольматації керну, 
чистої нафти після його кольматації водонафтовою емульсією, воденьгенеруючої суспензії, чистої нафти після 
обробки одержаною суспензією. 

 

 

Рисунок 3. Зміна проникності кернів з використанням суспензії з дисперсністю твердої фази до 5 мкм 
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Одержані результати досліджень підтвердили можливість створення воденьгенерувальних суспензій як 
основи принципово нових технологій інтенсифікації видобутку вуглеводнів і доцільність їх використання як 
додаткового заходу з підвищення ефективності впровадження комплексної водневої термобарохімічної обробки 
привибійних зон нафтових свердловин.  
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СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ  
ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ МЕТОДІВ В ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ 

ЕНЕРГОНОСІЇВ 

О. В. Кравченко1, 
1 – д-р техн. наук, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН 
України, м. Харків, Україна, krav@ipmach.kharkov.ua 
Розроблено методологію підвищення ефективності та екологічної безпеки технологій видобутку, переробки й споживання 
традиційних та альтернативних енергоносіїв, яку засновано на застосуванні системного об’єктно-орієнтованого методу 
активації. Показано як зазначену методологію було використано при створенні водневої термобарохімічної технології 
інтенсифікації видобутку вуглеводнів та гідрокавітаційної технології виробництва та екологічно безпечного спалювання 
композиційних палив. 

SYSTEM INTEGRATION OF ENERGY EFFICIENT AND 
ENVIRONMENTALLY SAFE METHODS IN THE TECHNOLOGY OF 

PRODUCTION AND USE OF HYDROCARBONS 

Oleg Kravchenko1, 
1 – A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problem NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine, 
krav@ipmach.kharkov.ua 
The methodology of increasing the efficiency and ecological safety of technologies of extraction, processing and consumption of 
traditional and alternative energy sources based on the application of the system object-oriented activation method was developed. It 
is shown how the above-mentioned methodology was used to create a hydrogen thermobarochemical technology for the 
intensification of hydrocarbon production and hydrocavitation production technology and the environmentally safe combustion of 
composite fuels. 
 

Вступ. Розробка нових ефективних та удосконалення існуючих технологій і обладнання видобутку, 
переробки й споживання традиційних та альтернативних енергоносіїв, розширення функціональних 
можливостей цих технологій та зниження собівартості їх впровадження є актуальною науково-практичною 
задачею.  

Вищеозначені технології базуються на застосуванні різноманітних фізико-хімічних процесів – 
тепломасообмінних, дифузійних, гідродинамічних, як правило, в гетерофазних середовищах. 

Проведено системний аналіз процесів енергоперетворення, за результатами якого встановлено, що їх 
лімітуючі стадії можна інтенсифікувати, використовуючи єдиний методологічний підхід, що ґрунтується на 
виборі та застосуванні системного об’єктно-орієнтованого методу активації [1, 2].  

На основі цього набула подальшого розвитку методологія інтенсифікації хіміко-технологічних процесів 
у технологіях видобування, переробки та спалювання вуглеводнів.  

В основу цієї методології покладено основний принцип – визначення стадій, які лімітують протікання 
процесів енергоперетворення, та наступна їх інтенсифікація шляхом додавання  активуючих факторів – 
додаткової енергії або/та речовин-активаторів. 

Принципово важливим інноваційним рішенням є створення нового підходу, при якому організація 
технологічного процесу здійснюється таким чином, що речовини-активатори та/або додаткова енергія 
утворюються саме під час протікання його лімітуючих стадій та безпосередньо в середовищі, в якому вони 
відбуваються. Саме цей підхід дає змогу організувати протікання процесів енергоперетворення з максимальним 
рівнем ефективності, а в деяких випадках − забезпечує принципову можливість їх здійснення. 

Цей підхід реалізовано при створенні нових інноваційних технологій підвищення енергетичної 
ефективності та екологічної безпеки технологій видобутку, переробки та споживання вуглеводневих 
енергоносіїв. 

Математичне моделювання процесів активації 

Ефективне застосування об’єктно-оріентованої активації пов’язано з розрахунком різних фізико-
механічних полів – гідродинамічних, температурних, деформаційних та інших, що привело до необхідності 
розв’язання задач математичної фізики в областях складної форми.  

З використанням методу R-функцій набула подальшого розвитку методологія математичного й 
комп’ютерного моделювання гідродинаміки течії в’язкої нестисливої рідини в каналах складної форми з 
визначенням зон кавітації, в яких відбувається інтенсифікація фізико-хімічних і тепломасообмінних процесів 
[3]. Структурний метод R-функцій дозволяє точно враховувати геометричну інформацію про форму області і 
граничні умови. Математичні моделі побудовано на основі системи рівнянь Нав’є-Стокса, які у плоскому та 
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осесиметричному випадках зведено до нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних 4-го порядку 
відносно функції току і рівнянь Пуассона відносно статичного тиску. Після розрахунку гідродинамічних полів у 
потоці розв’язується задача визначення дисипованої енергії в потоці рідини, що протікає через різні канали. 
Розроблений підхід дозволяє проводити багатопараметричні чисельні дослідження гідродинаміки потоків 
різноманітних середовищ у каналах складної форми, моделювати течії технологічних рідин, у тому числі у 
поровому просторі продуктивних колекторів нафтових і газових свердловин, дає змогу кількісно оцінювати 
вплив гідравлічних пульсацій, зворотних течій, реверсивного руху на дисипацію енергії в потоці рідин, що 
піддаються гідродинамічній активації (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1. Приклади чисельного моделювання 
 

Ефект водневої активації дифузії-основа технології інтенсифікації  
видобутку вуглеводнів 

В ІПМаш НАН України розроблено ефективну та екологічно безпечну технологію інтенсифікації 
видобутку вуглеводнів шляхом комплексного водневого і термобарохімічного впливів (КВТБХВ) на 
продуктивні горизонти нафтових та газових свердловин, у тому числі – метанових вугільних родовищ, яка 
дозволяє збільшувати дебіти вуглеводнів у 1,5–10 разів. В основу даної технології покладено ефект “водневої 
активації дифузії” [4]. Результати проведених експериментальних (рис. 2) та чисельних досліджень довели, що 
водень є активатором процесів дифузії та підвищує фільтраційну здатність колекторів продуктивних горизонтів 
нафтових та газових свердловин (рис. 3), а в поєднанні з термобарохімічною обробкою дозволяє здійснювати 
частковий гідрокрекінг асфальто-смоло-парафінових відкладень безпосередньо в пласті (рис. 4). 
 

 

 
 

 
Рисунок 2. Установка для дослідження фільтраційно-
ємнісних характеристик гірської породи 
 

Рисунок 3. Мікрофотографії (зверху) та REM-
зображення (знизу) поверхонь кернів до (зліва) та 
після (справа) водневої термобарохімічної обробки 
відповідно 
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Рисунок 4. Експериментальна установка для дослідження КВТБХВ на кольматанти та асфальто-смоло-

парафінові відкладення та результати спектрального аналізу 
 

У привибійній зоні свердловини (ПЗС) реалізується керований багатостадійний термогазохімічний 
процес (рис. 5) з утворенням активних газів, у першу чергу водню, високих тисків, композиції гарячих кислот 
та  поверхнево-активних речовин, у наслідок якого комплексно усуваються причини низької продуктивності – з 
ПЗС видаляються бурові розчини й інші кольматанти, асфальто-смоло-парафінові відкладення, газоконденсат, 
який випав, водонерозчинні солі, створюється додаткова система мікротріщин [5]. 

Запропоновано методи, рецептури та технологічне обладнання для генерації водню з використанням 
нових типів енергоакумулюючих речовин та ініціаторів горіння дало змогу інтегровано використовувати 
водень, здійснювати продукти реакції, що зробило цю технологію однією з ефективніших та екологічно 
безпечних. У процесі розробки технологічних регламентів обробки використовується створені математичні 
моделі (рис. 6).  

  
Рисунок 5. Схема реалізації технологічного процесу 
КВТБХВ та основні фактори, які впливають на пласт 
та флюїд 
 

Рисунок 6. Приклад комп’ютерного моделювання 
комплексного водневого термобарохімічного 
впливу на ПЗП 

Технологія пройшла успішні випробування як на теригенних (та включенням карбонатів) колекторах 
України, Китаю, Росії, Грузії та Індії, так і на родовищі зі 100 % карбонатним колектором та густиною нафти 
1,0 кг/дм3 (Туреччина, родовище Баті Раман), яка зумовлена вмістом асфальтенів у нафті до 84 % (рис. 7). 
Збільшення динамічного та  статичного рівня нафти в свердловині після технологічної обробки підтвердили її 
ефективність та відкрили перспективи для подальшого впровадження технології на подібних родовищах.  
 

Рисунок 7. Проведення робіт з КВТБХВ на родовищі Баті Раман (Туреччина) 

Одержано позитивні результати під час застосування розроблених 
технологічних підходів у промисловому впровадженні водневої 
термобарохімічної технології для підвищення відтоку метану вугільних 
родовищ, а також при обробці метанових свердловин після застосування на 
них гідродинамічного розриву на свердловинах НН-5746 Північно-
Родинської ділянки Красноармійського полігону та МТ-301 Макіївського 
полігону (ДП “Центр альтернативних видів палива” Міністерства палива та 
енергетики України та НАН України). Вперше технологію КВТБХВ було 
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успішно впроваджено на нафтовій свердловині з горизонтальним закінченням. Довжина оброблюваного частку 
– 300 метрів. Дебіт до обробки – 7,8 м3/добу, після обробки – 36–42 м3/добу. Ці результати свідчать також про 
перспективи використання технології для підвищення видобутку вуглеводнів з нетрадиційних джерел – газу зі 
сланців або ущільнених пісковиків, або в'язкої нафти з свердловин з малопроникними колекторами. 

 
Методологічні основи застосування методу гідрокавітаційної активації в  нових 

технологіях переробки та споживання рідких і суспензійних вуглеводневих енергоносіїв 

Cтворено принципово нову методологію застосування гідрокавітаційної активації (ГКА) гомогенних і 
гетерогенних рідких середовищ. Експериментально доведено, що окрім інтенсифікації в них фізико-хімічних і 
тепломасообмінних процесів, гідрокавітаційна активація може змінювати початковий компонентний склад 
вуглеводнів, впливає на властивості утворюваних вуглеводневовмісних паливних емульсій та суспензій [6, 7]. 

Завдяки використанню методу гідрокавітаційної активації утворюються високоякісної паливної емульсії 
або суспензії (у разі наявності твердої фази). Крім того, даний метод активації хіміко-технологічних процесів 
ініціює часткове протікання хімічних реакцій, таких, як гідроліз, гідрогенізація та гідрокрекінг, завдяки чому 
покращуються споживчі властивості композиційних палив. 

У випадку наявності водної фази в емульсіях та 
суспензіях, при кавітації молекули води переходять в 
збуджений стан і розщеплюються на Н+ і 
гідроксильну групу ОН-, а температура і тиск в зонах 
схлопування кавітаційних бульбашок забезпечують 
протікання описаних хімічних реакцій. Так, додавання 
певної кількості води (5–20 %) у вуглеводневу 
фракцію істотно підсилюють ефект гідрокавітаційної 
активації (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Гістограма зміни концентрацій компонентів в 
початковій нафті та пробі після ГКА з додаванням 15 % 
води 

 

 

На основі математичного та комп’ютерного моделювання течій в’язкої нестискуваної рідини в плоских 
та осесиметричних каналах з використанням структурного методу R-функцій розроблено методику 
проектування ефективних універсальних гідродинамічних активаторів – гідровихрових форсунок, які за 
рахунок використання гідрокавітаційної активації суттєво підвищують ефективність спалювання паливних 
композицій [8]. Розроблено конструкції гідродинамічної обробки та форсункових систем підвищеної 
ефективності для реалізації гідрокавітаційної технології активації широкої гами рідких вуглеводнів та їх 
паливних емульсій (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Зразки створених гідрокавітаційних пристроїв 
 

Створено енерготехнологічний комплекс та мобільна напівпромислова демонстраційна установка для 
досліджень енергоефективності та екологічності технології гідрокавітаційної активації вуглеводнів при 
виробництві й спалюванні композиційних палив (рис. 10) 
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Рисунок 10. Дослідницько-демонстраційна установка з виробництва та спалювання рідких композиційних палив 

Пілотні випробування та впровадження обладнання для реалізації методології ГКА та форсунок зі 
спалювання емульсій “вода-некондиційний вуглеводень” пройшли на енергетичних котлах різних підприємств і 
підтвердили їх високі технічні можливості (рис. 11). 

 
Рисунок 11. Енергетичний котел підприємства Dalkia Poznan ZEC S. A. (Польща) та горіння в ньому водо-мазутової 

емульсії (вміст води – до 30 %) 

Застосування методу гідрокавітаційної активації в нових технологіях одержання екологічно чистої 
енергії з відходів 

З використанням ГКА для раціонального використання вуглеводневих енергоносіїв запропоновано 
концепцію створення композиційних котельних палив на основі некондиційних вуглеводнів, у тому числі 
застарілого мазуту, танкерних змивів, кубових залишків, вугілля, біомаси, промислових стоків (наприклад, 
фенольної води, відпрацьованої рідини гідророзриву, активного мулу очисних споруд) та ін. Такий підхід 
дозволяє вирішувати одразу дві проблеми – отримувати додаткову енергію та утилізувати або знезаражувати 
відходи.  

Технологія на основі методології ГКА дозволяє утилізувати відпрацьовану рідину гідророзриву пласта 
при видобутку нетрадиційних газів. Дослідження довели повне знезаражування органічних амінів, при економії 
води біля 5 000 м куб. (на один гідророзрив), запобіганні потраплянню в поверхневі водойми в середньому 180 т 
мінеральних солей та потраплянню в поверхневі водойми та атмосферу в середньому 10 т шкідливих 
органічних речовин. 

На підприємстві ТОВ “Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма “ЕНЕРГЕТИК” проведено 
успішні пілотні випробування зі спалювання на паровому котлі Е–1,0–0,9Г–З(Е) композиційного палива на 
основі мазуту з додаванням відходів комунальних очисних споруд з використанням розробленого пальникового 
пристрою на базі гідрокавітаційної форсунки (рис. 11) [9]. Економія палива до 13 %. Покращено екологічні 
показники спалювання. 

Створено технологію термічної утилізації фенольної стічної води у складі водовугільних палив (ВВП) 
або водомазутових емульсій (ВМЕ). При цьому ФСВ використовується як водна фаза паливних сумішей замість 
водопровідної води [10]. 
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Водовугільне паливо, яке виготовлене на основі фенольної води, має кращі експлуатаційні 
характеристики в порівнянні з традиційними. Важливим екологічним аспектом є зниження токсичності 
фенольної води в процесі її зберігання у складі ВВП ще до їх знешкодженням в камері згорання.  

 
Висновки 

Проведено системний аналіз процесів енергоперетворення, за результатами якого встановлено, що 
лімітуючі стадії хіміко-технологічних процесів (хімічних, дифузійних, теплових, гідромеханічних і 
масообмінних) можна подолати, використовуючи єдиний методологічний підхід, що ґрунтується на виборі та 
застосуванні системного об’єктно-орієнтованого методу активації. На основі цього набула подальшого 
розвитку методологія інтенсифікації хіміко-технологічних процесів в технологіях видобування та переробки 
вуглеводнів.  

Розвинуто методологію математичного й комп’ютерного моделювання гідродинаміки потоків в’язкої 
нестисливої рідини в технологіях видобування та переробки вуглеводнів з використанням методу R-функцій, 
що дозволило провести чисельні дослідження в елементах кавітаційного обладнання та в ізольованій порі для 
врахування водневої активації в задачах фільтрації. 

Показано як використання ефекту водневої активації дифузії було покладено в основу нової технології 
комплексного водневого термобарохімічного впливу на продуктивні горизонти нафтових та газових свердловин 
з метою підвищення їх продуктивності.  

Дану технологію апробовано та впроваджено більш ніж на 50 свердловинах України, Китаю, Грузії, 
Росії, Туреччини, Туркменістану. 

Використання методології гідрокавітаційної активації дає змогу підвищувати глибину переробки нафти, 
використовувати застарілі та некондиційні вуглеводні при виробництві штучних композиційних палив. Усе це 
дозволить зекономити до 15 % рідких вуглеводнів на підприємствах нафтопереробної галузі, енергетики, 
промисловості та комунального господарства, одночасно вирішуючи екологічні проблеми шляхом 
знезараження та  утилізації  промислових стоків.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

1.   Кравченко О. В. Обобщенная модель системы формирования процессов и технологий повышения 
эффективности добычи, переработки и использования углеводородных 
энергоносителей/О. В. Кравченко//Інтегрованітехнології та енергозбереження. – 2008. – № 1. – С. 63–77. 

2.   Кравченко О. В. Теоретические основы оптимизации процессов и технологий в системах 
энергопреобразования/О. В. Кравченко, И. Г. Суворова, Н. П. Суворов//Восточно-Европейский журнал 
передовых технологий. – 2010. – Ч. ІI. – № 3/3(45). − С. 60–62. 

3. SuvorovaI G. Mathematical andcomputer modelling of axisymmetric flows of an incompressible viscous 
fluid by themethod of R-functions/I. G. Suvorova, O. V. Kravchenko, I. A. Baranov//Journal of Mathematical Sciences. 
Springer US, 2012. – Vol. 184. – No. 2. – Р. 165–180. 

4.   Кравченко О. В. Водородная активация в процессах повышения проницаемости нефтегазоносных 
пород/О. В. Кравченко//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. − 2013. − № 1/6 (61). − С. 21–25. 

5.  Кравченко О. В.Совершенствование технологии комплексного воздействия на продуктивные пласты 
нефтяных и газовых скважин/Кравченко О. В., Велигоцкий Д. А., Авраменко А. Н., 
Хабибуллин Р. А.//Восточно-Европейский журнал передовых технологий. − 2014. − № 6/5(72). − С. 4–9. 

6. Knickle H. N., Kravchenko O., Suvorova I., Baranov I. Innovative hydrocavitation technology process 
to create composite fuels. 2012 Spring Meeting& 8-th Global Congresson Process Safety, Conference Proceedings. 

7. Harold N. Knickle, Oleg Kravchenko, Igor Baranov, Iryna Suvorova. Non-Conventional Methods of 
Obtaining Combustible Liquid Fuels. 2015 Spring Meeting & 11th Global Congress on Process Safety (56d, 7р.). 
(ISBN: 978-0-8169-1089-2). 

8. Кравченко О. В. Hydrocavitational activation in the technologies of production and combustion of 
composite fuels/О. Кравченко, I. Suvorova, I. Baranov, V. Goman//Eastern-European Journal of Enterprise 
Technologies, 2017, 4/5 (88). – Р. 33–42. 

9. Innovative Technologies for Utilization and Disinfection of Waste to Ensure Sustainable Development of 
Civilization/Irina Suvorova, Oleg Kravchenko, Igor Baranov, Vitaliy Goman//European Journal of Sustainable 
Development (2018), 7, 4, 423–434. Doi: 10.14207/ejsd. 2018. V7n4p423. ISSN: – 2239–5938. 

10. Кравченко О. В. Энергетические и экологические аспекты использования фенольных сточных вод в 
качестве компонента водоугольных топлив/О. В. Кравченко, Е. Ю. Андриенко//Экология и промышленность. – 
2011. – № 3. – С. 67–71. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


140 
 

УДК 552.086+553.212 

АЛЮМОСИЛІКАТИ ЛІТІЮ СТАНКУВАТСЬКОГО РОДОВИЩА 
(ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) 

С. І. Курило1, В. О. Сьомка1, Л. М. Степанюк1, С. М. Бондаренко1, Н. М. Лижаченко2, 
1 – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення, ім. М. П. Семененка НАН України, м. Київ, Україна, 
kurylo.sergiy@gmail.com;  
2 – ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, м. Київ, Україна, albeet@ukr.net 
Представлено результати досліджень алюмосилікатів літію та асоціюючих з ними мінералів рудоносних апліто-
пегматоїдних гранітоїдів у межах Станкуватського родовища літію (Шполяно-Ташлицький рудний район, Інгульсткий 
мегаблок). Алюмосилікати літію представлені петалітом та сподуменом. Петаліт є первинним мінералом, який 
формувався в результаті заміщення альбіту та кварцу на субсолідусній стадії та початковій стадії метасоматичного 
заміщення. Сподумен представлений двома генераціями. Сподумен першої генерації, очевидно, має первинне походження як 
і петаліт, однак сформувався за вищих умов тиску. Найбільш поширений сподумен другої генерації є вторинним і 
сформувався на метасоматичній стадії. Особливості мінерального складу літійвмісних гранітоїдів свідчать про 
пересиченість первинного магматичного розплаву глиноземом, фосфором, літієм, рубідієм, цезієм, бором. 

LI-ALUMINOSILICATE IN THE STANKUVATSKE DEPOSIT  
(INGUL MEGABLOK, UKRAINIAN SHIELD)  

S. І. Kurylо1, V. O. Syomka1, L. M. Stepanyuk1, S. М. Bondarenko1, N. М. Lyzhachenkо2,  
1 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the NAS of Ukraine, Kyiv, 
Ukraine, kurylo.sergiy@gmail.com;  
2 – SE “Institute of Environmental Geochemistry of the NAS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, albeet@ukr.net 
Investigation results of Li-aluminosilicates and associated minerals in Li-bearing aplite-pegmatite rocks from the Stankuvatske Li-
deposit (Shpoliano-Tashlyk ore region, Ingul megablock, Ukrainian Shield) are presented. Petalite and spodumene presents lithium 
aluminosilicates. Petalite is primary mineral. It formed in a result of albite and quartz replacement on subsolidus stage and earliest 
metasomatic stage. Spodumen forms two generations. Spodumene of first generation, probably has primary origin as well as petalite, 
but it was formed in a higher pressure condition. Spodumene of second generation is secondary and more abundant. This spodumene 
has been forming during metasomatic stage. Mineral composition of Li-bearing granitoids reflects higher differentiation on initial 
melt and undersaturated magmatic system on phosphor, lithium, rubidium, cesium, boron.  
 

Вступ. Станкуватське родовище літію приурочене до Шполяно-Ташлицького рудного району, що 
розташований на лівобережжі р. Синюха, між річками Шполка на півночі і Чорний Ташлик на півдні [1, 2]. 
Літієві руди пов’язані з гранітоїдами з комплексною рідкіснометалевою спеціалізацією і є 
найперспективнішими для детальної геологічної розвідки та подальшого освоєння. Актуальність та економічна 
доцільність всебічного вивчення літієвих руд на сьогодні пов’язана, перш за все, з появою нових технологій на 
основі літію, попит на який збільшується в геометричній прогресії та спричиняє стрімкий ріст цін (1990-х роках 
літій стартував з 1,5 тис дол за тонну, а у 2017 році сягнув 20 тис дол за тонну). За даними Industrial Minerals 
попит на літій до 2021 року сягне до 400–600 тис т. (порівняно з 189 тис т. у 2016 році).  

Метою досліджень є вивчення співдношень алюмосилікатів літію та асоціюючих з ними мінералів у 
межах Станкуватського родовища літію. Для досягнення мети було досліджено численні зразки керну 
свердловин пробурених ПЗЕ-47 КП “Кіровгеологія” в 1989–1990 рр. Дослідження зразків виконувались 
класичними петрографічним та мікрозондовим методами (рентгенівський мікроаналізатор JXA-8530F, Інститут 
наук про Землю, Словацька академія наук).  

Геологічне положення. Станкуватське родовище літію локалізується в межах західного обрамлення 
Липнязького гранітоїдного купола [1]. Приурочене до північної частини єдиного пластоподібного тіла 
амфіболітів. Рудні тіла пов’язані з лейкократовими гранітоїдами, які січуть амфіболіти, рідше ультрабазити. 
Рудовмісні апліто-пегматоїдні гранітоїди представлені альбітовими, мікроклін-альбітовими, мікрокліновими 
різновидами з петалітом та сподуменом. Найбагатші руди формують гнізда, жили та блоки мономінеральних 
петалітових порід. Головними мінералами-концентраторами літію у межах родовища є петаліт, сподумен, 
холмквістит, біотит, трифіліт та монтебразит. 

Головні мінерали літію. Петаліт – LiAl [Si4O10] головний мінерал-концентратор літію, найбільш 
поширений в альбітових, у меншій мірі мікроклін-альбітових та мікроклінових гранітоїдах (рис. 1). В останніх 
рідко перевищує перші відсотки.  
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Рис. 1. Загальні риси петаліту 

а – загальний вигляд петалітової руди; б – блочний петаліт; в – симплектитові проростання петаліту з альбітом; 
г – мікропроростання петаліту в зернах кварцу. Зображення: а – фото аншліфа; б-в – поляризаційний мікроскоп 
з аналізатором; г – електронно-мікроскопічне зображення.  

Утворюється петаліт у результаті поступового заміщення альбіту та кварцу. Початковий процес 
заміщення проявляється появою численних округлих або черв’якоподібних виділень в кварці або в альбіті. В 
альбіт-петалітових гранітах петаліт формує тонкі облямівки навколо альбіту та кварцу, семплектитлові 
проростання з ними, а також дрібні плямисті або лінзовидні скупчення. В багатих петалітових рудах петаліт 
проявлений у вигляді суцільних мономінеральних виділень – блоків, смуг або масивних плям. Власне 
петалітові руди світло-сірого забарвлення, матового блиску, дрібнозернистої структури (0,1–0,5 мм) (рис. 1, а, 
б). Між зернами петаліту інколи спостерігаються окремі релікти альбіту, кварцу та мікрокліну. В альбіт-
мікроклінових та мікроклінових гранітоїдах мікроклін не піддається петалітизації, тому в значних кількостях 
петаліт у них не трапляється. Ближче до периферії рудних тіл петаліт у безкварцових альбітових породах 
зникає, замість нього утворюється сподумен ІІ генерації. Часто спостерігається заміщення петаліту 
дрібноволокнистим сподуменом-ІІ. За хімічним складом петаліт однорідний. Вміст домішкових елементів на 
рівні межі чутливості приладу.  

Сподумен – LiAl[Si2O6] у гранітах визначається у вигляді двох генерацій (рис. 2). Сподумен першої 
генерації (сподумен-І), має обмежене поширення, локалізується в мікроклінових та альбіт-мікроклінових 
гранітах (від 3 до 10 %), переважно в низах свердловин. Сподумен даного типу дуже рідко трапляється в 
асоціаціях з петалітом, будь-яких реакційних співвідношень між ними не виявлено. Власне зерна сподумену-І 
призматичної округлої форми, розміром від 0,3 до 1,5 мм, з слабо жовтим забарвленням та слабким 
плеохроїзмом. По периферії сподумен-І обростає волокнистим сподуменом-ІІ. 

 
 

Рис. 2. Загальні риси сподумену  
а – два типи сподумену, призматичні 
зерна першого морфологічного типу та 
волокнисті виділення другого 
морфологічного типу; б – скелетовидні 
зростки сподумен+кварц (структура 
“squi”), що заміщують петаліт та 
альбіт. У верхній частині вторинні 
альбіт та мусковіт. Зерна альбіту 
заміщуються петалітом. 
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Волокнистий сподумен другої генерації (сподумен-ІІ) найбільш поширений, трапляється практично у 
всіх типах грантіоїдів у кількості від одиничних зерен до 3–5 %. Найбільша його кількість фіксується в 
приконтаткових безкварцових альбітових гранітоїдах та петалітових рудах. У вигляді лінзовидних, 
черв’якоподібних фібробластових скупчень та протяжних тонких смужок (до 0,5 мм) приурочений до 
міжзернових границь, як наслідок заміщення польових шпатів та петаліту. У ділянках свого найбільшого 
розвитку сподумен піддається рекристалізації і набуває призматичної форми з нерівними обмеженнями. 
Електронно-мікроскопічні дослідження фіксують скелетовидну внутрішню будову, обумовлену тісним 
проростанням сподумену з кварцом (у закордонній літературі відомо як ”squi” структура). У ділянках 
найбільшого розвитку асоціює з вторинним мусковітом, перевідкладеними альбітом та монтебразитом.  

Інші мінерали літію. Монтебразит LiAl(PO4)(OH) має різко підпорядковане значення, діагностується в 
акцесорних кількостях. Визначається первинний монтебразит – релікти в петаліт- та сподуменвмісних 
гранітоїдах, які заміщуються трифілітом і вторинним апатитом, та більш рідкісний вторинний, що трапляється 
в асоціації сподумен (ІІ) + кварц. За хімічним складом фактично чистий від домішкових елементів. Трифіліт 
Li(Fe,Mn)(PO4)(F,OH) є первинним мінералом, найвищий вміст визначається у межах екзоконтакту з вмісними 
амфіболітами, рідше в петалітових мікроклін-альбітових гранітоїдах. Хімічний склад трифілітів еволюціонує 
від мікроклін-альбітових (Fe/(Fe+Mn) – 71 % ат. %) до альбітових, альбіт-петалітових та петалітових гранітоїдів 
(Fe/(Fe+Mn) – 91 % ат. %). Часто спостерігається заміщення трифіліту вторинним апатитом. Холмквістит 
Li2Mg3Al2(Si8O22)(OH)2 є типовим контактово-метасоматичним мінералом, діагностований на контакті рудних 
тіл з вмісними амфіболітами в межах біотитової зони. Вторинні апатити представлені дрібними зернами та 
прожилками, що заміщують трифіліт та монтебразит. 

Безлітієві силікати. Альбіт (№ 1–3) представлений первинним та перевідкладеним типами, є 
найпоширенішим мінералом, заміщується петалітом та сподуменом. Мікроклін у мікроклінових пегматитах 
формує закономірні проростання з кварцом. У двопольовошпатових гранітоїдах заміщення петалітом та 
сподуменом спостерігається лише в найбільш перетворених відмінах. Характерною особливістю польових 
шпатів є високий уміст Р2О5, а саме в мікрокліні 0,5–3,77 ваг. %, в альбіті – 0,4 1,68 ваг. %. Нижчий вміст 
фосфору характерний сильно зміненим породам, де польові шпати піддавались перекристазації, та вторинним 
перевідкладеним альбітам. Кварц тяжіє до центральної частини пегматоїдних жил. Піддається активному 
заміщенню петалітом. Мусковіт та силіманіт є вторинними мінералами. Силіманіт діагностується у найбільш 
петалізованих гранітоїдах у вигляді дрібних призм та голок. Мусковіт утворює дрібні луски, трапляється 
переважно в асоціації з сподуменом. 

Обговорення результатів досліджень та висновки. Особливості мінерального складу літійвмісних 
гранітоїдів свідчать про пересиченість первинного магматичного розплаву глиноземом, фосфором, літієм, 
рубідієм, цезієм, бором. Формування літієвих гранітоїдів, очевидно, відбувалось у три стадії: 1) магматична 
(пов’язана з формуванням польових шпатів, кварцу); 2) “метасоматична” (вплив збагаченого на літій 
залишкового розплаву на попередньо сформовані мінерали; 3) гідротермальна.  

Фізико-хімічні умови формування та співвідношення літієвих алюмосилікатів та фосфатів розглянуто в 
[3, 4, 5]. Згідно з авторами, межа нонваріантної реакції між петалітом та сподуменом обмежена температурою 
660 ○С при тиску 400 МПа та 380 ○С при тиску 200 МП (рис. 3). Автори підкреслюють той важливий факт, що в 
умовах насичення магматичної системи кремнеземом стабільність співвідношень літієвих алюмосилікатів є 
функція температури та тиску, а роль інших мінеральних фаз у хімічній системі є другорядною.  

 
Рис. 3. Фізико-хімічна діаграма стійкості алюмосилікатів в координатах тиск – температура згідно з [4] 

Петаліт у межах Станкуватського родовища літію є мінералом кінцевої стадії магматичної кристалізації 
розплаву в субсолідусних умовах. Такі перетворення відбувались внаслідок взаємодії раніше сформованих фаз 
польових шпатів та кварцу із насиченим літієм залишковим розплавом. Таке заміщення можливе за наступною 
мінеральною реакцією: Ab/Kfs+Qtz+Li+=Pet+Na+/K+. Згідно наведеної реакції, головною умовою формування 
петаліту є насиченість системи кремнеземом. За умов поступового зниження T-P умов, петаліт досягає кричних 
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меж стійкості і трансформується у вторинний, волокнистий сподумен-ІІ другої генерації. Волокнистий 
сподумен-ІІ формується на метасоматичній стадії лише за більш низькотемпературних умов (рис. 3), що 
проявляється у заміщенні польових шпатів та вже сформованого петаліту, що можливо за такими реакціями: 
Pet=Spd+2Qtz (структура “squi”) та Ab/Kfs+Li+=Spd+Qtz+Na+/K+. Результатом таких реакцій є 
мікропроростання сподумену з кварцом (рис. 2.б). Вільні катіони K+ та Na+, що вивільняються внаслідок 
заміщення польових шпатів петалітом та сподуменом-ІІ, приймають участь у перекристалізації первинних 
польових шпатів та формуванні вторинного альбіту та мусковіту. Вивільнений з польових шпатів фосфор 
перевідкладаєтся у вигляді вторинного монтебразиту (у зростаннях кварц-сподумен) та збагачує кінцевий 
гідротермальний флюїд, який у свою чергу продукує вторинний апатит.  

Сподумен-І першої генерації, очевидно, є первинним мінералом, що формувався в умовах, наближених 
до границі нонваріантної реакції між петалітом та сподуменом. Відповідно до [4], кристалізація первинного 
сподумену та петаліту залежить більшою мірою від тиску (глибини формування пегматитів), ніж від різниці 
температур, під час яких літієві алюмосилікати досягають насичення. Приуроченість сподумену-І до низів 
свердловин (літостатичний тиск) та зон тектонічних порушень може підтверджувати дане свідчення, однак, це 
питання потребує додаткових досліджень.  
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УДК 553.22+552.086 

РІДКІСНОМЕТАЛЕВА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ В АПАТИТ-КОРДІЄРИТОВИХ 
МЕТАСОМАТИТАХ РУДОПРОЯВУ МОСТОВЕ 

Н. М. Лижаченко1, С. І. Курило2, В. О. Сьомка2, С. М. Бондаренко2, 
1 – ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ”, м. Київ, Україна, albeet@ukr.net;  
2 – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАНУ, м. Київ, Україна, 
kurylo.sergiy@gmail.com 
Наведені нові дані хімічного складу рудних мінералів апатит-кордієритових метасоматитів рудопрояву Мостове, що містять 
релікти базитових порід. Рудна мінералізація метасоматиту представлена сульфідами та сульфоарсенідами (піротином, 
арсенопіритом, льолінгітом, піритом, халькопіритом), ніобієвим рутилом, реліктами ільменіту, одиничними зернами ганіту, 
молібденіту, сфалериту. Наведена стисла характеристика вмісних порід та положення метасоматитів в товщі прояву.  

RARE METAL MINERALISATION IN APATITE-CORDIERITE 
METASOMATITES FROM THE MOSTOVYI OCCURRENCE 

N. М. Lyzhachenkо1, S. І. Kurylо2, V. O. Syomka2, S. М. Bondarenko2, 
1 – SE “Institute of Environmental Geochemistry NASU”, Kyiv, Ukraine, albeet@ukr.net; 
2 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, NASU, Kyiv, Ukraine, 
kurylo.sergiy@gmail.com 
The new data on chemical composition of ore minerals in apatite-cordierite metasomatites from the Mostovyi ore 
occurrence are shown. Metasomatites contain relics of basement rocks. The ore mineralization is represented by 
sulfides and sulfoarsenides (pyrrhotine, arsenopyrite, lollingite, pyrite, chalcopyrite), niobium rutile, relics of ilmenite, 
single grains of gahnite, molybdenite, sphalerite. The concise description of host rocks and the position of 
metasomatites in host rocks of the Mostovyi occurrence are given. 

 
Вступ. Рудопрояв Мостовий є досить маловивченим об’єктом, що входить до Петроострівського 

рудного поля у західному обрамленні Корсунь-Новомиргородського плутону. В межах поля попередньо оцінені 
прояви рідкісних металів Вись, Копанки, комплексний золото-рідкіснометальний прояв Мостове. Поле 
витягнуте у північно-західному напрямку вздовж зони Звенигородського розлому на 46 км при ширині від 2 до 
6 км та характеризується розвитком рідкіснометальної (тантал, ніобій, олово, берилій, рубідій, цезій, іноді 
вольфрам), золото-бісмутової, поліметалічної (мідь, цинк з молібденом, срібло) мінералізації [1, 3]. З огляду на 
високий вміст танталу та ніобію в межах Петроострівського рудного поля та його низьку вивченість, ЗУ “Про 
затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 
року” передбачається проведення пошукових і пошуково-оцінювальних робіт у межах поля для визначення 
доцільності проведення подальших робіт на танталове багате зруденіння. З огляду на це, детальні дослідження 
порід прояву на разі досить актуальні.  

У даній роботі викладені нові результати дослідження тантал-ніобієвої мінералізації в апатит-
кордієритових метасоматитах у межах прояву Мостове сучасними методами електронної мікроскопії та 
мікрозондового аналізу (Jeol JXA-8530F, Інститут наук про Землю, Словацька академія наук).  

Вмісні породи. Геологічний розріз рудопрояву характеризується наявністю в розрізі, головним чином, 
гнейсів, гранітоїдних порід та метасоматитів. У верхній частині розрізу виділяються скарни з турмаліном та 
епідотом. Нижче скарнів – філітоподібні біотит-графітові кварцитосланці з вмістом графіту до 25 %. 

Гнейси представлені переважно графітизованими біотит-кордієритовими, біотит-мусковіт-
кордієритовими, рідше біотитовими відмінами. Потужність гнейсової товщі близько 250 м. Спорадично серед 
гнейсів визначаються турмалінові двослюдяні граніти та двопольовошпатові пегматитоподібні  граніти.  

Текстура гнейсів сланцювата та гнейсовидна. Крупні виділення кордієриту розміром від 5 до 15 мм 
обумовлюють порфіробластову структуру з лепідогранобластовою дрібно-середньозернистою (0,5–2,5 мм) 
загальною масою. У гнейсах де кордієрит поширений у вигляді дрібних одиничних зерен структура 
гомеобластова. Чисельні включення зерен біотиту, графіту, кварцу, рудних мінералів в порфіробластах 
кордієриту проявляють елементи пойкілобластової структури. Рекристалізаційна структура відображається у 
грануляції зерен кварцу, скупченнях дрібних лусок біотиту, які локалізуються у вигляд смуг та плям. 

Уміст кордієриту в гнейсах дуже варіативний від 2–7 % у двослюдяних гнейсах до 20–40 % у біотит-
кордієритових відмінах. Мінерал часто значно кородований, пенітизований (містить дрібні голки серициту) у 
ньому присутні включення плагіоклазу, кварцу, біотиту, графіту, рудних мінералів. Уміст біотиту в гнейсах 
коливається від 15 до 35 %. Залізистість біотитів 47,1–49,0 ат. %, уміст титану 2,5–2,7 ваг. %. Уміст змінюється 
від 1–5 % у біотит-кордієритових гнейсах до 20–25 % у двослюдяних гнейсах. Мусковіт знаходиться в асоціації 
з біотитом, часто помітно заміщуючи його. Гнейси містять графіт у кількості від 3–8 до 10 %, найбільше в 
двослюдяних гнейсах. Часто графіт перебуває в зростках з біотитом, присутній у вигляді включень у 

mailto:albeet@ukr.net
mailto:albeet@ukr.net


145 
 

кордієриті, а також в асоціації з піритом та молібденітом. Графіт характеризується досконалою кристалічною 
структурою, що характерно для порід високих ступенів метаморфізму [2].  

В нижній частині свердловини гнейси сильно карбонатизовані, серицитизовані іноді піддаються 
інтенсивному катаклазу (до утворення мілонітів). 

Рідкіснометалеві метасоматити. Рідкіснометалева мінералізація приурочена до метасоматичних 
порід, які виявленні в інтервалі глибин 330,0–336,4 м серед кордієрит-біотитових гнейсів. Метасоматити 
представлені апатит-кордієритовими породами та містять релікти базитових порід, які піддаються 
метасоматичним перетворенням.  

Апатит-кордієритовий метасоматит неоднорідної структури за рахунок зерен кордієриту (від 0,5 до 
15 мм). Крупні зерна кордієриту обумовлюють порфіробластову структуру. Кількість порфіробластів може 
займати до 80 % породи. Із зменшенням розміру кордієриту до 2–3 мм структура переходить у 
гетерогранобластову. Загальна маса дрібно-середньозерниста (0,4–1,3 мм) складена апатитом, кварцом, 
сульфідами та сульфоарсенідами, графітом та біотитом.  

Мінеральний склад, %: кордієрит – 60–85, апатит – 10–30, біотит 3–10, кварц 1–7, турмалін 0–2. 
Сульфіди та сульфоарсеніди представлені піротином (3–5 %), а також арсенопіритом, льолінгітом, піритом, 
халькопіритом, в межах одиничних зерен молібденітом та сфалеритом. У кількості до 5 % присутній графіт. 
Оксиди представленні ніобієвим рутилом, реліктами ільменіту, одиничними зернами ганіту. Серед вторинних 
мінералів присутні хлорит, карбонат, силіманіт (інколи до 3 %), гематит, у також вторинні фосфати (вагнерит, 
трипліт). Серед акцесорних поширені монацит, менше циркон та рідко уранініт 

Релікти ультрабазитових тіл представлені перехідними видами від габродіоритових до габро-норитових. 
Структура рівномірно-середньозерниста (1,2–2,2 мм), гіпідіоморфнозерниста. Мінеральний склад, %: рогова-
обманка – 45–50, плагіоклаз – 25–30, моноклінний піроксен (саліт) – 10–15, біотит – 5–6, ортопіроксен – 2–3, 
титаніт – близько 1. Серед рудних наявні ільменіт, акцесорний циркон.   

Характеристика хімічного складу породотвірних та рудних мінералів.  
Кордієрит представлений таблитчастими зернами розміром від 0,5 до 15 мм. За хімічним складом зерна 

подібні. Узагальнена формула, розрахована на 18 атомів кисню, має наступний вигляд: (Na0,166–

0,18K0,001)0,174(Mn0,049–0,053 Fe2+
0,58–0,652 Mg1,195–1,227)1,89–1,917[(Fe3+

0,1–0,116 Al3,886–3,90)4Si5,04–5,056O18]x(H2O,CO2). 
Виходячи з формули, можна стверджувати про незначний дефіцит алюмінію в тетраедричній позиції, який 
компенсується Fe3+. Баланс заряду компенсується Na у вакантній позиції каналу ch2 [4]. Розрахунковий уміст 
Fe2O3 оцінюється у 1,38 ваг. %. Кордієрит є магнезіальним, залізистість коливається у межах 36,0–38,9 ат. %, 
при цьому залізистість зростає від центру до периферії. Визначається незначний дефіцит у кристалохімічній 
позиції М. Сума катіонів у вакантній канальній позиції, що заходиться в центрі шести-членних кілець, 
становить 0,174 ф. о. Молекули H2O та CO2 у структурі кордієриту розміщуються паралельно центральному 
каналу [5]. Сумарний уміст води та діоксиду вуглецю оцінюється в 3,5 % (за нестачею суми оксидів з 
урахуванням розрахованого Fe3+). Уміст летких компонентів та Fe3+ свідчить про вторинні зміни кордієритів 
більш пізніми флюїдами. 

Амфібол представлений магнезіальною роговою обманкою (f – 44,6 ат. %). За хімічним складом 
однорідний, загальна формула у вигляді стехіометричних коефіцієнтів має вигляд (розраховано на 23 атоми 
кисню, вибірка 24 аналізи): (Ca1,939Na0,163K0,054)2,161(Cr0,006 
Ti0,042Mn0,124Fe1,986Mg2,58Alvi

0,262)5,006[(Aliv
0,863Si7,137)O22](Cl0,001F0,238OH1,761)2,0. У межах перших сотих присутні 

домішки Zn, Ni, Sr.  
Біотит реліктового базиту та апатит-кордієритоого метасоматиту за хімічним складом подібні. Анітовий 

мінал переважає, залізистість становить 53,1–53,8 ат. %, середній уміст TiO2 – 2,65 ваг. %.  
Титаніт представлений округлими, ксеноморфними рідше субідіоморфними зернами розміром 0,1–

0,3 мм. Зерна титаніту неоднорідні, в BSE контрасті вирізняються плями світлішого та темнішого забарвлення. 
Світліший титаніт представляє основну масу зерен. За хімічним складом вирізняється лише вищим умістом 
SnO2 – 0,83–1,1 ваг. %. Темніший титаніт формує дрібні плями в світлішій масі і містить SnO2 у кількості 
<0,39 ваг. %. За рештою елементів хімічний склад не різниться. Загальна формула (розрахована на 5 атомів 
кисню, вибірка 21 аналіз) має вигляд:  

(Ca1,0LREEY0,002)1,0(Sn0,003–0,012Al0,17Ti0,78)0,96Si0,991O4(F0,16O0,84)1,0. 
Саліт представлений окремими реліктами серед рогових обманок. Залізистіть салітів становить 42,9–

44,7 ваг. %. Уміст Al2O3 0,64–0,80 ваг. %, MnO – 0,37–0,45. Уміст натрію, барію, цинку незначний менше 
<0,07 ваг. %.   

Апатит у кордієрит-біотитовому метасоматиті має світло-блакитне забарвлення. За вмістом летких 
компонентів апатити відповідають групі фторапатиту. Вміст фтору метасоматитів та ультрабазитів – 1,74–
1,85 %, мають досит високий уміст MnO – 1,48–1,52 ваг. %, FeO – 0,62–0,72. Сумарний уміст оксидів РЗЕ 
<0,22 ваг. %. Апатит умісних біотитових гнейсів, на відміну від вище описаних, має дещо нижчий уміст F – 
2,45 ваг. %, MnO та FeO менше 0,37 ваг. %. Сумарний уміст РЗЕ дещо вищий – 0,55 ваг. %, при цьому, головну 
роль відіграє Y2O3 – 0,4 (Y/REE – 4,1). 

Ільменіт виявлений у вигляд дрібних включень у титаніті. Має підвищений уміст MnO – 1,7–4,0 ваг. %, 
уміст V2O3 <0,3 ваг. %. Загальну формулу у вигляді міналів можна представити Prv1,5–2,9 Prf3,6–8,6 Ilm 89,3–94,0. 
Уміст домішкового хрому, нікелю та цинку у межах перших сотих.  
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Ніобієвий рутил поширений в апатит-кордієритовому метасоматиті у вигляді включень у порфіробластах 
кодієриту, на міжзернових границях та, рідше, як включення в апатиті (рис. 1). Уміст танталу та ніобію дуже 
варіативний. Найнижчий уміст танталу та ніобію (Nb2O5 – 10,47–11,94 ваг. %, Ta2O5 – 2,24–4,76 ваг. %) 
характерний для рутилів, що включенні в апатиті (1). Дещо вищий уміст спостерігається в зернах, що 
локалізовані на міжзернових границях (Nb2O5 – 12,09–13,20 ваг. %, Ta2O5 – 6,28–8,56 ваг. %) (2). Найвищим 
вмістом танталу і ніобію (Nb2O5 – 13,82–16,10 ваг. %, Ta2O5 – 9,45–11,49 ваг. %) характеризуються рутили, що 
містяться в кордієриті (3). Середні стехіометричні формули мінералів кожної групи мають наступний вигляд (n 
= кількість аналізів) (рис. 2): 

(1) (W0,001 V0,011 Cr0,06 Fe0,035 Ta0,014 Nb0,074 Ti0,855)0,999 O2 (n=8) 
(2) (W0,0 V0,016 Cr0,008 Fe0,046 Ta0,03 Nb0,088 Ti0,809)0,998 O2 (n=13) 
(3) (W0,001 V0,016 Cr0,009 Fe0,064 Ta0,045 Nb0,108 Ti0,755)0,998 O2 (n=11) 
У рутилах визначається підвищений уміст V2O3 – 2,03–3,35 ваг. % та Cr2O3 – 0,978–2,03 ваг. %. 

Найнижчий вміст цих оксидів характерний для рутилів групи (1). Уміст домішкових скандію, циркону та олова 
менше 0,1 ваг. %.  

 

 а а  б 

Рис. 1. Електронно-мікроскопічні зображення апатит-кордієритового метасоматиту 
а – Nb-рутил включений в кордієрит; б – Nb-рутил на міжзернових границях та включеннях в апатиті.  
Умовні скорочення: Nb-Rut – ніобієвий рутил, Ap – апатит, Mon – монацит, Qu – кварц, Crd – кордієрит,  
Bt – біотит, Lol – льолінгіт, Grph – графіт. 

 
Рис. 2. Хімічний склад ніобієвих рутилів. Пояснення до умовних позначень груп 
(1, 2, 3) у тексті ((1), (2), (3) відповідно) 

 
Льолінгіт (Fe0,747Ni0,17Co0,103As1,934S0,043) знаходиться в асоціації з арсенопіритом на міжзернових 

границях або у вигляді призматичних включень у кордієриті. Подекуди спостерігається заміщення 
арсенопіриту льолінгітом. Характеризується підвищеним умістом Co – 2,79–3,17 ваг. %, Ni – 4,82–5,05 ваг. %.  

Арсенопірит (Fe0,763–1,004Ni0,01–0,167Co0,006–0,075As1,054–1,156S0,827–0,911) знаходиться в асоціації з піритом, 
льлоінгітом і графітом. Зерна зональної будови, що обумовлено підвищеним вмістом кобальту та нікелю на 
периферії або у вигляді окремих плям.  
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Піротин (Fe0,921Ni0,003Co0,002As0,001S1,073) є найпоширенішим мінералом метасоматитів, асоціює з 
петландитом, халькопіритом та сфалеритом, розміщений переважно у міжзерновому просторі. Пірит (Fe0,999 
Ni0,007Co0,001S1,993) заміщує піротин у вигляді плям, виповнює тріщини, рідко частково заміщується гематитом. 
Також присутні одиничні зерна сфалериту та молібденіту, що зростаються з графітом.  

Ймовірно, формування рідкіснометалевої мінералізації пов’язане з процесом метасоматичного заміщення 
порід базитового складу.  
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Узагальнено інформацію щодо геологічної вивченості та ступеню розвіданості родовищ багатих залізних руд 
Білозерського залізорудного району. Охарактеризовано стан гірничих робіт і ступень промислового освоєння 
родовищ. Надано оцінку перспектив району. 

STATE OF DEVELOPMENT AND PROSPECTS 
OF THE BELOZERSKY IRON ORE REGION 

O. A. Lysenko1, R. P. Kolotievskyi2, A. S. Stankin3, 
1 – candidate of geological sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine,  
2 – Chief Geologist, Private joint-stock company “Zaporizhia iron ore plant”, Dniprorudnyi, Ukraine,  
3 – Leading engineer geologist, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine. 
The information on geological study and exploration of deposits of rich iron ores of the Belozersky Iron Ore District has been 
generalized. The state of mining and the stage of industrial development of deposits are characterized. Prospects of the district were 
assessed. 

Вступ 
Під станом освоєння Білозерського залізорудного району (БЗР) розуміється геологічна вивченість 

території в цілому а також залізорудних об’єктів, що входять до його складу, ступень розвіданості і геолого-
економічної оцінки (ГЕО) запасів корисної копалини, підготовленість певних родовищ до видобування залізних 
руд, рівень розкриття запасів гірничими виробками і досягнута продуктивність з видобутку корисної копалини. 

За металогенічним районуванням Білозерський рудний район визначено як елемент Конксько-
Білозерської металогенічної зони в межах Середньопридніпровської провінції [1], проте він більше асоціюється 
з назвою “залізорудний район” завдяки виявленню в його межах великих покладів залізних руд – магнетитових 
кварцитів і природньо багатих окислених руд [2].  

БЗР розташований у південно-східній частині Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита 
(УЩ) і приурочений до Білозерської зеленокам’яної структури, що витягнута у субмеридіональному напрямку 
на 65 км від Каховського водосховища на півночі до с. Веселе на півдні. Район займає площу близько 1 200 км2, 
видовжений на 40 км і частково охоплює території Василівського, Михайлівського та Веселівського 
адміністративних районів Запорізької області. 

БЗР об’єднує у своєму складі Північно-Білозерське, Південно-Білозірське, Переверзівське, Південне 
родовища багатих (гематитових) руд, а також родовище Північного замикання центральної синкліналі, Західну 
ділянку та ділянку свердловини № 188 з аналогічними рудами (рисунок). 

У промислову розробку на даний час залучені багаті (гематитові) руди Південно-Білозірського і 
Переверзівського родовищ. Їхнє видобування здійснює підприємство з іноземними інвестиціями у формі 
приватного акціонерного товариства “Запорізький залізорудний комбінат” (ПрАТ “ЗЗРК”). 

Вивченість залізорудних родовищ 

Багаті залізні руди району вперше були виявлені поблизу с. Мала Білозерка в 1955 р. (Настенко, Халло та 
ін.). До 1961 року тут розвідано Північно-Білозерське родовище, запаси якого до цього часу не розроблюються і 
віднесені до резерву. 

У південній частині БЗР розвідувальні роботи проводились з 1956 року (Халло та ін.). Спочатку тут було 
відкрито Південно-Білозірське родовище, що розташовано в 10 км на південний схід від Північно-
Білозерського. Детальна розвідка об’єкту була завершена в 1960 р. З 1961 року на базі Південно-Білозірського 
родовища почалося будівництво Запорізького залізорудного комбінату, який був введений в експлуатацію в 
1969 році. 

Одночасно з Південно-Білозірським родовищем геологорозвідувальні роботи проводились у північному 
замиканні Центральної синкліналі, до якої приурочена південна група родовищ БЗР (IV-VІІ на рисунку). 
Виявлені поклади багатих залізних руд у східному крилі Північного замикання також, як і Північно-
Білозерського родовища, не розроблюються і знаходяться в резерві.  

Переверзівське родовище було відкрито у 1959 році. Детальна розвідка проведена в 1962–1967 рр., 1967–
1975 рр. (Кочанов та ін.). У 2015 році Переверзівське родовище залучено до промислової експлуатації. 
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Безпосередньо на південь знаходиться попередньо розвідане Південне родовище, яке було виявлено 
практично одночасно з Переверзівським. Детальна розвідка і геолого-економічна оцінка на Південному 
родовищі не проводились. 

У період з 1955–1961 рр. пошуково-розвідувальними роботами, що активно проводились у районі, 
глибокими свердловинами також були розкриті багаті залізні руди Західної ділянки та ділянки свердловини 
№ 188. Проте у подальшому на цих об’єктах більш детального вивчення не виконувалось. 

Після детальної розвідки на Південно-Білозірському і Переверзівському родовищах продовжувалось 
планове геологічне вивчення і поетапна дорозвідка різних поверхів і флангів. На Південно-Білозірському 
постійно виконувалась експлуатаційна розвідка. З 2004 року поновлено дорозвідку глибоких горизонтів 
родовища. 

Схематична геологічна карта Білозерського залізорудного району і геологічний розріз по лінії І-І (за матеріалами 
Білозерської ГРЕ з коригуванням і доповненням авторів) 

 

Сурський комплекс: 1 – діорити; 2 – 
плагіограніти. Конкська серія: 3 – 
сурська світа (амфіболіти, сланці 
плагіоклаз-хлорит-амфіболові і 
тальк-карбонат-серпентин-
амфіболові, прошарки рудних та 
безрудних кварцитів, серпентиніти);            
4 – чортомлицька світа 
(метабазальти, метадацити, 
метаріодацити, метадолерити);  
5 – солонівська світа 
(метаріодацити, метаріоліти, 
метадацити). Білозерська серія: 6 – 
михайлівська світа (кварцові, 
аркозові метапісковики, 
метагравеліти, метакон-гломерати, 
сланці філітовидні та вуглецеві, 
метаріодацити);          7 – запорізька 
світа (сланці і кварцито-сланці 
кварц-хлоритові, кварц-карбонат-
хлоритові);  
8 – залізорудний горизонт 
запорізької світи (магнетитові, 
гематит-мартитові, хлорит-гематит-
мартитові кварцити та багаті залізні 
руди сланці магнетит-амфібол-
кварцеві);      9 – теплівська товща – 
метакоматіїти (серпентиніти, 
актинолітити, тремолітити, сланці 
карбонат-талькові);        10 – 
ультрабазити варварівського 
комплексу (серпентиніти, 
тремолітити);     11 – головні 
розломи (арабськи цифри в 
квадратах):                     1 – 
Центральний;  
2 – Діагональний; 3 – Західний;   4 – 
Північно-Східний; 12 – родо-вища 
заліза (римські цифри в кружках):  
І – Північно-Білозерське;            ІІ – 
Західна ділянка; ІІІ – ділянка 
свердловини 188; IV – Північне 
замикання;  
V – Південно-Білозірське;          VІ – 
Переверзівське;                  VІІ – 
Південне. 
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На північному фланзі Переверзівського родовища в 1986–1991 рр. виконано попередню розвідку 
магнетитових кварцитів, запаси яких за категоріями С1+С2 визначені як балансові. 

У 2011 і 2016 рр. на Південно-Білозірському родовищі, а в 2014 і в 2018–2019 рр. на Переверзівському 
виконано геолого-економічну переоцінку та перерахунок запасів багатих залізних руд. У результаті уточнено 
техніко-економічні і фінансові показники господарської діяльності ПрАТ “ЗЗРК”, які засвідчують економічну 
доцільність подальшої експлуатації родовищ, розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективної 
діяльності підприємства.  

Магнетитові кварцити північного флангу Переверзівського родовища переоцінені в 2017 році. Техніко-
економічними розрахунками доведено, що залучення до освоєння запасів магнетитових кварцитів в сучасних 
умовах є недоцільним, оскільки це призведе до істотного погіршення економічної ефективності відпрацювання 
родовища в цілому. 

Проведеними на Південно-Білозірському і Переверзівському родовищах додатковими розвідувальними 
роботами і геологічним довивченням у процесі експлуатації, які виконуються у відповідності з Інструкцією [3], 
значно уточнено уявлення щодо геології та структури родовищ і БЗР в цілому, умов залягання, морфології і 
внутрішньої будови залізорудних покладів, якісних та технологічних властивостей корисної копалини, 
гідрогеологічних, інженерно-геологічних і гірничотехнічних умов промислової експлуатації родовищ [4]. 

У 2015 році за рекомендацією ДКЗ України на Південно-Білозірському родовищі уточнено фізичні 
властивості руд і вміщуючих порід. За результатами досліджень УкрДГРІ об’ємна маса багатих залізних руд 
становить в середньому 3,95 т/м3, пористість – 18,72 %, вологість – 4,36 %. Встановлено, що об’ємна маса руд 
залежить, в основному, не стільки від вмісту заліза, як від їхньої пористості, і закономірно збільшується від 
дисперсногематитових до дисперсногематит-мартитових і до мартитових. 

Родовища гематитових руд Південне, Північне замикання центральної синкліналі, Західна ділянка і 
ділянка свердловини 188 детально не вивчались. Розвідувальні роботи з часу їхнього відкриття не проводились 
у зв’язку з гіршими, ніж на інших залізорудних об’єктах району, параметрами зруденіння і складними умовами 
залягання корисної копалини. 

Стан гірничих робіт 

Залізорудні родовища Білозерського району знаходяться в дуже складних гідрогеологічних, інженерно-
геологічних і гірничотехнічних умовах, що пов’язано з потужним водонасиченим осадовим чохлом 
перекриваючих мезо-кайнозойських відкладів, а також з неоднорідними фізико-механічними властивостями 
залізорудної товщі і вміщувальних порід. 

ПрАТ “ЗЗРК”, враховуючи дуже складні природні умови, запровадив для забезпечення ефективного 
відпрацювання багатих руд Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ ряд заходів: випереджуючий 
дренаж для запобігання обводнення рудного масиву і гірничих виробок, закладення відпрацьованого простору 
спеціальними сумішами, що твердіють, постійний контроль за станом гірничих виробок і охоронного цілика. 
Це дозволило успішно застосовувати високопродуктивну підповерхово-камерну і поверхово-камерну системи 
розробки з масовим відбоєм руди. 

Схема розкриття і відпрацювання родовищ включає шахтні стволи, людський, вантажний і транспортні 
ухили. Рудні поклади Південно-Білозірського родовища розкриті 24 горизонтами. Видобувні і підготовчі 
роботи на Переверзівському родовищі проводяться у поверсі на сьогодні 340–640 м. Спільна для обох родовищ 
система капітальних підземних гірничих виробок перевищує 110 км, а загальна довжина підземних гірничих 
виробок – більше 800 км. 

Видобуток залізних руд Південно-Білозірського родовища здійснюється у поверсі між горизонтами 301–
1040 м, у поверсі 940–1040 м одночасно проводяться гірничопідготовчі роботи для забезпечення розробки 
корисної копалини на більш глибоких горизонтах. Багаті залізні руди на Переверзівському родовищі 
видобуваються у поверсі 480–560 м, а у поверсі 340–640 м виконуються гірничопідготовчі роботи.  

В експлуатації на двох родовищах одночасно перебуває від 15 до 22 камер. Відпрацьований простір 
заповнюється закладною сумішшю, для приготування якої на поверхні побудований закладний комплекс 
продуктивністю 1,5 млн м3 на рік. 

Виробнича потужність підприємства по видобутку руди на даний час перевищує 4,5 млн тон на рік. 
Після введення Переверзівського родовища на заплановану потужність завдяки спільної розробки обох об’єктів 
очікується, що річна продуктивність ПрАТ “ЗЗРК” досягне 6 млн тон руди. 

Cистема розробки багатих залізних руд, що запроваджена підприємством, забезпечує збереження якості і 
продуктивності верхніх водоносних горизонтів, які використовуються для водопостачання південно-західної 
частини Запорізької області, повне збереження поверхні землі від обвалів і зсувів на площі ведення гірничих 
робіт, запобігання потраплянню води продуктивних водоносних горизонтів у гірничі виробки [4]. 

Одночасне відпрацювання ПрАТ “ЗЗРК” Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ має певні 
особливості, а також технічні та економічні переваги. Спільна розробка Південно-Білозірського і 
Переверзівського родовищ, згідно проектних рішень, забезпечує довготривалу стабільну роботу комбінату без 
зниження об’ємів видобутку багатих залізних руд. 
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Перспективи району 

Розвідані запаси багатих руд БЗР за оцінками геологічної служби Запорізького залізорудного комбінату 
становлять близько 850 млн тон із середнім вмістом заліза загального – 57,69 %, зокрема: Переверзівського – 
392,8 млн т, Південно-Білозірського – 181,3 млн т, Північно-Білозерського – 49 млн т, Північного замикання – 
68,2 млн т, Південного родовища – 160 млн т. 

Запаси багатих залізних руд Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ на даний час оцінені до 
горизонту мінус 1 200 м, що забезпечує роботу підприємства більше, ніж на 50 років при дотриманні 
запланованої річної продуктивності.  

Перспективи ПрАТ “ЗЗРК” у подальшому можуть бути пов’язані з глибокими горизонтами (мінус 1 500–
1 600 м), до яких простежені багаті руди. 

Зазначимо, що інші відомі на сьогодні залізорудні родовища і ділянки БЗР характеризуються низьким 
рівнем вивченості, якій відповідає початковій або попередній стадії ГЕО. В зв’язку з цим є можливості для 
приросту запасів корисної копалини на цих об’єктах на стадії більш детальних досліджень, зокрема на 
Північно-Білозерському. За результатами тематичних досліджень зі складання геолого-промислового нарису по 
Білозерському рудному району (Гузенко та ін., 1965), виконаних Дніпропетровською групою відділів Інституту 
мінеральних ресурсів, загальні запаси Північно-Білозерського родовища за рахунок дорозвідки можуть бути 
збільшені до 50–70 млн т.  

Площа БЗР опошукована нерівномірно, тому не виключається можливість виявлення нових, невідомих 
на сьогодні залізорудних родовищ і перспективних проявів. 

Багаті залізні руди БЗР залягають у межах потужних (50–250 м) пластів залізистих кварцитів, більша 
частина яких є окисленою і не придатною, таким чином, для економічно ефективного відпрацювання. Проте 
залишились ділянки практично неокислених (магнетитових) кварцитів, які володіють значним резервом для 
нарощування сировинного потенціалу БЗР. Запаси і ресурси магнетитових кварцитів району за різними 
оцінками становлять від 6 до 8 млрд тон. Однак ступень геологічного вивчення і геолого-економічної оцінки 
цього типу залізних руд є вкрай низьким, по основній їх частині – майже нульовим.  

На даний час достовірно оціненими в сучасних економічних умовах є лише магнетитові кварцити 
північного флангу Переверзівського родовища, по яких в 2017 р. виконано геолого-економічну оцінку. Запаси 
корисної копалини за категоріями С1+С2 становлять 233,9 млн т із середнім вмістом заліза магнетитового 
24,6 %. На сьогодні відпрацювання магнетитових кварцитів родовища за виконаною оцінкою є нерентабельним, 
однак за сприятливих економічних умов запаси цієї корисної копалини можуть бути значним резервом для 
виробничої діяльності ПрАТ “ЗЗРК”. 
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РУДОНОСНІСТЬ ГЕОЛОГІЧНИХ ФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

Лисенко О. А.1, Бобров О. Б.2, Парфенова А. Я3. 
1 – канд. геол. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, alanlysenko@ukr.net, https://оrсid.org/0000-0002-4848-9116;  
2 – д-р геол.-мінерал. наук, проф., голова ради підприємства “Експертна рада спілки геологів України”, 
м. Київ, Україна, albobrov@ukr.net, https://оrсid.org/0000-0002-4710-7230,  
3 – старший науковий співробітник, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, parfenova_a@ukr.net, https://orcid.org/0000-
0002-1532-7183 
На основі історико-геологічного й металогенічного аналізу головних структурних елементів Українського щита виділено 
мегахрони, які відповідають головним структурно-формаційним комплексам. Доведено важливе значення геологічних 
формацій для металогенічних досліджень, прогнозу й виявлення закономірностей поширення корисних копалин. 
Встановлено просторовий і генетичний зв'язок конкретних видів корисних копалин з певними геологічними формаціями. 

ORE-BEARINGNESS OF THE UKRAINIAN SHIELD GEOLOGICAL 
FORMATIONS  

Lysenko O. A.1, Bobrov O. B.2, Parfenova A. Ya3. 
1 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, alanlysenko@ukr.net, https://оrсid.org/0000-0002-4848-9116; 
2 –“Expert Advice of the Union of Geologists of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, albobrov@ukr.net, https://оrсid.org/0000-
0002-4710-7230,  
3 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, parfenova_a@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-1532-7183 
On the basis of historical, geological and metallogenic analysis of the Ukrainian Shield main structural elements was selected 
megachronеs, which correspond to the main structural-formative complexes. Importance of the geological formations for 
metallogenic research, forecasting and detection of regularities for minerals distribution was proven. Spatial and genetic 
relationship of specific types of minerals with specific geological formation was established. 
 

Вступ 
Формування й становлення геологічних формацій є складною сукупністю процесів мінерало- та 

породоутворення, які зумовлюють певну геохімічну й металогенічну спеціалізацію [2]. Значення формацій як 
природно-історичних тіл для проведення металогенічних досліджень важко переоцінити. Зараз загально 
визнано, що геологічні формації є практичним, дієвим і ефективним методом регіонального тектонічного 
аналізу, міжрегіональної кореляції геологічних комплексів, основою для металогенічного аналізу й прогнозу, 
виявлення закономірностей поширення корисних копалин.  

Саме на таких позиціях ґрунтуються науково-тематичні дослідження, що проводяться в УкрДГРІ зі 
створення оновленої карти геологічних формацій Українського щита (УЩ) масштабу 1:1 000 000. 
Передбачається складання сучасної карти багатоцільового призначення як основи для регіональних 
формаційних побудов, металогенічного аналізу, прогнозу й виявлення закономірностей розповсюдження 
корисних копалин, а також методичного керівництва при формаційному розчленуванні й картуванні 
докембрійських утворень під час геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000 (ГДП-200) [7, 8].  

Ефективність металогенічного картування залежить, насамперед, від якості геологічної основи, яку 
приймають або розроблюють автори відповідних карт. Загальновідомо, що в основу всіх металогенічних 
досліджень і картографічних узагальнень покладено формаційне підґрунтя. Історично склалося, що майже всі 
формаційні побудови території УЩ, які використовуються для металогенічного аналізу й створення 
металогенічних карт, базувались і наразі ще базуються на генетичних принципах виділення формацій, чим з 
самого початку визначається відповідне рудно-формаційне навантаження. Таким чином, створення надійної 
геолого-формаційної основи металогенічного аналізу нижнього докембрію для розроблення на цій базі 
прогнозно-пошукових критеріїв зруденіння є одним із найважливіших напрямів формаційних досліджень 
території України.  

В процесі складання оновленої карти геологічних формацій УЩ нами підтримується й застосовується 
парагенетичний підхід до виділення формацій, переваги якого обґрунтовуються в наукових публікаціях [2, 3, 7, 
8 та ін.] і тематичних дослідженнях, зокрема в науково-дослідних роботах УкрДГРІ 2001–2019 рр.  

Геолого-формаційні дослідження УкрДГРІ в рамках зазначеної теми ґрунтуються на фондових і 
опублікованих геологічних матеріалах території УЩ, результатах новітніх робіт з ГДП-200, якими врахована 
вся наявна на цей час геологічна, геофізична, геохімічна, гідрогеологічна інформація. Ретельно опрацьовано 
відповідні розділи геологічних звітів і пояснювальних записок до виданих державних геологічних карт з ГДП-
200 щодо металогенічної характеристики площ, корисних копалин і закономірностей їх розміщення, оцінки 
перспектив відповідних районів. В результаті значно поповнено й систематизовано масив даних з рудоносності 
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та геохімічної спеціалізації геологічних формацій, який має велике практичне значення як безпосередньо для 
надрокористування, так і для визначення першочергових напрямів геологорозвідувальних робіт з вивчення 
корисних копалин, насамперед, дефіцитних та стратегічних видів, а також прогнозування перспективних площ і 
ділянок для виявлення нових родовищ.  

Теоретико-практичні аспекти 

Історико-геологічний аналіз головних структурних елементів земної кори, зокрема УЩ, свідчить, що їх 
формування відбувалося на тлі спрямованості й незворотності геологічних процесів [2]. Проте це не виключає 
повторюваності протягом тривалого розвитку земної кори відносно незмінних процесів і геологічних явищ. Але 
повторюваність (циклічність) завжди відбувалась на тлі спрямованих змін, які зумовлювали ускладнення й 
загальну еволюцію всіх геологічних утворень, зокрема рудних формацій.  

Дослідниками Львівського Національного університету, що виконували тематичну роботу зі складання 
карти геологічних формацій докембрію Українського щита масштабу 1:500 000 (1991 р.) виділено шість 
мегахронів, які проявлені чарнокіт-гранулітовим, плагіограніт-амфіболітовим, тоналіт-зеленокам’яним, 
гранітоїдно-метаосадовим, плутонічним і вулкано-плутонічним структурно-формаційними комплексами 
(СФК). Перші два з них належать ранньому архею, тоналіт-зеленокам’яний відповідно до чинної 
хроностратиграфічної схеми раннього докембрію УЩ [6] наразі віднесено до середнього архею, гранітоїдно-
метаосадовий СФК відповідає ранньому протерозою, два останніх – мезопротерозою.  

За результатами геолого-формаційних досліджень УкрДГРІ для пізньоархейського рівня виділено 
суперкрустально-метаморфічний СФК. Чітко фіксованих вікових меж між комплексами немає, про що можна 
стверджувати на підставі формаційних, радіологічних і загальногеологічних даних. 

Геологічні формації виділених комплексів поділяються на рудоносні й рудовміщувальні. В рудоносних 
формаціях рудні тіла (або рудні формації) є складовою єдиного породного параґенезу й іноді (наприклад, 
залізисті кварцити) суміщені з головними або другорядними членами формації. Їх розміщення підпорядковано 
внутрішній структурі останньої, тобто сприятливі умови для зруденіння практично збігаються з особливостями 
внутрішньої впорядкованості геологічної формації. Рудовміщувальні формації, хоча й не мають генетичного 
зв’язку з рудними формаціями, іноді набувають вирішального значення для розвантаження рудоносних 
розчинів й утворення рудних скупчень (наприклад, Майське золоторудне родовище) [4, 5]. 

Під час металогенічних досліджень одним із головних завдань є виявлення для кожного 
геологопромислового типу родовищ сприятливих структурно-формаційних умов, зокрема в ділянках поєднань 
формацій різних петрогенетичних класів, де здійснення рудогенеруючих процесів є найвірогіднішим. 
Класичними прикладами сприятливих умов є просторове поєднання контрастних за речовинним складом і 
фізичними властивостями формацій, на межі яких створюються певні геохімічні бар’єри й рудолокалізуючі 
структури.  

Опис таких ситуацій міститься в наших численних публікаціях стосовно Середньопридніпровського й 
Дністровсько-Бузького мегаблоків УЩ. Так відкриття одного з найперспективніших золоторудних об’єктів 
України – Сергіївського родовища, в основному зумовлене тим, що на площі Сурської зеленокам’яної 
структури О. Б. Бобровим була виділена й закартована ріодацит-плагіогранітна вулкано-плутонічна асоціація, 
стратигенна складова якої відповідає обсягу соленівської світи. Згодом виявилось, що всі відомі раніше прояви 
золотої мінералізації в межах цієї структури розміщені в екзоконтактовому ореолі кислих вулканітів з дацит-
андезит-толеїтовою формацією. Це й дало змогу оконтурити Сергіївське золоторудне родовище.  

Усі інші золоторудні об’єкти як у Середньопридніпровській граніт-зеленокам’яній області, так і в межах 
Приазовської грануліт-зеленокам’яної області мають подібну позицію й розміщені, переважно, в 
екзоконтактових ореолах ріодацит-плагіогранітної вулкано-плутонічної асоціації, що складені сприятливими 
для рудовідкладання полями розвитку вулканітів основного й ультраосновного складу. 

Сприятливі формаційні умови спостерігаються і в інших структурно-формаційних комплексах, 
насамперед чарнокіт-гранулітовому, який донедавна вважався безперспективним на золоте зруденіння. 
Показовою тут є структурно-формаційна позиція Майського золоторудного родовища в Середньому Побужжі, 
формування якого відбувалося на межі контрастних за складом нижньої і верхньої підформацій 
лейкогранулітової формації в екзоконтактовій зоні масиву калієвих апліто-пегматоїдних гранітів анатектичного 
походження. Нижня підформація утворена магнетитвмісними метабазитами й метаультрабазитами, верхня 
представлена товщею лейкократових гнейсів. Анатектичні граніти відіграють роль енергетичної 
флюїдогенеруючої системи.  

Різні епохи розвитку земної кори характеризуються специфічними, властивими тільки для них, умовами 
й геотектонічними режимами, що відобразилось на формуванні і становленні певних формацій та асоціацій. 
Так, архейське зруденіння формувалося на тлі розвитку специфічних нижньо- й верхньоархейських рухливих 
зон і консолідованих нижньоархейських брил за відсутності в цей час геосинкліналей і платформ. Для раннього 
архею типовими є суперкрустальні формації, метаморфізовані в умовах монофаціального гранулітового або 
амфіболітового метаморфізму; серед гранітоїдів різко переважають палінгенні різновиди. Проте у середньому 
археї поширені зонально-метаморфізовані зеленокам’яні комплекси з базит-ультрабазитовими вулканогенними 
й плутонічними формаціями, об’єднаними у вулкано-плутонічні асоціації.  
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Досить виразно виглядає еволюція рудоутворення: якщо в першій половині архею переважав 
специфічний вулканогенно-осадовий літогенез і метаморфічні (зокрема метасоматичні) процеси, які 
сформували велику частку родовищ, то в другій його половині в ендогенному рудоутворенні різко зростає роль 
магматизму. У зв’язку з цим спостерігається якісно й кількісно різна металогенічна спеціалізація відповідних 
СФК. 

Рудоносність геологічних формацій УЩ 

У нижньому археї у всьому Світі найбільше розповсюдженими є родовища смугастої залізорудної 
формації. Широко представлені графітова, апатитова, флогопітова (в магнезіально-карбонатних комплексах), 
високоглиноземиста формації. Із власне магматогенних проявлені лише невеликі родовища золото-кварцової 
формації, а також дуже своєрідні мідно-цинко-свинцеві і мідно-нікелеві родовища.  

На Українському щиті в ранньому археї сформувались відносно невеликі за розміром родовища та 
рудопрояви заліза осадово-метаморфогенного генезису, які концентруються в складі гіперстен-гнейсо-
кристалосланцевої формації (Середнє Побужжя) і джеспіліт-кристалосланцево-гнейсової формації (Оріхово-
Павлоградська структурно-формаційна зона (СФЗ), Західне Приазов’я). В утвореннях лейкогранулітової 
формації локалізовано золоте зруденіння відомого Майського родовища, що знаходиться в Середньому 
Побужжі. 

Мінералізація середнього архею різних континентів характеризується незрівнянно більшим розмаїттям і 
багатством рудних формацій, пов’язаних з тоналіт-зеленокам’яним комплексом. Безперечно, першорядне 
значення серед них мають формації кольорових металів і золота. Золото є профільним металом майже в усіх 
граніт-зеленокам’яних областях Світу, у деяких з них кількість його родовищ вимірюється багатьма сотнями, а 
на півдні Африки – навіть тисячами. Широко представлена також, особливо на Канадському щиті, мідно-
колчеданна формація. Чорні метали представлені підформаціями силікатно-магнетитових кварцитів і 
залізорудно-карбонатною, а також хромітовою формацією. 

Український щит представлений в цьому плані численними родовищами і рудопроявами золота й заліза в 
зеленокам’яних структурах (ЗС) Середнього Придніпров’я та Західного Приазов’я. Серед родовищ золота 
найбільш вивченими й перспективними є Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка, Сурозьке. Золоте 
зруденіння локалізовано, в основному, в коматіїт-толеїтовій та джеспіліт-метатолеїтовій формації. І якщо в 
рудовміщуючій метакоматіїт-толеїтовій формації зруденіння пов’язано з флюїдними системами ріодацитової 
формації та комагматичного комплексу гранітоїдів тоналіт-плагіогранітної формації  та кварцово-
жильним/мінералізованих зон геолого-промисловими типами [9], то золото, що локалізоване в джеспіліт-
метатолеїтовій формації [1], пов’язується із поствулканічною ексгаліційно-гідротермальною діяльністю у 
підводних умовах підводних лавовиливів (золото-колчеданно-поліметалічний геолого-промисловий тип). В ЗС 
Західного Приазов’я золоте зруденіння локалізовано [5] в утвореннях ольжинської і косівцевської світ 
(метакоматіїт-толеїтова формація), а спричинено відділенням флюїдних систем від родопочаткових магм порід 
ріодацитової формації (сурозька світа та субвулканічні комагмати Осипенківського масиву).  

Із пізньоархейським суперкрустально-ультраметаморфічним СФК Українського щита пов’язані 
родовища й перспективні рудопрояви графітових руд, глиноземів, заліза. Об’єкти графітових руд приурочені до 
кондалітової формації й зосереджені в Середньому Побужжі – головному районі з видобування цього виду 
мінеральної сировини. Перспективні прояви глиноземів – силіманіту, гранату, кордієриту встановлені серед 
утворень високоглиноземисто-кварцитової формації, що також розвинена в районі Середнього Побужжя. 
Невеликі родовища й рудопрояви заліза в складі гнейсо-кристалосланцево-амфіболітової формації встановлені 
в Білоцерківському залізорудному районі [5]. 

Надзвичайно виразно у металогенічному відношенні у Світі і в Україні виокремлюється 
ранньопротерозойська стадія, що свідчить про архей-протерозойський металогенічний рубіж. Сформовані на 
цій стадії рудні формації численні й різноманітні, серед яких першорядне значення мають смугаста залізорудна 
(залізистих кварцитів) й золотоносних та ураноносних конгломератів, поширені також мідно-нікелева з 
платиноїдами, галеніт-сфалеритова метаморфізована й апатит-титаномагнетитова, мідистих пісковиків і 
сланців, оловорудних скарнів, уранова, срібна, мусковітова, високоглиноземиста, топаз-берил-моріонова. 
Родовища усіх цих формацій здебільшого мають вулканогенно-осадове, магматичне (з пегматитовим) і, 
частково, метаморфогенне походження. 

На теренах України в ранньопротерозойську металогенічну епоху були утворені чисельні залізорудні 
джеспілітові родовища Криворізько-Кременчуцького району, частина з яких згодом перетворена в родовища 
багатих залізних руд. За запасами руд родовища цього району відіграють визначальну роль у сировинній базі 
заліза країни. Залізорудні поклади зосереджені в складі джеспіліт-кременисто-сланцевої формації. Як супутній 
компонент в рудах присутній германій. 

В Центральноукраїнському (Кіровоградському) рудному районі до гранітогнейсового комплексу 
приурочені родовища золота Клинцівське, Юр’ївське та низка перспективних рудопроявів. Золоторудні об’єкти 
східної частини району локалізовані в утвореннях формації олігоміктових пісковиків. Рудопрояви західної 
частини району містяться, в основному, в метавулканогенно-кременисто-сланцевій формації.  

Важливе місце в сировинному потенціалі держави займають рідкіснометалеві руди (Li, Ta, Nb), що 
приурочені до пегматитів кіровоградського й салтичанського комплексів. Родовища й перспективні рудопрояви 
з промисловими параметрами розташовані, відповідно, в межах Інгульського (Полохівське, Надія та ін.) й 



 

155 
 

Приазовського мегаблоків УЩ (Шевченківське, Балка Крута та ін.), зосереджені в гранітитовій формації. В 
Північно-Західному районі прояви Ta й Nb встановлені в пегматитах житомирського комплексу (двослюдяна 
гранітова формація). 

В Середньому Побужжі до інтрузій капітансько-деренюхинського комплексу приурочені стратиформні 
магматогенні родовища хромових руд, промислове значення яких доведено виконаною геолого-економічною 
оцінкою. Корінні руди залягають в породному комплексі формації базитів та ультрабазитів. Певні перспективи 
дана формація має стосовно виявлення промислових об’єктів благородних металів – золота й платиноїдів. 

В південно-західній частині Інгульського мегаблоку поширені уранові родовища калій-уранової 
формації. Разом з ураном руди цього типу містять високі концентрації торію. Торій-уранові руди наразі не 
розроблюють, проте прогнозується їхнє використання для виробництва електроенергії в атомних реакторах 
нового покоління. Руди калій-уранової формації приурочені до пегматитів, які входять до складу гранітової 
формації.  

Серед інших важливих видів металічних корисних копалин, що проявлені в нижньопротерозойських 
породних комплексах УЩ, слід зазначити перспективні рудопрояви вольфраму в районі Правобережних 
магнітних аномалій (Інгульський мегаблок), що приурочені до скарнів, розвинених по породах 
метавулканогенно-кременисто-сланцевої формації. У Волинському мегаблоці прояви вольфраму встановлені в 
скарнах і скарнованих породах кочерівської світи (метакарбонатно-псамітова й метавапняково-теригенна 
формації). В західному обрамленні Корсунь-Новомиргородського плутону відомий Селищанський рудопрояв, 
який також представлений шеєлітоносними скарнами. Вміщувальними є породи гнейсо-кристалосланцево-
амфіболітової формації. 

Олово, рубідій, цезій як супутні компоненти присутні в літієвих рудах Шполяно-Ташлицького рудного 
району Інгульського мегаблоку (родовище Полохівське, ділянка Добра), що локалізовані в метасоматично 
змінених пегматитах кіровоградського комплексу (гранітитова формація). 

До габроїдів Прутівської інтрузії букинського комплексу (діорит-габро-монцонітова формація) 
приурочений перспективний рудопрояв нікелю. 

В породній асоціації гнейсо-плагіогранітової формації встановлено чисельні прояви берилію, що 
пов’язані з шереметівським комплексом, поширеним у Волинському мегаблоці. 

Завершення епохи раннього протерозою (згідно з міжнародною стратиграфічною шкалою, яка наведена в 
[6]) визначається кульмінаційним металогенічним імпульсом ендогенної активності Землі, що відповідає 
ізотопному віку 1900±100 млн років. Цей глобальний імпульс охопив усі континенти й знаменується 
формуванням величезної кількості родовищ різних видів корисних копалин [4, 5]. 

Найважливішими для економіки держави є сформовані в цей час родовища урану метасоматичного 
генезису, корінні родовища фосфор-титанових руд, рідкісних металів і рідкісних земель. Значні перспективи 
пов’язані з проявами благородних і лужних металів, ванадію та ін.  

Величезний потенціал і практичне значення, як енергетична сировина, мають уранові руди, що 
представлені натрій-урановою й залізо-урановою формаціями. Численні родовища та рудопрояви зосереджені в 
Центральноукраїнському рудному районі і локалізовані в натрових метасоматитах, які виділено в самостійну 
однойменну формацію, враховуючи їхній великий обсяг і значення в процесі рудоутворення. Процеси лужного 
метасоматозу обумовлені палеопротерозойською тектоно-метасоматичною активізацією, під час якої відбулось 
впровадження Корсунь-Новомиргородського плутону. 

Корінні магматичні родовища фосфор-титанових руд приурочені до Коростенського й Корсунь-
Новомиргородського розшарованих плутонів. Поклади комплексних апатит-ільменітових руд просторово й 
генетично пов’язані з габро-анортозитовою формацією, що поєднує цілий ряд породних різновидів основного-
ультраосновного складу. Апатит-ільменітові руди локалізовані, в основному, в анортозитах [5]. Супутніми 
корисними компонентами в рудах є ванадій і скандій. 

В Пержанському рудному полі (Волинський мегаблок) зосереджені значні запаси й ресурси берилію. 
Рудні поклади локалізовані в метасоматитах і метасоматично змінених гранітах пержанського інтрузивного 
комплексу, який включено до складу гранітитової формації. В цьому ж районі з пержанськими гранітами 
пов’язані перспективні прояви молібдену, олова, цирконію, срібла, рідкісних земель. 

Широким комплексом різноманітних корисних копалин, які концентрувались в розглядуваний 
геологічний час, характеризується Приазовський мегаблок, насамперед, східна його частина, де виявлені 
родовища й перспективні рудопрояви рідкісних металів і рідкісних земель – цирконію, танталу, ніобію, 
молібдену, ітрію, церію та ін. Ці корисні копалини пов’язані з лужними породами октябрського інтрузивно-
магматичного комплексу, які віднесені до лужносієнітової формації. 

У Центральному й Східному Приазов’ї відомі рудопрояви молібдену, олова, рідкісних земель, що 
приурочені до гранітів кам’яномогильського комплексу. За виконаним геолого-формаційним розчленуванням 
рудовміщувальними для даних рудопроявів є утворення сублужної гранітової формації.  

Промислові концентрації скандію й ванадію містяться в метасоматитах Жовторіченського родовища 
(Криворізько-Кременчуцька СФЗ). Як супутні компоненти присутні цирконій, рубідій, цезій. Експлуатаційні 
запаси основної корисної копалини цього об’єкту – урану – на даний час уже відпрацьовані. Ванадій-скандієве 
зруденіння приурочено як до альбітитів (формація натрових метасоматитів), які вміщують уранові руди, так і 
до натрієво-карбонатних метасоматитів, розвинених по породах гданцівської світи. Вміщувальні породи – 
кварцити, сланці, доломіти входять до складу кременисто-сланцевої формації.  
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Висновки 

Розвиток земної кори в різні епохи характеризується специфічними й властивими тільки для них 
геологічними умовами та геотектонічними режимами, що відобразилось на формуванні й становленні певних 
структурно-формаційних комплексів, формацій та асоціацій, які відрізняються не тільки породним 
наповненням (нерідко – це сполучення різних за віком і генезисом порід), а й геохімічною спеціалізацією, 
металогенією, приуроченістю до них конкретних видів корисних копалин. 

Геологічні формації у зв’язку з цим можна ефективно використовувати для регіонального тектонічного 
аналізу й міжрегіональної кореляції геологічних комплексів, металогенічного аналізу, прогнозу й виявлення 
перспектив та закономірностей поширення корисних копалин. Взаємозв'язок геологічних та рудних формацій 
показано в [7] на матеріалі вивчення металогенії архейських породних комплексів.  

Кожному геолого-промисловому типу родовищ сприяють властиві тільки йому структурно-формаційні 
умови – ділянки поєднань формацій різних петрогенетичних класів, контрастних за речовинним складом і 
фізичними властивостями, де здійснення рудогенеруючих процесів та рудовідкладення є найвірогіднішими. Під 
час металогенічних досліджень виявлення подібних сприятливих ділянок повинно бути одним із головних 
завдань. 

В процесі виконання УкрДГРІ геолого-формаційних досліджень значно поповнено й систематизовано 
масив даних з рудоносності та геохімічної спеціалізації геологічних формацій, який може мати практичне 
значення для надрокористування, а також застосовуватись для визначення першочергових напрямів 
геологорозвідувальних робіт з вивчення корисних копалин, прогнозування перспективних площ і ділянок для 
пошуків нових родовищ.  
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Підвищення енергетичної безпеки України шляхом створення 
Рудківського підземного сховища газу  
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Підземні сховища газу мають надважливе значення в балансуванні енергозабезпечення природним газом споживачів не 
тільки в Україні але у країнах Євросоюзу. Збільшення обсягів зберігання газу за рахунок створення на базі унікального 
Рудківського газового родовища – підземного сховища газу дозволить збільшити енергетичну безпеку України та країн ЄС 
за рахунок закачування газу із різних регіонів світу, насамперед зі США і Норвегії. 

Increasing energy security of Ukraine by creating  
Rudkivske underground storage 
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2 – Project manager of Subsurface reform, shon327@hotmail.com,  
3 – Head of department of coal and energy industry, pek@loda.gov.ua, 
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Underground gas storages are of significant importance as s balancing tool of gas supply customers not only within Ukraine but in 
EU countries as well. Increasing amount of gas storage possibilities by converting Rudkivske gas field into underground gas storage 
will allow to increase level of energy security of Ukraine and EU countries by storing gas from different regions of the world, first of 
all – from USA and Norway. 

 
Потреба створення у західному регіоні підземних сховищ газу (ПСГ) виникла на зламі 60–70 років 

минулого століття через збільшення споживання газу в західних регіонах України та нарощення об’ємів 
поставок в країни Європи, де утворився відчутний дефіцит ресурсів.  

До того ж сприяли відповідні геологічні умови – сховища можна було створювати у вироблених 
покладах газових родовищ. У 1969 році було розпочато закачування газу на Угерському родовищі, яке 
започаткувало створення найбільшого в Європі Західноукраїнського комплексу ПСГ. Створення й експлуатація 
унікального Більче-Волицько-Угерського ПСГ – непересічне явище в світові практиці. Базове сховище великої 
потужності сьогодні регулює не тільки сезонну нерівномірність газопостачання західного регіону України і 
транзитного постачання, але й функціонує як джерело газопостачання в осінньо-зимовий період. Будівництво 
сховища тривало майже 10 років [1].  

На даний час енергетична безпека України в значній мірі визначається наявністю в ній підземних сховищ 
газу (ПСГ). Добре розвинена мережа ПСГ відіграє важливу технологічну ланку діючої газотранспортної 
системи країни, здатну забезпечити надійність внутрішнього так і транзитного постачання газу [2]. В Україні є 
сприятливі геолого-економічні умови для подальшого розширення мережі ПСГ у межах західної частини. У 
зв’язку з забезпеченням надійності експортних поставок газу в країни Європейського Союзу та для 
газопостачання споживачів Західного економічного регіону України, з постійним зменшенням видобутку газу з 
газових родовищ західних областей України пропонується до розгляду переведення карпатій-мезозойських 
відкладів відомого Рудківського газового родовища, яке розташоване в Самбірському і Городоцькому районах 
Львівської області для створення потужного ПСГ (рис. 1).  
Рудківська структура розміри складки 18х10 км, амплітуда 250 метрів. З Рудківською складкою пов’язана 
склепінна тектонічно порушена структура-пастка, що контролює підгіпсовий карпатій-юрський газовий поклад 
Рудківського родовища. Рудківське газове родовище було відкрите у 1953 р. Експлуатація родовища 
розпочалася в 1957 р. Спочатку експлуатації річне видобування газу складало більше 1 млрд. м3 газу. 
Максимальний видобуток газу був у 1964 році і становив 3,4 млрд. м3. Станом на 1.01.2017 р. родовище 
виснажене більш ніж на 90 % і перебуває на завершальній стадії розробки. Початкові запаси газу в карпатій-
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юрському покладі складали 29,1 млрд. м3. У покрівельній частині Рудківської структури верхньоюрські карбонатні 
породи-колектори характеризуються відносно високими значеннями пористості та проникності і разом з 
пісковиками карпатію утворюють єдиний природний резервуар для газонакопичення, який є одним з основних 
продуктивних горизонтів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. В межах Рудківського газового 
родовища він характеризується високими ємнісно-фільтраційними властивостями [3]. Варто зазначити, що в 
скорім часі розпочинається будівництво магістрального газопроводу – інтерконектору “Дроздовичі – Більче-
Волиця” на території України і є частиною інвестиційного міжнародного проекту Республіка Польща – 
Україна. Цей проект спрямовано на з’єднання з країнами Центральної і Східної Європи через транспортні  

 

системи окремих країн і транскордонні інтерконектори. Сумарна ємність усіх підземних сховищ газу (ПСГ) в 
Європі, без урахування потужностей України, становить близько 101 775 млн м3, які за станом на 29 липня 
2018 року, заповнені на 59,6 % (на 60 600 млн м3). Україна має найбільші підземні газові сховища в Європі, 
сумарна активна ємність яких становить 30 950 млн м3. Станом на 29 липня 2018 року в українських ПСГ 
знаходилося 12 734 млн куб. м газу, що становить 41 % від загальної місткості, з даних ПАТ Укртрансгаз. 
Слідом за Україною найбільші сховища газу мають Німеччина – 22 513,2 млн м3, Італія – 18 596,2 млн м3, 
Франція – 12 668,5 млн м3 і Нідерланди – 12 426,6 млн м3, які заповнені відповідно на 15,8 %, 35,6 %, 3,3 % і 
8,3 %.  

При цьому, Рудківське газове родовище розташоване всього на віддалі 10 км на північ від проходження 
магістрального газопроводу. Для закачування і відбору газу можливо застосувати переведення частини 
свердловин старого фонду, технічний стан яких буде підходити вимогам щодо свердловин підземних сховищ 
газу та буріння переважно нових нагнітально-експлуатаційних свердловин, що дозволить новому Рудківському 
ПСГ підвищити темпи заповнення та відбору газу в часі, створить підвищення маневреності потоками газу для 
задоволення як місцевих споживачів, так і віддалених, у тому числі і в Європейському Союзі до 30 млн м3. 



159 
 

Враховуючи природну унікальність за значними об’ємами зберігання та зручне географічне розташування, 
Рудківське ПСГ дозволить у два рази збільшити потужності сховищ Західного регіону до 60 млн м3, заповнення 
якого може відбуватися за рахунок видобутку газу з шельфової акваторії Атлантичного океану, Середземного, 
Північного моря та транспортуванням сланцевого (дешевого) газу потужними газовозами зі США.  

Разом з тим, Верхня палата парламенту Польщі ухвалила закон про ратифікацію польсько-датського 
договору про будівництво газопроводу “Baltik pipe”, завдяки якому норвезький газ з шельфу в Північному морі 
буде доставлятися до Польщі транзитом через територію Данії і буде зданий в експлуатацію до 2023 року. 
Планові обсяги поставок газу на першому етапі більше 10 млрд. м3. При цьому, при збільшенні поставок газу є 
технічні можливості частину цього газу зберігати в Українських ПСГ, у тому числі на Рудківському ПСГ.  

Це безперечно забезпечить високу надійність зберігання та функціонування газотранспортної системи 
України, підвищить енергетичну безпеку разом з країнами ЄС, зменшить конкурентну здатність російського 
газу, в тому числі Північного потоку і цим варто невідкладно скористатись. 
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ДОСВІД СТВОРЕННЯ ПООБЛАСНИХ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ  
ОГЛЯДІВ У ГІС 

Н. Г. Люта1, І. В. Саніна2, С. М. Приходько3,  
1 – канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ, Україна, nlyuta@ukr.net, 
2 – УкрДГРІ, Київ, Україна, ekogeol@ukr.net, 
3 – УкрДГРІ, Київ, Україна, ekogeol@ukr.net. 
У доповіді наведено досвід створення в ГІС еколого-геологічних оглядів по територіях Київської та Волинської областей. 
Створені огляди сприятимуть інформаційному забезпеченню обласних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, на які покладено функції розроблення та реалізації місцевих програм у сфері питної води і питного 
водопостачання, затвердження з урахуванням вимог законодавства, проектів містобудівних програм, генеральних планів 
забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, а також виконання регіональних програм соціально-
економічного розвитку та охорони довкілля у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. 

EXPERIENCE OF REGIONS ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL 
REVIEWS CREATION IN GIS 

N. G. Lyuta1, I. V. Sanina2, S. M. Prykhodko3, 
1 – candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, nlyuta@ukr.net, 
2 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, ekogeol@ukr.net, 
3 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, ekogeol@ukr.net. 
The report presents the experience of creating ecological-geological reviews in GIS in the territories of the Kyivska and Volynska 
regions. The reviews will supply the information support of the regional executive authorities and local governments, which are 
responsible for the development and implementation of local programs in the area of drinking water and drinking water supply, 
approval, taking into account the requirements of the legislation, projects of urban development programs, general plans for the 
development of human settlements, other urban planning documentation, as well as the implementation of regional programs for 
socio-economic development and environmental protection in the adoption of sound management making decisions. 

 
Враховуючи обраний Україною курс на децентралізацію, важливого значення набуває інформаційне 

забезпечення обласних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на які покладено 
функції розроблення та реалізації місцевих програм у сфері питної води і питного водопостачання, 
затвердження проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої 
містобудівної документації, а також виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку та 
охорони довкілля. Очевидно, що для таких споживачів прийняте в галузі картування по аркушах є вкрай 
незручним і малоприйнятним. 

Перед створенням оглядів ми проаналізували, яка саме інформація буде найбільш цікавою для обласних 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і широких верств населення, і дійшли висновку, 
що головну увагу варто приділити питанням забезпеченості областей корисними копалинами, питною водою із 
захищених підземних джерел водопостачання, а також питанням висвітлення розвитку небезпечних 
геологічних процесів.  

До проблем створення еколого-геологічних оглядів належать наступні.  
Формат геологічних, еколого-геологічних атласів, як і будь-яких атласів, передбачає жорстку структуру 

(у випадку карт – це легенда до них), та відповідний уніфікований набір даних по різних територіях. Як 
правило, в процесі укладання еколого-геологічних карт це стає досить значною проблемою, пов’язаною 
передовсім з украй нерівномірною вивченістю територій і, відповідно, неоднаковою забезпеченістю 
інформацією для картографування. 

Як відомо, бурхливий розвиток еколого-геологічних досліджень припав на середину вісімдесятих років 
минулого сторіччя, а на початку дев’яностих уже розпочався їхній суттєвий спад. Методика проведення цих 
робіт відповідала їхній меті – як правило, це був “пошук забруднення”, а не намагання відобразити реальний 
стан компонентів геологічного середовища. Це нерідко змушувало нас сумніватися щодо можливості 
екстраполяції отриманих результатів на інші території, які не були обстежені. Нині зрозуміло, що метою таких 
робіт повинна бути комплексна оцінка екологічного стану компонентів геологічного середовища, яка б 
обов’язково включала як виявлення забруднених зон, так і вивчення фонових (референтних) умов, а також 
вивчення територій з найбільш типовим поєднанням природних і техногенних умов і чинників, що визначають 
стан геологічного середовища та його зміни. 

У подальший період еколого-геологічні дослідження мали здебільшого епізодичний і несистемний 
характер, що засвідчує інформація, отримувана з розділів “Екологічний стан геологічного середовища” звітів з 
геологічного довивчення раніше закартованих площ, які ми використовували в процесі підготовки оглядів. 

За таких умов досить часто виникають питання – як відобразити більш-менш реальний екологічний стан 
довкілля? Наприклад, на території області один населений пункт був покритий літолого-геохімічним 
опробуванням, на основі чого були побудовані відповідні ізоконцентрати вмісту важких металів у ґрунтах, а 
сусідній населений пункт не був підданий такому опробуванню, хоча за показниками кількості населення, 
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кількості і характеру промислових підприємств та інших показників техногенного навантаження він не 
поступається першому. Виникає питання – як бути в такому випадку? З практики попередніх робіт відомо, що 
нерідко дослідники брали на себе відповідальність і, послуговуючись методом аналогій, зображали, так би 
мовити, гіпотетичні аномалії хімічних елементів і сполук, які, судячи з їхніх експертних суджень, повинні були 
б мати місце у населеному пункті.  

У процесі укладання еколого-геологічних оглядів ми вирішили не використовувати подібні методи і 
виходи з передумови, що будь-яка карта, в т.ч. і еколого-геологічна, відображає сучасний рівень знань про 
досліджувану територію. Тому відсутність інформації про забруднення того чи іншого компонента довкілля 
свідчить не про відсутність такого забруднення, а про відсутність відповідної інформації щодо нього. На карти 
були винесені лише підтверджені документально аномалії (ізоконцентрати) хімічних елементів.  

Іншою суттєвою проблемою створення таких оглядів є швидке старіння геологічної інформації. Якщо 
класична геологія має справу зі стабільними у часі об’єктом і предметом досліджень, коли змінюються лише 
методи вивчення, то екологічна геологія вивчає швидко змінні у часі об’єкти. Досвід засвідчує, що зокрема 
комплексна дія природних і техногенних чинників обумовлює досить суттєві зміни хімічного складу 
кореневого прошарку ґрунтів.  

Вихідними даними для проведення роботи були матеріали геологічних, гідрогеологічних, еколого-
геологічних, еколого-геохімічних, інженерно-геологічних, геологознімальних та ін. досліджень, що 
виконувалися і виконуються регіональними геологічними підприємствами, іншими суб’єктами державного 
моніторингу довкілля.  

Розробка методики та створення еколого-геологічних оглядів областей України в ГІС здійснювалася 
шляхом послідовного вирішення наступних геологічних завдань: 

– визначення переліку картографічних матеріалів та інформаційних шарів для еколого-геологічних 
оглядів. 

– збір фактичних матеріалів для підготовки комплекту електронних еколого-геологічної та 
гідрогеологічної карт території Київської та Волинської областей України; 

– розробка структури карто- і фактографічної бази даних у ГІС для інформаційного забезпечення 
еколого-геологічних оглядів;  

– наповнення баз даних еколого-геохімічною, гідрогеологічною, інженерно-геологічною, геологічною та 
ін. необхідною для створення оглядів інформацією; 

– розроблення адаптованих варіантів картографічних матеріалів та легенд до них; 
– створення пообласних еколого-геологічних оглядів (Київської та Волинської областей України) в ГІС. 
У праці висвітлено інформацію, що комплексно відображає геологічну будову; гідрогеологічні умови; 

розміщення родовищ корисних копалин в межах області, зокрема їхні запаси на період складання огляду; 
родовища підземних вод господарсько-питного призначення, а також мінеральних лікувально-столових і 
лікувальних вод, у т. ч. експлуатаційних запасів підземних вод та обсягів водоспоживання; прояви і масштаб 
екзогенних геологічних процесів; ландшафтно-геохімічні; інженерно-геологічні умови тощо; техногенний 
вплив; еколого-геологічні умови територій, у т. ч. фонові показники, ореоли забруднення компонентів 
геологічного середовища. 

Еколого-геологічні огляди є комплектом таких карт: 
– геологічна будова та корисні копалини;  
– гідрогеологічні умови; 
– основні водоносні горизонти і комплекси;  
– прогнозні ресурси та експлуатаційні запаси підземних вод;  
– еколого-геохімічні умови;  
– гідрохімічна характеристика ґрунтових вод;  
– зона аерації та оцінка часу можливого проникнення забруднень у ґрунтові води;  
– інженерно-геологічні умови; 
– розповсюдження екзогенних геологічних процесів; 
– геоморфологічні умови;  
– основні техногенні об’єкти, що впливають на екологічний стан геологічного середовища. 
Створені огляди є результатом узагальнення та аналізу сучасної еколого-геологічної інформації і 

безсумнівно будуть корисними. Вони дають змогу оцінити перспективи використання неосвоєних мінеральних 
ресурсів областей, ознайомлюють з геологічними пам’ятками, досить детально описують можливості освоєння 
підземних вод, а також дозволяють більш обґрунтовано планувати господарське освоєння територій з 
урахуванням особливостей поширення і можливостей активізації небезпечних геологічних процесів. 

Передбачається, що створені інтерактивні карти будуть доступні для перегляду на сайті УкрДГРІ 
широкому загалу споживачів, які цікавляться природними багатствами і екологією рідного краю.  

Еколого-геологічні огляди сприятимуть інформаційному забезпеченню обласних органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, на які покладено функції розроблення та реалізації місцевих 
програм у сфері питної води і питного водопостачання, затвердження з урахуванням вимог законодавства, 
проектів містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної 
документації, а також виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку та охорони довкілля у 
прийнятті обґрунтованих управлінських рішень. 
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УДК 551.496 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УПОРЯДКУВАННЯ НЕОСВОЄНИХ РОДОВИЩ 
ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

Г. Г. Лютий1, Н. Г. Люта2, І. В. Саніна3, 
1 – канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, ekogeol@ukr.net, 
2 – канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, nlyuta@ukr.net,  
3 – УкрДГРІ, м. Київ, Україна, ekogeol@ukr.net 
Авторами розглянуте питання упорядкування експлуатаційних запасів підземних вод в Державному балансі корисних 
копалин України з врахуванням їхнього освоєння. Запропоновані зміни підходів до проведення списання запасів родовищ 
підземних вод. 

ABOUT THE NEED TO REGULARIZING UNDEVELOPED DRINKING 
GROUNDWATER DEPOSITS 

G. G. Lyutyi1, N. G. Lyuta2, I. V  Sanina3, 
2 – candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine ekogeol@ukr.net, 
3 – candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine nlyuta@ukr.net, 
1 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, ekogeol@ukr.net  
The article considers the issue of streamlining of groundwater operational reserves in the State Balance of Minerals of Ukraine, 
taking into account their development. The proposed changes in the approaches to the removal from the inventory of groundwater 
reserves of deposits that have not been commissioned for a long time and their further use is impossible 

 
За даними Державного балансу на 2018 р. в Україні налічується близько 1300 ділянок питних і технічних 

підземних вод, які об’єднані у 670 родовищ. Експлуатаційні запаси цих ділянок розвідані та затверджені ДКЗ 
СРСР, УкрТКЗ та ДКЗ України у кількості 15425,7 тис. м3/д. Переважна більшість з них розвідані ще в 70–80 
роках ХХ століття і значна їх частина до цього часу так і залишаються невикористаними. У тому ж Державному 
балансі зафіксовано, що на сьогоднішній день розробляються лише 700 ділянок підземних вод з 
експлуатаційними запасами 7340,5 тис. м3/д. При цьому реально відбирається 1442,7 тис. м3/д, тобто 9,35 % 
загальних запасів. До експлуатації не залучені близько 600 ділянок із затвердженими запасами 8085,2 тис. м3/д. 

Не вдаючись до аналізу причин такого стану слід зазначити, що ці неосвоєні родовища із затвердженими 
запасами не знаходяться на балансі жодного надрокористувача. Практично вони є бездоглядними і не 
захищеними від різноманітного негативного антропогенного впливу. Зокрема частина таких родовищ 
забудована, що унеможливлює їх освоєння у майбутньому, частина просто знищена, частина в результаті 
непродуманої антропогенної діяльності забруднена або піддається забрудненню, що вимагає у подальшому 
суттєвих коштів для проведення відповідних заходів з очищення води. В результаті, при прийнятті відповідних 
рішень стосовно подальшого розвитку водопостачання того чи іншого об’єкту повної довіри до родовищ 
підземних вод, які знаходяться у Державному балансі корисних копалин і які тривалий час не освоюються, не 
може бути.  

Враховуючи викладене на нашу думку є доцільним: 
а) Виконати інвентаризацію всіх родовищ підземних вод, які не освоєні протягом 10 років після 

проведення геологорозвідувальних робіт і затвердження запасів, з обстеженням на місцевості, оцінкою 
сучасного техногенного впливу на території цих родовищ і встановленням суб’єктів власності землі, на якій 
зазначені родовища розташовані. 

б) Створити в рамках Державного балансу родовищ корисних копалин України окремий Резерв родовищ 
підземних вод, що неосвоєні протягом 10 років після затвердження запасів. До цього Резерву включити також 
запаси підземних вод, які були апробовані рішенням науково-технічних рад виробничих геологічних 
підприємств Міністерства геології УРСР і його правонаступників, а також ті запаси, використання яких не 
передбачається в результаті переоцінок, обумовлених зменшенням потреби водокористувачів. Родовища 
підземних вод з резерву надавати у користування з метою розробки на загальних умовах.  

в) За державні кошти організувати періодичне один раз на 10 років обстеження ділянок неосвоєних 
родовищ із затвердженими запасами з метою встановлення можливого негативного антропогенного впливу і 
відповідного коригування вмісту Резерву. 

г) До щорічних по-обласних балансів підземних вод включати лише дані по освоєних родовищах, що 
суттєво скоротить обсяги робіт з ведення балансів. 

д) Підготувати проект постанови КМУ України стосовно обов’язкового узгодження забудови територій 
країни з Держгеонадрами з метою унеможливлення виведення з ладу родовищ корисних копалин, у тому числі 
підземних вод. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ЛІТОЛОГО-ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОСНОВНИХ НАФТОГАЗОНОСНИХ КОМПЛЕКСІВ ДДЗ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

В. В. Макогон, канд. геол. наук, В. Т. Кривошеєв, канд. геол.-мінерал. наук, Є. З. Іванова, Г. В. Турок, 
Український державний геологорозвідувальний інститут, Чернігів, Україна, vlvlm@ukr.net 
У доповіді викладено методику та результати комплексних регіональних літолого-палеогеографічних досліджень ДДЗ, 
виконаних відділом методики нафтогазопошукових робіт УкрДГРІ за останні десятиліття. Наведено коротку інформацію 
про складені на даний час карти основних продуктивних горизонтів турнейського та візейського ярусів нижнього карбону. 
Охарактеризоване практичне значення досліджень цього напрямку та основні перспективи їх подальшого розвитку. 

REGIONAL LITHOLOGIC AND PALEOGEOGRAFIC RESEARCHES OF 
BASIC OIL-AND-GAS BEARING COMPLEXES OF DDB ARE ON THE 

MODERN STAGE 

V. V. Makogon, Ph. d., vlvlm@ukr.net, V. T. Kryvosheyev, Ph. d., Y. Z. Ivanova, H. V. Turok,  
Ukrainian State Geological Research Institute, Chernigiv, Ukraine 
The report describes the methodology and results of complex regional lithologic-paleogeographic research of DDB, 
performed by the department of methodology of oil and gas exploration works of UkrSGRI in recent decades. The brief 
information about the maps of the main productive horizons of the Tourneisian and Visean stages of Lower 
Carboniferous are presented. The practical significance of research in this direction and the main prospects for their 
further development are described. 

Фонд традиційних локальних структур антиклінального типу, перспективних для пошуків нафти і газу, 
невпинно скорочується. Тому виявлення пасток і, відповідно, покладів вуглеводнів (ВВ) так званого 
літологічного типу, засноване на палеогеографічних реконструкціях, набуває першочергового значення. Як 
відомо, якою б не була щільність буріння на певній території, вона завжди буде нерівномірною з причини 
концентрації робіт на ділянках, перспективних для пошуків традиційних структурних пасток. Палеогеографічні 
дослідження дозволяють шляхом аргументованої логічної інтерполяції (іноді екстраполяції) обґрунтовано 
прогнозувати літологічні типи розрізів у межах “білих плям”, не розкритих бурінням. 

Пошуки невеликих пасток неантиклінального типу потребують залучення широкого комплексу геолого-
геофізичних методів, одним з яких, здатним прогнозувати складнопобудовані пастки, є комплексний 
седиментологічний аналіз. Класичні методи літолого-фаціальних та палеогеографічних досліджень, які є 
високоефективними для територій з великою кількістю відслонень, мають обмежене використання в межах 
нафтогазоносних басейнів. Тому використання результатів промислово-геофізичних досліджень, які 
дозволяють отримувати безперервну інформацію за розрізом свердловин, є невід`ємною складовою літолого-
палеогеографічних досліджень глибокозанурених горизонтів. Комплексне використання даних літолого-
генетичного вивчення кернових зразків та особливостей розповсюдження та чергування у розрізі їх каротажних 
аналогів дає можливість забезпечити достатньо високу достовірність палеогеографічних побудов. 

Майже 60 років тому, у 1960 році були складені перші літолого-палеогеографічні карти, куди входила 
територія Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Це були “Атлас літолого-палеогеографічних карт 
Української та Молдавської РСР” та “Атлас літолого-палеогеографічних карт Руської платформи та її 
геосинклінального обрамлення”. Протягом 60-х років були складені ще два комплекти дрібномасштабних 
літолого-палеогеографічних карт, які включали і територію ДДЗ.  

У Чернігівському відділенні УкрДГРІ (ЧВ УкрДГРІ) у кінці 60-х і на початку 70-х років під 
керівництвом О. Лукіна були виконані НДР, присвячені вивченню палеогеографії, фацій, літології та 
колекторських властивостей палеозойських відкладів ДДЗ та складені схематичні карти товщин та літолого-
фаціального складу масштабу 1:500 000. Літологічні, літолого-фаціальні, літолого-палеогеографічні 
дослідження розвивались у комплексі зі стратиграфічними та іншими геологічними дослідженнями. 

У 1976 р. на більш широкому фактичному матеріалі під керівництвом Б. І. Кельбаса була складена серія 
літолого-фаціальних карт масштабу 1:200 000 крупних стратонів, які відіграли свою роль у розумінні 
геологічної історії регіону. 

Важливу роль у вивченні літології, фацій, палеогеографічних умов осадконакопичення відіграла робота 
О. Лукіна “Формації і вторинні зміни кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з 
нафтогазоносністю”. У ній було розглянуто особливості розповсюдження формацій у межах ДДЗ, детально 
охарактеризовані типи уламкових, глинистих, карбонатних і вуглистих порід з використанням літолого-
петрографічних, хімічних, рентгеноструктурних та інших досліджень, вторинні зміни відкладів, фаціальні та 
палеогеографічні умови утворення формацій. Наведені схематичні карти розповсюдження та потужностей 
формацій на ділянці від крайнього північного заходу Дніпровсько-Донецької западини. 

mailto:vlvlm@ukr.net


164 
 

У кінці 70-х та у 80-х роках колективом фахівців ЧВ УкрДГРІ у складі О. Ю. Лукіна, В. Т. Кривошеєва та 
інших виконана низка важливих НДР, у яких детально розглядались літолого-фаціальні аспекти 
кам’яновугільних відкладів та палеогеографія. 

У подальшому нерідко дослідження нафтогазоносних стратонів ДДЗ не обходились без літолого-
фаціальних і літолого-палеогеографічних реконструкцій. Варто згадати дослідження під керівництвом 
В. Бабадагли, Г. Вакарчука, М. Єгурнової, В. Кривошеєва, Я. Лазарука О. Лукіна, А. Самойлюка та інших 
фахівців. У той же час абсолютна більшість з них стосувалася або конкретних зон (ділянок), або окремих, часто 
досить значних за об’ємом стратонів. 

У зв’язку з відсутністю детальних регіональних літолого-палеогеографічних карт, які б базувались на 
об’єктивних знаннях і були б основою для регіонального, зонального та локального прогнозу 
нафтогазоносності в регіоні, колективом фахівців ЧВ УкрДГРІ (В. Кривошеєв, В. Макогон, Є. Іванова та інші), 
який володіє великою літологічною і стратиграфічною інформацією по головних нафтогазоносних комплексах 
регіону, за останні 20 років складено серію літолого-палеогеографічних карт усієї території ДДЗ масштабу 
1:200 000 в об’ємі мікрофауністичних (МФГ) та навіть продуктивних горизонтів (ПГ).  

На основі комплексних досліджень по абсолютній більшості пробурених у ДДЗ глибоких свердловин і, 
особливо, добре вивчених на сучасному рівні знань найбільш повних у стратиграфічному відношенні розрізів 
була удосконалена і розповсюджена на всю територію западини взаємоув’язана схема стратиграфії, єдина 
номенклатура ПГ, глинистих перемичок і реперів. Це є необхідною умовою об’єктивізації палеогеографічних 
побудов, оскільки фаціальні комплекси мають чітке реальне фізичне відображення у літологічному складі, 
товщинах та площинній локалізації і повинні виділятися в конкретних стратиграфічних границях. 

Дослідження включали детальний опис розрізів глибоких свердловин з виділенням основних ознак та 
літогенетичних типів порід, їх кольору, складу, текстурних особливостей (що дуже важливо для встановлення 
генезису відкладів), мінеральних включень, характеру контактів і переходів одних порід в інші, товщин 
відкладів та ін. На основі цих досліджень і використанні електрометричних даних свердловинної геофізики 
виконувались детальне зіставлення розрізів свердловин, побудова літолого-геологічних профілів, які давали 
можливість вивчити будову розрізів, зміну їх потужностей, встановити перериви в осадконакопиченні, виявити 
палеогеоморфологічні та літолого-фаціальні особливості окремих стратонів та геологічних тіл. 

Варто зауважити, що автори, враховуючи масштаб досліджень та наявний фактичний матеріал, у своїх 
дослідженнях не ставили перед собою завдання виконати дрібну диференціацію обстановок 
осадконакопичення. Генетичні дослідження проводились, у першу чергу, щоб виділені фаціальні обстановки 
були фактично доведеними, а не лише логічно можливими, виходячи із загальних умов осадконакопичення. 
Відомо, що методика порівняльного літологічного аналізу дозволяє не тільки визначати умови накопичення 
окремих товщ та їх зміни у часі, а й фіксувати просторові співвідношення фацій. У свою чергу основні 
фаціальні комплекси відкладів визначають палеогеографічні умови їх формування. 

Таким чином на даний час складено 18 літолого-палеогеографічних карт часу накопичення різних 
стратонів нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ: ранньотурнейського (у цілому та окремо по ПГ Т-4 і Т-3), 
пізньотурнейського (XV МФГ), ранньовізейського (XIVМФГ), ранньотульського (XIII МФГ), пізньотульського 
(ХІІа МФГ) та пізньовізейського віку (ХІІ МФГ), що базуються на аналізі матеріалів по більш ніж 2,5 тис. 
глибоких свердловин ДДЗ. 

Регіональні палеогеографічні реконструкції будуються переважно для значних часових інтервалів 
(зазвичай кілька мільйонів років). За такий термін часто відбуваються суттєві зміни у положенні берегових 
ліній та характері осадконакопичення і, відповідно, ми маємо можливість відобразити лише певну 
опосередковану картину. Тому зменшення стратиграфічних інтервалів картування додає детальності та 
достовірності палеогеографічним реконструкціям. Саме з цією метою було виконано складання серії літолого-
палеогеографічних карт часу накопичення окремих ПГ верхньовізейського під’ярусу – одного з основних і 
найбільш перспективних комплексів для пошуків нетрадиційних пасток у ДДЗ. Карти складено для часу 
накопичення ПГ В-23, В-22, В-21, В-20, В-19, В-18, В-17, В-16, В-15 та В-14). 

Основними блоками інформації на картах є: літологічний склад відкладів, який показано 
загальноприйнятими умовними знаками; палеогеографічна обстановка осадконакопичення показана кольором, 
товщини відкладів – ізолініями, напрямки зносу уламкового матеріалу (основні та другорядні), 
нафтогазоносність. У межах кожного крупного стратону картувались зони розповсюдження (виклинювання, 
зрізання поверхнею розмиву) окремих ПГ, границі сучасного і можливого розповсюдження відкладів та ін. Для 
показу окремих типів розрізів (літологічних полів) на карті використовуються смуги 5-ти сантиметрової 
товщини, що приймаються за 100 % набору типів порід. Число компонентів літологічного складу визначалося з 
таким розрахунком, щоб відобразити специфіку змін порід, одночасно не перевантажуючи карту. Очевидно, що 
помилки підрахунку кількісних співвідношень для великої кількості компонентів різко збільшуються порівняно 
з помилками підрахунку для меншої кількості компонентів. Ураховуючи викладене, дуже спрощується 
простеження змін одних літологічних зон іншими, наростання та зниження піскуватості, виявлення напрямків 
зносу уламкового матеріалу та літолого-фаціальна зональність. Для більшої частини нижньокам’яновугільного 
розрізу характерною є фаціально-циклічна будова. В зв’язку з цим у кожній конкретній точці на карті того чи 
іншого стратону можуть бути присутніми кілька фаціальних комплексів і, відповідно, палеогеографічних 
обстановок. 
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Кожна з карт несе детальну регіональну, зональну та локальну інформацію, яка крім фундаментального 
наукового має велике практичне значення для формування напрямків геологорозвідувальних робіт та прогнозу 
нових пасток нафти і газу у провідному нафтогазовидобувному Східному регіоні України.  

У цілому для нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ характерна досить стійка літолого-
палеогеографічна зональність, зумовлена успадкованістю тектонічного розвитку ДДЗ. Із південного сходу на 
північний захід і від осьової зони до бортів, у напрямку поширення трансгресій, відбувається поступова зміна 
морських фацій перехідними і континентальними. Латеральна літолого-фаціальна мінливість призводила до 
формування у розрізах переривчасто-пластових, клиноподібних та лінзовидних піщаних тіл. При цьому 
характер будови продуктивних горизонтів, число і товщини алевритово-піщаних пластів, які входять до їх 
складу, змінюються не тільки в різних зонах западини, а й у межах певних локальних територій (структур, 
родовищ, пошукових площ), утворюючи ділянки зонального та локального заміщення колекторських товщ 
непроникними з формуванням структурно-літологічних пасток. 

Аналіз результатів виконаних комплексних досліджень дозволив виконати прогноз нових неструктурних 
пасток нафти і газу, які об’єднані у наступні напрямки: 

– рифогенно-карбонатні масиви турнейських відкладів; 
– пастки у карбонатних відкладах XIII МФГ; 
– літолого-стратиграфічні пастки у верхньотурнейських теригенних відкладах на схилах карбонатних 

масивів; 
– літолого-стратиграфічні пастки в нижньовізейських теригенних відкладах; 
– літолого-стратиграфічні і літологічні пастки в зонах переходу моноклінальних схилів у великі 

депресії; 
– пастки виклинювання алексинських продуктивних горизонтів на монокліналях прибортових зон і 

схилах антиклінальних структур; 
– літолого-стратиграфічні пастки малих депресій у прибортових зонах; 
– ділянки розвитку низки акумулятивних піщаних тіл і пов’язаних з ними значних 

внутрішньочохольних структур. 
Виявлені групи пасток повинні відкрити нове дихання основного старого нафтогазовидобувного регіону 

України.  
Протягом останніх років співробітниками відділу методики нафтогазопошукових робіт УкрДГРІ у 

рамках держбюджетної тематики продовжуються комплексні літолого-фаціальні та палеогеографічні 
дослідження ДДЗ. Вони спрямовані на завершення складання повного комплекту літолого-палеогеографічних 
карт різнорангових стратонів нижнього карбону – одного з найбільш нафтогазоперспективних комплексів 
западини. На жаль, обсяги фінансування цих досліджень є вкрай недостатніми для нормального виконання 
комплексних досліджень. 

На завершення слід відзначити, що складені детальні погоризонтні літолого-палеогеографічні карти всієї 
території ДДЗ масштабу 1:200 000 мають не тільки значний науковий інтерес. На їх базі встановлюються нові 
напрямки геологорозвідувальних робіт, розробляються численні практичні рекомендації для проведення робіт 
на нафту і газ, які сприяли відкриттю та розвідці низки родовищ ВВ. Ці карти є сучасною основою для 
практики регіонального, зонального та локального прогнозу як традиційних, так і нових літолого-
стратиграфічних, літологічних та комбінованих пасток нафти і газу, для розвитку геологорозвідувальних робіт 
в основному нафтогазовидобувному регіоні України – Дніпровсько-Донецькій западині, для нарощення 
ресурсної бази вуглеводнів, значного збільшення власного видобутку нафти і газу та посилення реальної 
паливно-енергетичної незалежності держави. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ВЕРХНІХ ШАРІВ ЗЕМЛІ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

Ю. П. Морозов1, І. О. Кушнір2,  
1 – д-р техн. наук, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ, Україна, geotherm@ukr.net, 
2 – Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ, Україна, geotherm@ukr.net 
На підставі геотермічних та гідрогеологічних даних верхніх шарів Землі на території України проаналізовано можливість 
і масштаби використання теплоти гірських порід, а також теплового потенціалу підземних вод на глибинах до 500 м. 

USE OF HEATS OF THE UPPER LAYERS OF THE EARTH  
ON THE TERRITORY OF UKRAINE 

Yu. Morozov1, I. Kushnir2, 
1 – doctor of science, Institute of renewable energy, NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, geotherm@ukr.net, 
2 – Institute of renewable energy, NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, geotherm@ukr.net 
Analyzed the possibility and extent of the use of heat of rocks and thermal potential of groundwater at depths up to 500 m based on 
geothermal and hydrogeological data of the upper layers of the Earth in Ukraine.  
 

Згідно директиви ЄС/2009/28 геотермальна енергія означає енергію, що була накопичена в формі 
теплової енергії під твердим шаром земної поверхні, тобто вся кількість теплоти, яка міститься нижче поверхні 
Землі, є геотермальною енергією [1]. 

Геотермальна енергія або теплота Землі поділяється на повсюдно-розповсюджені та геотермальні 
родовища [2]. 

Повсюдно-розповсюджені геотермальні ресурси – це верхні шари Землі. Вони можуть бути використані 
в якості джерела теплової енергії шляхом застосування теплових насосів, які набувають розповсюдження в 
Україні, стаючи звичним видом теплоджерел для систем теплопостачання. Аналіз даних імпорту теплових 
насосів всіх типів в Україну за 2001–2015 рр. дозволяє орієнтовно оцінити їх накопичену теплову потужність 
рівнем 1500 МВт [3]. 

За нашими висновками, прогнозна оцінка енергетичного потенціалу видобування теплоти за рахунок 
енергії верхніх шарів Землі на об’єктах нового будівництва в Україні становить 26,8 млн т у. п [4]. 

Результати районування території України на глибинах до 500 м за умовами використання підземних вод 
у системах теплопостачання з тепловими насосами приведені на рис. 1. 

Рис. 1. Схема районування території 
України за умовами використання підземних 
вод в системах теплопостачання з тепловими 
насосами  
І. Область Волино-Подольського артезіанського 
басейну, ІІ. Область тріщинуватих і пластово-
порових вод Українського кристалічного щита,  
ІІІ. Область Днепрово-Донецкого арте-
зіанського басейну, IV. Область порових і 
пластово-тріщинних вод Донецького басейну, 
V. Область Донецко-Донского артезіанського 
басейну, VI. Область Причорноморського 
артезіанського басейну, VII. Кримська 
складчаста область, VIII. Область 
Закарпатського внутрішнього прогину, 
 IX. Складчаста область Карпат, Х. Область 
Предкарпатского артезіанського басейну;  
1. Зона Волинського Полісся, 2. Галицько-
Волинська зона, 3. Зона Жито-мирського 
Полісся, 4. Зона Схі-дно-Придністровської 
височини, 5. Зона Придніпровської височини, 
6. Приазовская зона, 7. Зона Деснянського 
Полісся, 8. Зона Центральної частини 
Дніпрово-Донецької западини, 9. Зона 
Донецького кряжа, 10. Зона Північно-
Донецької рівнини, 11. Дністровсько-Буцька 
зона,  
12. Інгуло-Дніпровська зона, 13. Зона Степо-
вого Криму, 14. Зона Гірського Криму,  
15. Закарпатська зона 
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Підземні водоносні горизонти характеризуються відносно високими і стабільними протягом періоду 

експлуатації гідротермічними параметрами (температурою і дебітом). В зв’язку з цим водоносні горизонти є 
перспективним джерелом низькопотенціальної теплової енергії в системах теплопостачання з тепловими 
насосами. 

Найбільш перспективними з погляду використання водоносних горизонтів у системах теплопостачання з 
тепловими насосами є північні райони України: Волино-Подільський артезіанський басейн, Житомирське 
Полісся, більша частина Дніпрово-Донецького артезіанського басейну. У межах цих районів розповсюджена 
потужна зона прісних вод з мінералізацією до 1 г/л, водоносні горизонти залягають неглибоко, безнапірні або 
слабонапірні. 

Одна середня свердловина, з використанням теплового насосу виробляє 14 кВт теплоти і по тепловій 
потужності заміщує 14 свердловин глибиною 50 м, які використовують теплоту ґрунту або скальних порід. 
Крім того, такі підземні шари можуть бути використані для сезонного акумулювання теплоти за рахунок 
нагріву теплоносія від сонячної радіації. Такі системи використовуються в Німеччині в містах Friedrichshafen, 
Rostock, Crailsheim, Neckarsulm, в Нідерландах в Утрехтському університеті. 

Ідея акумулювання теплоти та холоду у водоносному горизонті датується серединою 1960-х років [5, 6]. 
Саме в цей час відбувалось активне впровадження систем з використання водоносного горизонту в м. Шанхай 
(Китай). На 1984 рік у місті було встановлено близько 400 колодязів з щорічною кількістю акумульованого 
холоду в 1100 ТДж [5]. 

На Заході увагу на системи з використання водоносного горизонту звернули лише в 1970-і роки, проте 
даний інтерес був суто теоретичним [5, 7]. Експериментальні дослідження по вивченню ефективності 
акумулювання теплоти в підземних проникних шарах буди виконані в США. 

Системи підземного акумулювання тепла застосовуються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Швеції, 
Данії та інших країнах [8–10]. 

На теперішній час в Нідерландах реалізовані і успішно функціонують більше 100 проектів з установками 
сезонного акумулювання теплової енергії у водоносних пластах, майже в кожному великому місті збудовано 
декілька таких установок. Призначення більшості установок – акумулювання зимового холоду з метою 
використання його влітку для охолодження замість традиційних холодильних машин. Охолоджувальна 
потужність в реалізованих проектах складає в середньому 500–1 000 кВт, при такій потужності система 
найбільш рентабельна у порівнянні з традиційною холодильною машиною. Майже в 60 % установок одночасно 
використовується і акумульоване в підземному шарі низькотемпературне тепло [11]. 

Що стосується споживачів, то можна зауважити, що в Нідерландах це переважно (більше 40 % від 
загального числа проектів) великі офісні будівлі з площею від 10 000 до 100 000 м2. Крім того, це лікарні, 
громадські будівлі (торгові центри, зали для виставок та конгресів, термінали аеропортів тощо), а також 
індустріальні і сільськогосподарські об’єкти. Впровадження відбувається як для нового будівництва, так і при 
реконструкції вже існуючих об’єктів. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ В 

ТОО “КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС” 

А. М. Нигматулин1, А. Н. Кан2, Ф. М. Исатаева3, С. А. Ефименко4, 
1 – ТОО “Казахмыс Холдинг”, Алма-Ата, Казахстан,  
2 – ТОО “Корпорация Казахмыс”, Алма-Ата, Казахстан,  
3 – Государственный технический университет, Караганда, Казахстан,  
4 – канд. техн. наук, ТОО “Корпорация Казахмыс”, Жезказган, Казахстан, serg_yef@mail.ru 
В работе обсуждаются результаты методических, аппаратурных и экспериментальных исследований по решению задачи 
эффективного геофизического online мониторинга медьсодержащих руд месторождений, разрабатываемых горными 
предприятиями ТОО “Корпорация Казахмыс”, на основные (Cu, Pb, Zn) и сопутствующие (Ag, Cd, Mo) рудные 
компоненты с целью обеспечения управляемого управления добычей серебра. Основные проблемы: низкие (от 1+ppm) 
содержания серебра в рудах большинства месторождений; сложный химический состав руд, высокие (до 7 м), забои 
(Жезказган). Метод исследований – рентгенофлуоресцентный. Аппаратурное обеспечение исследований – 
энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные (EDXRF) носимый спектрометр РПП–12Т (34 элемента). Исследовались: 
керн разведочных скважин, эталонный рудный штуф, грубо измельченные вагонные пробы ОТК на Жезказганской 
обогатительной фабрике, порошковые геологические пробы и государственные стандартные образцы руд. Результаты 
исследований сведены в таблицы с обязательным сравнением данных спектрометра РПП–12Т с данными химических 
анализов. Проведенными исследованиями доказано, что задача обеспечения управляемого процесса добычи серебра в рудах 
успешно решена: серебро эффективно определяется, начиная с содержаний 1+ ppm. Шесть спектрометров РПП–12Т 
внедрены и широко используются в горном производстве. 

MODERN TECHNOLOGIES OF GEOPHYSICAL MAINTENANCE  
OF MOUNTAIN WORKS IN KAZAKHMYS CORPORATION LLC  

A. M. Nigmatulin1, A. N. Kan2, F. M. Issatayeva3, S. A. Yefimenko4, 
1 – “Kazakhmys Holding” LLC, Almaty, Kazakhstan,  
2 – “Kazakhmys Corporation” LLC, Almaty, Kazakhstan,  
3 – State Technical University, Karaganda, Kazakhstan,  
4 – “Kazakhmys Corporation” LLC, Zhezkazgan, Kazakhstan 
The paper discusses the results of methodological, instrumental and experimental studies on solving the problem of effective 
geophysical online monitoring of copper-containing ore deposits developed by mining enterprises of Corporation Kazakhmys LLC 
for the main (Cu, Pb, Zn) and related (Ag, Cd, Mo) ore components in order to provide controlled management of silver mining. The 
main problems: low (from 1+ppm) silver content in the ores of most deposits; complex chemical composition of ores, high (up to 
7 m), mine face (Zhezkazgan). The research method is X-ray fluorescent. The instrumentation of the research is energy dispersive X-
ray fluorescence (EDXRF) portable spectrometer RPP – 12Т (34 elements). Exploration well core, reference ore -ore, coarsely 
ground QCD carriage tests at the Zhezkazgan concentrator, powder geological samples and state standard ore samples were 
investigated. The results of research are tabulated with the mandatory comparison of the data of the RPP-12T spectrometer with the 
data of chemical analyzes. Studies have shown that the task of ensuring a controlled silver mining process in ores has been 
successfully solved: silver is effectively determined, starting with the contents of 1+ ppm. Six spectrometers RPP-12T are introduced 
and widely used in the mining industry 

ТОО “Корпорация Казахмыс” является лидером Казахстана по производству рафинированной меди. В 
разработке находятся несколько медьсодержащих полиметаллических месторождений: медистых песчаников 
Жезказган, Жиландинская группа, Жаман–Айбат; золото-медно-порфировое месторождение Нурказган; 
колчеданно-медно-свинцово-цинковые месторождения Кусмурын и Акбастау; золото-колчеданно-медно-
свинцово-цинковое месторождение Абыз; Саякская группа медно-скарновых месторождений; медно–
порфировые месторождения Конырат и Шатырколь. Жезказган – самое крупное из разрабатываемых 
месторождений. Все исследования, обсуждаемые в данной работе, выполнены на этом месторождении.  

Одним из важнейших сегментов геологического обслуживания геологоразведочных и добычных работ в 
корпорации является рудничное опробование. С 1978 года в практику геологического обслуживания были 
внедрены ядерно-геофизические (рентгенофлуоресцентный метод) технологии опробования руд. В настоящее 
время удельный вес традиционных геологических способов опробования руд сведен к минимуму. 

Современные реалии горного производства ставят новые сложные задачи, а именно: online опробование 
руд и анализ геологических проб по максимально широкому списку определяемых элементов с минимальными 
экономическими издержками. Во главу угла ставится потребность в ведении добычных работ в режиме 
управляемой добычи сопутствующих рудных компонентов (для Жезказгана – это серебро). Данная задача 
вполне решаема, но требует ядерно-геофизической аппаратуры нового поколения. 

Целью данной работы является проведения комплекса методических и аппаратурных исследований по 
обеспечению горного производства современной ядерно–геофизической аппаратурой, способной обеспечить 
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проведение эффективного online опробования руд не только на основные (Cu, Pb, Zn), но и на сопутствующие 
(Ag, Cd, Mo, Se, In, Te, Sb и др.) рудные компоненты, и анализ геологических проб на максимальное число 
сопутствующих (Ag, Cd, Se, Te, Sb и др.), включая легкие (S, Si, Al), элементов. Наиболее сложной задачей 
является online опробование забоев на серебро. Её решение – предмет настоящей работы. Задача 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) порошковых проб на серебро была решена в 1992 году и в данной 
работе не обсуждается. 

Следуя принципу преемственности, мы выбрали в качестве базовых: метод исследований – 
рентгенофлуоресцентный; аппаратуру – носимые и стационарные энергодисперсионные 
рентгенофлуоресцентные (EDXRF) спектрометры фирмы ТОО “Аспап Гео” (г. Алма-Ата): РПП-12Т (носимый) 
и РЛП-21Т (лабораторный).  

В качестве альтернативы спектрометру РПП–12Т, рассматривались спектрометры ElvaX GEO (Украина) 
и Спектроскан GEO (Россия), специализирующихся на рентгенофлуоресцентном опробовании руд (РФО) на 
серебро. Но ни ElvaX GEO, ни Спектроскан GEO не имеют средств доставки датчика к кровле семиметровых 
забоев, чего требует специфика ведения горных работ на подземных рудниках, разрабатывающих 
месторождения Жезказган, Восточная Сары-Оба и Жаман-Айбат. 

Факторы, неблагоприятные для решения задачи online РФО забоев на серебро: 
1. Низкие содержания серебра в рудах. На месторождениях Жезказган, Восточная Сары-Оба и Жаман-

Айбат средние содержания серебра составляют 15 ppm. На остальных месторождениях серебра гораздо 
меньше: на месторождении Нурказган, например, 2,9 ppm. 

2. Наличие на месторождении Жезказган ряда зональностей в пространственном распределении серебра: 
вертикальной (наибольшее количество серебра сосредоточено в залежах горизонтов 3÷6 средней подсвиты), по 
типам руд (наиболее сереброносными являются медные руды, а свинцовые и цинковые руды серебра 
практически не содержат) и минералогической (из сульфидов меди наиболее сереброносным является 
халькозин, затем борнит и далее халькопирит), что исключает определение содержаний серебра по корреляции 
с медью.  

3. Оптимальная сменная производительность РФО забоев может быть достигнута при экспозиции 
единичных измерений не более 10 секунд, шаге наблюдений 20 см. и двух вертикальных сечениях на забой. 

Научная новизна исследований: задача online РФО забоев на серебро с помощью EDXRF спектрометра 
при высоте забоя до 7 м и средних содержаниях серебра в диапазоне 1–15 ppm нигде ранее успешно не была 
решена и применительно к месторождениям, разрабатываемым Горно–производственным комплексом (ГПК) 
ТОО “Корпорация Казахмыс”, является чрезвычайно сложной научной, методической, аппаратурной и, 
безусловно, важной производственной задачей. 

EDXRF спектрометры РПП-12Т, которые использовались в наших исследованиях, специально 
проектировались именно под эффективное решение задачи online РФО (по стенкам забоев и подземных 
выработок, в отбитой горной массе) руд с низкими содержаниями серебра. Были разработаны две модификации 
спектрометра РПП-12Т: “для шахт” (рис. 1А) и “для керна” (рис. 1Б). Для расширения списка решаемых задач 
спектрометр РПП-12Т имеет опцию “РФА проб” (рис. 1В): в держатель цилиндрической формы помещается 
кювета с измельченной пробой бурового шлама шпуров и скважин, а также керна скважин. В комплект РПП-
12Т входят две метровые штанги, что позволяет проводить РФО забоев высотой до 4 м (по окончании 
гарантийного срока можно приобрести ещё 2–3 штанги). Роль блока регистрации и обработки спектров впервые 
исполняет серийный смартфон с операционной системой Android и ударопрочным корпусом (защита класса 
IP67). У конкурентов используется карманный персональный компьютер, возможности которого намного ниже. 
Реализована беспроводная (bluetooth) система передачи информации от датчика к блоку обработки, что 
существенно повышает безопасность процесса опробования высоких забоев. 

 

   
” Б. Керновый В. Опция “Анализ проб» 

Рис. 1. EDXRF спектрометр РПП–12Т 
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РПП–12Т оснащен высокоскоростным кремниевым дрейфовым детектором (SDD) площадью 25 мм2 
(Peltier охлаждение, энергетическое разрешение – 140 эВ для КαMn) и малогабаритным рентгеновским 
излучателем 50 кВ, 4 Вт. Площадь сбора аналитической информации с поверхности образца – до 4 см2. Число 
определяемых элементов 34 (Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As, Ba, Fe, Mo, Mn, Ti, V, Cr, Co, K, Ca, Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, 
Nb, Sn, Sb, Bi, Se, In, Pd, Te, W, Th, U). SDD, рентгеновский излучатель, площадь сбора информации и мишени 
подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную чувствительность РФО к сверхмалым 
содержаниям серебра в рудах. 

Под задачу определения сверхмалых содержаний серебра было разработано мощное программное 
обеспечение спектрометра РПП–12Т. Пакет прикладных программ позволяет: а) использовать 
фундаментальные алгоритмы для учёта матричных эффектов, в том числе и для рассеянного излучения, 
учитывающие изменение геометрических условий измерения при вариациях вещественного состава и 
плотности анализируемых руд; б) точно определять функцию отклика детектора, а также спектральный состав 
возбуждающего излучения; в) очищать спектр от двойных и тройных наложений; г) восстанавливать спектр 
вторичного излучения с учётом зависимости относительных интенсивностей характеристических линий от 
вещественного состава, что обеспечивает точное нахождение истинных интенсивностей аналитических линий 
элементов вообще и линий К–серии серебра, в частности.  

РПП-12Т характеризуется высокой прочностью и защищённостью, простотой в эксплуатации и, как 
следствие, минимальными требованиями к квалификации оператора. Время непрерывной работы РПП–12Т без 
подзарядки аккумуляторов не менее 10 часов. Вес датчика РПП-12Т не более 1,5 кг. 

Для выяснения возможности решения задачи online мониторинга содержаний серебра с помощью 
спектрометра РПП-12Т мы провели 5 циклов исследований. 

1. На керне разведочных скважин (месторождение Жезказган) по следующей программе: а) РФО 
метровых интервалов керна в ящиках в непрерывном режиме, когда датчик перемещается вдоль интервала 
керна при экспозиции измерений 20 сек/м; б) РФО метровых интервалов керна с шагом наблюдений 10 см (10 
точек/м) и 20 см (5 точек/м) с экспозицией измерений 10 и 5 с для каждого шага наблюдений; в) контрольное 
РФО метровых интервалов керна для режимов измерений, указанных в пунктах а) и б). Контрольное РФО 
(пункт б) проводились с небольшой сдвижкой. Режим РФО – “Керн”. Результаты исследований этого цикла 
приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Результаты РФО керна скважины на серебро (ppm) с помощью спектрометра РПП-12Т 

№ инт. Х/А 
Режимы опробования керна 

Непрерывный 10 точек/м 5 точек/м 
10с 5с 10с 5с 

Осн. Контр. Осн. Контр. Осн. Контр. Осн. Контр. Осн. Контр. 
41 3,7 4,2 4,2 3,2 3,7 2,6 3,5 3,0 3,3 3,3 1,9 
42 4,7 5,4 4,3 3,5 4,2 4,2 3,6 2,9 3,0 3,3 5,1 
40 5,2 5,5 4,9 5,6 4,5 3,8 5,1 3,7 7,5 2,3 5,2 
61 8,5 9,2 8,2 7,8 7,0 6,6 7,0 5,6 10,1 7,0 5,7 
47 15,4 16,2 15,5 13,9 16,4 12,6 13,5 10,6 17,1 14,0 11,2 
55 16,1 17,4 15,8 16,5 17,1 18,0 15,9 20,7 12,3 15,4 20,6 
56 20,2 17,7 23,4 15,7 19,0 23,0 21,4 20,1 11,3 28,3 17,7 
48 37,0 45,3 43,1 40,4 45,0 41,6 38,9 39,2 43,9 38,4 42,4 
50 46,1 44,1 44,5 44,6 45,4 41,3 43,5 43,6 45,6 40,2 42,4 
52 17,2 17,1 17,9 16,6 16,0 17,3 18,1 18,3 17,4 16,2 17,9 

Сред.  17,41 18,21 18,18 16,78 17,83 17,09 17,05 16,78 17,16 16,85 17,01 
σ, %   4,60 4,42 3,62 2,41 1,85 2,10 3,64 1,44 3,23 2,30 

 
2. РФО эталонного штуфа № 51 (аттестованные содержания: Cu=0,15 %, Zn=0,48 %, Pb=0 %, 

Ag=2,2 ppm, Cd=37,0 ppm). На штуфе в разных точках выполнялось пять измерений по 10с каждое. Режим РФО 
– “Естество”. В табл. 2 показана распечатка отчета о результатах РФО. РЛП-21Т уверенно определил 
содержание серебра на уровне 2,0 ppm. 

Таблица 2. Отчет о результатах РФО эталонного штуфа № 51 

№ п/п Содержание по точкам Содержание по 5 точкам 
Cu. % Ag, г/т Zn, % Pb, % Cd, г/т Fe, % Cu, % Ag, г/т Zn, % Pb, % Cd, г/т Fe, % 

1 0,13 2,3 0,51 0,00 38,7 1,50 0,141 2,0 0,493 0,000 37,6 1,520 
2 0,14 2,3 0,49 0,00 38,1 1,52       
3 0,15 1,0 0,49 0,00 38,2 1,59       
4 0,14 2,4 0,48 0,00 38,2 1,52       
5 0,14 2,1 0,50 0,00 35,0 1,47       

Среднее процентное содержание по вертикали: 0,14 2,0 0,49 0,00 37,6 1,52 
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3. РФО грубо измельченных вагонных проб (по 5–6 кг каждая), отобранных с двух составов руды (карьер 
“Кресто-7”) на Жезказганской обогатительной фабрике № 1. На каждой пробе выполнялось 35–40 измерений с 
экспозицией 10 с. Режим измерений – “Естество”. Результаты РФО: медь – 3,03 % и 2,28 % (х/а – 2,98 % и 
2,39 %), серебро – 57,5 ppm и 37,7 ppm (х/а – 52,5 ppm и 39,4 ppm), кадмий – 4,1 ppm и 6,3 ppm (х/а – 4,4 ppm и 
5,9 ppm). Сходимость данных РФО с РПП–12Т и химического анализа вагонных проб полностью устроила 
геологов ГПК ТОО “Корпорация Казахмыс”. 

4. РФА геологических порошковых проб руд с использованием опции “Анализ проб”. Режим измерений 
– “Порошок”. Экспозиция измерений – 30с. В табл. 3 приведены результаты исследований этого цикла. 
Показана хорошая сходимость средних результатов меди и серебра по данным РФА и химического анализа.  

 

Таблица 3. Спектрометр РПП–12Т. Результаты исследований на порошковых пробах 

Эле- 
мент Метод 

Номер пробы 
Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Cu Х/А 0,68 0,88 1,43 0,84 3,65 1,33 7,68 7,13 3,95 3,063 
% XRFA 0,62 0,91 1,34 0,82 3,61 1,27 8,03 7,17 4,02 3,088 

σ, % 8,8 3,4 6,3 2,4 1,1 4,5 4,6 0,6 1,8 0,80 
Ag Х/А 2,4 6,1 10,2 15,1 22,0 32,35 46,7 94,6 174,4 44,88 

ppm XRFA 2,9 5,5 8,5 13,1 21,4 32,8 45,6 98,3 176,6 44,97 
σ, % 20,8 9,8 16,7 13,2 2,7 1,4 2,4 3,9 1,3 0,20 

 
5. РФА государственных стандартных образцов (ГСО) руд с использованием опции “Анализ проб”. 

Режим измерений – “Порошок”. Экспозиция измерений – 30с. В табл. 4 приведены результаты исследований 
(по ГСО-3029 даны также аттестованные содержания серы, оксида кремния и молибдена). Показана хорошая 
сходимость содержаний серебра и других элементов по данным РФА и химического анализа.  

Таблица 4. Спектрометр РПП–12Т. Результаты исследований на ГСО 

ГСО Вид анализа 
Содержание элементов, % (* – ppm) 

Cu Pb  Zn Ag* Cd* 

2887 
РПП–12Т 0,537 0,036 0,012 8,6 6,9 

х/а 0,55 0,037 0,011 9,3 не атт. 

2888 
РПП–12Т 1,533 0,102 0,024 24,6 7,1 

х/а 1,55 0,103 0,023 25,9 не атт. 

2889 
РПП–12Т 3,149 1,887 0,786 34,9 70,2 

х/а 3,16 1,90 0,80 35,0 71,0 

2891 
РПП–12Т 40,31 2,2430 2,869 701,5 286,5 

х/а 40,40 2,25 2,89 707,7 290,0 

3029 
РПП–12Т 0,303 1,54 (S) 68,36 (SiO2) 1,9 89 (Mo*) 

())M ) х/а 0,30 1,59 68,09 2,1 86 

 
В результате проведенных исследований была решена чрезвычайно сложная в теоретическом, 

методическом и аппаратурном планах и важная производственная задача, а именно: организация online 
мониторинга содержаний серебра (начиная от 1+ppm) по стенкам забоев и горных выработок с целью 
организации плановой добычи серебра на рудниках ТОО “Корпорация Казахмыс”. Приобретены и широко 
используются в производстве шесть спектрометров РПП-12Т.  
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СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ  
В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

Н. П. Осокина1,  
1 – канд. геол.-минерал. наук, Институт геологических наук НАН Украины, г. Киев, @gmail.com  
Исследовано содержание пестицидов в подземных водах Украины. Определяли стойкие хлорорганические пестициды ДДТ и 
его метаболиты, ГХЦГ и его изомеры, альдрин, гептахлор; фосфорорганические пестициды: метафос, карбофос, 
фосфамид, фозалон; фторсодержащие пестициды: трефлан и др. Оценено влияние содержания пестицидов в подземных 
водах на уровень заболеваемости населения Украины. 

PESTICIDE CONTENT IN THE GROUND WATER AND ITS INFLUENCE 
ON SAFETY OF LIVING ACTIVITIES OF UKRAINE POPULATION 

N. P. Osokina1, Institute of Geological sciences National academy of sciences of Ukraine, c. Kyev 
Us carried out examinations of ground waters Ukraine for the content of strong organochloric pesticides: DDT and its metabolites, 
HCCH and its isomers, aldrin, heptachlor; organophosphoric pesticides: methaphos, carbophos, phosphomide, phozalone; fluorine-
containing pesticides: trephlane and others. Influence of pesticides in groundwater on level sick rate of Ukraine population was 
studied.  
 

Введение. Массивное применение пестицидов в сельском хозяйстве, начиная с 70-х годов прошлого 
тысячелетия, сопровождалось мощным и непрерывно возрастающим прессом на биосферу. В период 1960–
1990 гг. в Украине наблюдался рост валового использования пестицидов с 4.5 тыс. т по действующему 
веществу (д.в.) в 1960 г. до 104 тыс. т по д.в. в 1990 г. За этот период на сельхозугодья Украины поступило 
более 1 млн. 464 тыс. т ядохимикатов [1], а в целом с 1960 года по 2011 год поступило 2 млн 85 тыс. т 
пестицидов. 

Нагрузки пестицидов на грунты сельхозугодий превысили защитные свойства природной среды, что 
привело к их попаданию в подземную геосистему. Этот пестицидный пресс сегодня сравним с индустриальным 
загрязнением, влиянием энергетики и транспорта на окружающую среду. Пестициды стали одним из 
важнейших факторов риска для жизни и здоровья человека, и всей живой природы. Поступление пестицидов в 
подземные и минеральные воды, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, лечебных целей, 
особенно сказывается на здоровье и продолжительности жизни человека. Проблема качества питьевой воды 
была и остается актуальной и чрезвычайно острой. Поэтому остается актуальным изучение количественного и 
качественного состава пестицидов в подземных и минеральных водах Украины, путей их поступления в 
подземные воды и минимизация негативного воздействия пестицидов на организм человека. В настоящей 
статье обобщены данные качественного и количественного содержания пестицидов в подземных водах 
различных регионов Украины, полученные газохроматографическим методом. Изучены пути миграции, 
накопления пестицидов в жидкой фазе и их влияние на организм человека.  

 
Результаты и их обсуждение 

“Пестициды в подземных водах обнаружены на 86 % участков, обследованных в разные годы на 
территории всех административных областей Украины, на различных глубинах (до 764 м)” [2]. 
Целенаправленные многолетние исследования позволили рассмотреть статистическое и динамическое 
распределение пестицидных препаратов в подземных водоносных горизонтах. Всего в подземных водах 
Украины нами обнаружено порядка 20 наименований пестицидов и их метаболитов, производных различных 
классов соединений: хлорорганических-п,п'-ДДТ, о,п' -ДДД, п,п' -ДДЕ, α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, альдрин, 
гептахлор; сим-триазинов–симазин, атразин, прометрин, пропазин; группы 2,4-Д; фосфорорганических-рогор 
(фосфамид, БИ-58), метафос, карбофос, фозалон и др. Однако, указанный перечень содержащихся в подземных 
водах пестицидов, по всей вероятности, далеко неполный.  

В 90-х годах в Украине использовалось в общей сложности порядка 250 разновидностей пестицидов, 
примерно 25 из которых определялись в лабораториях. Остальные не исследовались в связи со сложностями 
информационного, методического и финансового характера. Ниже обобщены результаты 1900 анализов 
подземных вод, выполненные автором по договорам на лабораторной базе ИГН НАНУ и ЭКОГИНТОКСА, 
использованы также материалы фондов, литературных источников. По водоносному горизонту четвертичных 
отложений и водоносному горизонту эоценовых отложений Киевской области обобщены результаты анализов, 
выполненные автором, в отделе гидрогеологических проблем ИГН НАНУ по теме, выполняемой под 
руководством академика НАНУ В.М.Шестопалова (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание хлорорганических и др. пестицидов в разных водоносных горизонтах 
подземных вод Украины, мг/л 

№ 
п/п Регион и области опробования 

Водоносный горизонт 
Четвертичные 

отложения 
неогеновые 
отложения 

Меловые отложения Триасовые 
отложения 

1 
Север: Волынская, Ровенская, 

Житомирская, Киевская, 
Черниговская, Сумская 

ХОП-10-5-10-4 - ХОП-10-6-10-5 - 

2 

Центр: Хмельницкая, 
Винницкая, Черкасская, 

Кировоградская, Полтавская, 
Днепропетровская 

ХОП-10-5-10-3 - ХОП-10-3-10-4 - 

3 
Юг: Херсонская, Одесская, 
Запорожская, Николаевская, 

Республика Крым 
ХОП-10-6-10-4 ХОП-10-6-10-3 - - 

4 

Запад: 
Львовская, Тернопольская 

Ивано-Франковская, 
Черновицкая, Закарпатская, 

 

ХОП – 10-4-10-6 

Максимальные 
концентраци 
ХОП – 10-3; 

ФОП – 10-3 

ХОП – 10-5; 
ФОП'' – 10-4-10-5; 

прометрин, 
симазин 10-3 

ХОП – 10-5; 
ФОП – 10-4; 

симазин 10-3 в ряде 
скважин 

- 

5 Восток: Харьковская, Донецкая, 
Луганская 

ХОП – 10-7-10-6; 
ФОП – 10-3 - 

ХОП – 10-4-10-6; 
прометрин 

10-6-10-3 

ХОП 
10-5-10-4; 

прометрин 
10-4-10-3 

Примечание. ХОП – хлорорганические пестициды: ΣДДТ, ΣГХЦГ, альдрин, гептахлор; ФОП'' –фосфорорганические 
пестициды: метафос, карбофос, фозалон, рогор.  

В таблице представлены среднестатистические (максимальные и минимальные) значения содержания 
пестицидов в водоносных горизонтах областей Украины. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП на 1–2 порядка меньше, чем 
более глубоко расположенные водоносные горизонты меловых, юрских и триасовых отложений. Это 
свидетельствует о длительной циркуляции пестицидов в подземной геосистеме, вертикальной и 
горизонтальной миграции пестицидов. По нашим расчетам (за 10-летний период), среднестатистическая 
концентрация ХОП в основных водоносных горизонтах Украины составляет по сумме ДДТ 3.6 . 10-5 мг/л; по 
сумме ГХЦГ – 3 . 10-5 мг/л. Наибольшее загрязнение пестицидами обнаружено в водоносных горизонтах 
подземных вод южной и центральной Украины, гораздо меньшее загрязнение наблюдается в изученных 
водоносных горизонтах западного, восточного и северного регионах страны. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что содержание пестицидов в подземных 
водах не остается постоянным, а претерпевает закономерные изменения во времени как в многолетнем цикле, 
так и по сезонам года. В многолетнем цикле на различных участках отмечается в одних случаях рост, в других 
– снижение концентрации отдельных пестицидов в подземных водах, что вызвано, по всей вероятности, 
изменением ассортимента и нагрузок пестицидов на разных территориях. 

За 2005–2007 гг. было зарегистрировано (перерегистрировано) 1112 наименований пестицидов и 
агрохимикатов [3].  

Сегодня особенно актуальной является проблема предотвращения загрязнения пестицидами питьевой и 
минеральной вод и продуктов питания. Попадая разными путями в организм человека, пестициды могут 
вызывать нежелательные результаты. Пестициды вызывают гибель многих организмов и могут при накоплении 
в грунте, сельскохозяйственной продукции ухудшать состояние здоровья человека [4]. Применение пестицидов 
второго поколения в сельскохозяйственном производстве вызывает интоксикацию организма человека, общее 
его отравление. Фосфорорганические соединения вызывают нарушения функций сердечно-сосудистой 
системы, расширение кровеносных сосудов, вызывают головные боли и т. д. Хлорорганические соединения 
негативно влияют на центральную нервную систему, верхние дыхательные пути и работу печенки. Но, 
несмотря на вредное влияние пестицидов, они используются в сельском хозяйстве и являются основным 
средством борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и бурьянами.  

Особое внимание следует уделить тому факту, что в воде скважин одновременно обнаружено до 8 
сельскохозяйственных загрязнителей, суммарный эффект действия которых на организм человека не изучен. 
При комплексном и комбинированном поступлении препаратов в организм человека может иметь место не 
“суммирование”, а “потенцирование” их токсического действия. В связи с этим может наблюдаться 
выраженное токсическое действие пестицидов даже при их поступлении в организм человека в количествах, не 
превышающих допустимые дозы. 

На состояние здоровья населения оказывает влияние нагрузка При использовании пестицидов на полях 
сельхозугодий происходит загрязнение пестицидами питьевой воды, продуктов питания, воздуха данного 
региона. Поэтому необходим контроль и строгая регламентация объемов того или иного класса пестицидных 
препаратов при внесении их на поля сельхозугодий. Процесс деградации – физической и умственной [5], 
вызванной действием загрязнения среды обитания – возрастает.  
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В 1959 г. на душу населения в Украине приходилось 5 кг химических препаратов, употребляемых в 
сельском хозяйстве, детей с генетическими отклонениями рождалось 0.74 % от общего числа. В 1983 г. масса 
химических препаратов, поступающих на поля сельхозугодий в Украине, возросла до 25 кг на душу населения. 
Число детей, родившихся с генетическими нарушениями, возросло до 16,5 %. Отличительной особенностью 
хлорорганических пестицидов является увеличение их концентрации в дальнейших звеньях биологической 
цепи. Таким образом, прослеживается определенная взаимосвязь между распространением загрязнения 
пестицидами различными путями миграции и типом заболеваний населения. Несомненно, что здоровье и риск 
возникновения заболеваний среди всего населения, в том числе отдельного человека зависят от состояния 
окружающей природной среды, к основным элементам которой относятся почва, вода, и воздух. 

Источниками централизованного водоснабжения в Украине являются поверхностные и подземные воды, 
доля которых составляет 68 и 32 % соответственно. Из результатов обобщения следует, что 70 % 
поверхностных и 30 % подземных вод в Украине утратили питьевое значение и перешли в категории 
загрязненности – «условно чистая» и «загрязненная». 

Поэтому развитие заболеваний неинфекционной природы определяется, в основном, содержанием в воде 
химических примесей, наличие и количество которых обусловлено техногенными и антропогенными 
факторами. 

Нами обнаружена взаимосвязь между применением инсектицидов и количеством онкологических 
заболеваний. При сопоставлении собственных данных по среднегодовому применению инсектицидов т д.в. 
(1960–1990 гг.) и данных по количеству злокачественных новообразований (ЗНО) чел./100 тыс. населения за 
1996 г. получены значимые коэффициенты корреляции (М. Ф. Ротарь, 2007 г.) [6], а именно: при раке молочной 
железы К=0.82; ЗНО органов дыхания К=0,69; ЗНО меланомой и др. заболеваниями кожи К=0,74. 

Среднегодовое применение инсектицидов и гербицидов в тоннах действующего вещества за 1960–
1990 гг. сопоставимо с общей заболеваемостью злокачественными новообразованиями (ЗНО) чел./на 100 тыс. 
населения в 1991, 1995, 1996 годах. Практически непрерывный рост ЗНО в Украине и Одесской обл. (наиболее 
высокий показатель ЗНО на 100 тыс. чел.) наблюдается за период с 1980 по 1999 гг. (рис. 1) 

Начиная с 1992 г. в Украине и в Одесской области отмечается снижение темпов роста заболеваемости, 
хотя заболеваемость в целом продолжает увеличиваться.  

 
Рис.1. Динамика заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в Одесской области 

и в целом по Украине 

 Результаты анализа распределения показателя онкозаболеваемости по областям Украины (рис. 2) 
показали значительные его изменения, произошедшие в 1991–1999 гг., по сравнению с 1968–1972 гг. (первая 
половина периода химизации сельскохозяйственного производства) [6]. Наиболее высокие уровни 
заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) в первый этап этого периода были характерны 
преимущественно для областей с развитой горнодобывающей промышленностью – Запорожской, Донецкой, 
Луганской. А среди областей с преобладанием сельскохозяйственного производства повышенной 
заболевамостью ЗНО характеризовались Николаевская и Херсонская области.  

По состоянию на 1991 и 1999 гг. уровни заболеваемости повсеместно выросли, при этом ведущие места 
заняли области с преобладанием аграрного сектора – Кировоградская, Полтавская, Одесская. 
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Рис. 2. Распределение показателя онкологических заболеваний по областям Украины 

в 1968–1972 гг., 1991 и 1999 гг. 

Основными критериями опасности пестицидов избраны интегральные показатели, учитывающие все 
виды токсического действия, такие как допустимая суточная доза (ДСД), предельно допустимая концентрация 
(ПДК) в воздухе рабочей зоны или атмосферном воздухе, продуктах питания и питьевой воде. Оценка 
потенциальной опасности загрязнения окружающей среды для здоровья населения проводится [3,5] путем 
сравнения показателя фактической суточной дозы (ДФ) каждого препарата (поступающего в организм человека 
c питьевой водой, продуктами питания и атмосферным воздухом) с соответствующими допустимыми 
суточными дозами (ДСД) каждого препарата. Учитывая, что большинство гигиенистов указывают, что при 
комбинированном действии химических веществ, поступающих в организм человека на уровне пороговых доз, 
чаще всего наблюдается “суммирование” или “независимое” токсическое действие, то расчет суммарной 
среднесуточной ФНП, поступающих в организм человека, производится по формуле:   

 I=n 
ФНПΣ = Σ ФНПi, 

 I=1 

где ΣФНПj – суммарная среднесуточная фактическая нагрузка j – ми пестицидами. В воде 
исследованных скважин для хлорорганических пестицидов ФНПΣ <= 1, то есть Дфj <= ДСД, следовательно, с 
определенной степенью вероятности можно утверждать, что поступление j-го пестицида в организм человека с 
питьевой водой не представляет высокую опасность для здоровья населения. Однако, чтобы определить 
реальную опасность пестицидов для здоровья населения, необходимо подсчитать суммарное количество 
пестицидов, поступающих в организм человека не только с питьевой водой, но и с продуктами питания, 
воздухом, а также других пестицидов и их метаболитов, производных различных классов химических 
соединений: сим-триазинов – симазин, атразин, прометрин, пропазин; группы 2,4-Д; фосфорорганических-
рогор (фосфамид, БИ-58), метафос, карбофос, фозалон и др., которых в подземных водах Украины обнаружено 
порядка 20 наименований.  

Заключение 

В воде скважин различной глубины одновременно обнаружено от 3 до 8 сельскохозяйственных 
загрязнителей. Хлорорганические пестициды, поступающие в организм человека с питьевой и минеральной 
водами в концентрации выше ПДК, на фоне радиоактивного прессинга, вызывают негативные последствия в 
виде различных заболеваний химической этиологии (интоксикация, канцерогенное, мутагенное и тератогенное 
действие).  

Загрязненная химикатами вода может быть причиной аллергических заболеваний, разных заболеваний 
обмена веществ, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Даже при 
концентрации пестицидов в питьевой и минеральной водах ниже ПДК, пестициды также представляют 
потенциальную опасность, потому что суммарный эффект их действия на организм человека не изучен. 
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Пестициды потенцируют действие антропогенных загрязнителей (радионуклидов, тяжелых металлов и др.) и 
оказывает негативное влияние на генетическую и иммунную системы человека.  

Вывод. Среднегодовое применение инсектицидов и гербицидов в тоннах по действующему веществу 
сопоставимо с общей заболеваемостью ЗНО на 100 тыс. человек через 5-9 лет [6]. 
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УДК 551.43:502.4 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ТА РОЗВИТОК 
ГЕОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

О. М. Пилипчук1, 
1 – пров. інженер-геолог, nikaas@ukr.net; УкрДГРІ, Київ, Україна  
Надана інформація про створення та основні напрями діяльності ПроГЕО й участь України у Європейській організації зі 
збереження геологічної спадщини. Описана діяльність УкрДГРІ за темою “Моніторинг геологічних пам’яток України”. 
Надана інформація про базу даних геологічних пам’яток України, яка створена і підтримується в УкрДГРІ. 
Проаналізовано класифікацію об’єктів бази даних геологічних памяток України. Описано світовий досвід створення 
геопарків. Висвітлено проблеми у нашому законодавстві щодо охорони геологічної спадщини. 

PRESERVATION OF GEOLOGICAL MONUMENTS AND THE 
DEVELOPMENT OF GEOTOURISM IN UKRAINE 

O. Pylypchuk1  
1 – senior geologist , UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, nikaas@ukr.net 
The information on the creation and main directions of activity ProGeo provided and the participation of Ukraine in the European 
Organization for the Conservation of the Geological Heritage. The activities of UkrSGRI on the topic “Monitoring of geological 
landmarks of Ukraine” are described. The information on a database of geological monuments of Ukraine created and supported by 
UkrSGRI is resulted. Analyzed the classification of the database objects geological landmarks of Ukraine. The paper describes the 
global experience of creation of geoparks, Described problems in our law concerning the geological heritage. 
 

Про захист та збереження геологічного надбання у світовій геологічній спільноті говориться вже багато 
років. Ще у 1972 році у Парижі 17 сесією Організації Об’єднаних Націй під егідою ЮНЕСКО було підписано 
Конвенцію про збереження культурної та природної спадщини. Положення конвенції створювали відповідні 
правові підстави для охорони особливо цінних об’єктів неживої природи та внесення їх до Списку світової 
спадщини ЮНЕСКО. В Україні ця Конвенція була ратифікована Указом Президії Верховної Ради України № 
6673-ХІ (673-11) тільки у 1988 р.  

Уже більше 10 років В УкрДГРІ ведеться тема “Моніторинг геологічних пам’яток природи”. Й як завжди 
– чим більше над чимось працюєш, чим більше вивчаєш матеріалів, тим більше з’являється нових даних, 
висвітлюються проблеми, відокремлюються нові напрямки роботи. Так і з цією темою. На початку робіт з 
моніторингу геологічних пам’яток головним завданням було створення електронної бази даних (БД) пам’яток, 
єдиної для всієї України. Над цим працювали спеціалісти всіх регіональних підрозділів Державної служби 
геології та надр. Результати їх роботи надходили до єдиного галузевого інституту УкрДГРІ, де вони 
аналізувались, оброблялись і заносились до електронної бази даних геологічних пам’яток. Ця база розроблялась 
з урахуванням всіх вимог міжнародних стандартів, і є унікальною для всієї України. Підтримка та 
удосконалення її постійно продовжується. Об’єкти БД уже готові для публікації на Геопорталі УкрДГРІ 
окремими html-сторінками для кожної пам’ятки природи з фотографіями, координатами та зручним описом.  

Під час роботи над створенням БД виявилось багато проблем. І однією з головних є те, що багато 
геологічних пам’яток знаходяться зараз під загрозою знищення. Як виявилось, нерідко об’єкти геологічної 
спадщини не мають природоохоронного статусу, а багатьом пам’яткам юридичний охоронний статус надавався 
ще в 80-х роках минулого сторіччя і з часом його втрачено. Багато об’єктів знаходяться в незадовільному і 
просто в ганебному стані. Не мають навіть природоохоронних щитів, пояснювальних знаків. Зараз нами 
започатковано кореляцію об’єктів БД геологічних пам’яток з об’єктами державного кадастру природно-
заповідного фонду і планується зробити це для всіх областей України. 

Щодо класифікації об’єктів геологічної спадщини, нами розроблена низка класифікаторів, на основі яких 
і здійснюється їх характеристика у БД “Геологічні пам’ятки України”: 

– за юридичним статусом – міжнародного значення, державного, регіонального (за загальноприйнятими 
геологічними регіонами), та місцевого; 

– за статусом підпорядкування: 1 – затверджені на державному рівні, 2 – затверджені на місцевому 
рівні, 3 – Подані на затвердження ПП (окремо по кожному статусу), 4 – Рекомендовані до затвердження ПП 
(окремо по кожному статусу); 

– за станом збереження пам’ятки: 1 – критичний, 2 – потребує заходів охорони, 3 – не потребує заходів 
охорони; 4 – рекомендації щодо поліпшення геологічної вивченості, оголеності, естетичного вигляду тощо;  

– за рівнем охорони: 1 – потребує постійної охорони (з відповідними витратами); 2 – потребує сезонної 
охорони (з відповідними витратами), 3 – потребує охорони за певною періодичністю (з відповідними 
витратами), 4 – потребує нагляду, 5 – не потребує охорони; 

– класифікація за типом використання: 1 – науковий опорний об’єкт (стратиграфічний, геологічний, 
тектонічний, геоморфологічний тощо, використовується у якості вихідного обґрунтування відповідної наукової 
галузі стратотип, опорний розріз тощо); 2 – науково-освітній опорний об’єкт (використовується у якості 
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природного “наглядного посібника” у освітній сфері (наприклад, об’єкти Криму, Карпат, УЩ, Волино-Поділля 
тощо); 3 – науково-туристичний об’єкт (об’єкт, що має значення для геологічного туризму);  

4 – туристичний об’єкт (об’єкт, що має значення для туризму взагалі); 
– класифікація за типом ПП для наукових опорних об’єктів:  
1 – геоморфологічний, 2 – стратиграфічний, 3 – палеонтологічний, 4 – історично геологічний (старовинні 

золоторудні шахти), 5 – тектонічний, 6 – карстовий,  
7 – мінералогічний, 8 – петрологічний, 9 – гідрогеологічний, 10 – вулканічний, 11 – музейно-

колекційний. 
При класифікації за типом пам’яток природи використовувалась спрощена класифікація геологічних 

пам’яток, що наведена у книзі “Проблеми охорони геологічної спадщини України” А. П. Уімблдон та ін.  
Проблемою є також недосконалість нормативно-правової бази що до охорони геологічних пам’яток. 

Навіть у законі “Про природно-заповідний фонд України” (ПЗФ) немає чіткого визначення терміну геологічна 
пам’ятка природи. Вони розглядаються як різновид пам’яток природи що, згідно класифікації, поділяються на 
комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні. Дуже складною є структура заповідання пам’яток 
природи і надання їм певного статусу. Й не менш важливою є проблема відсутності в цьому законі такого, 
необхідного для сучасного стану збереження геологічної спадщини терміну, як “геопарк”. Цей термін 
запозичений з європейського законодавства де він наповнений юридичним змістом. Охорона об’єктів спадщини 
Землі шляхом створення геопарків відповідає цілям документа “Порядок денний на 21 століття”, прийнятого на 
конференції у 1992 р. у Ріо-де-Жанейро і підтриманого на конференції ООН з питань екології та розвитку у 
Йоганнесбурзі 2002 р. Визнано, що геологічне середовище і ландшафт мають глибокий вплив на суспільство, 
цивілізацію і культурне різноманіття нашої планети. Місцем зародження ініціативи щодо охорони, 
популяризації та раціонального використання об'єктів геологічної спадщини Землі й зрівноваженого розвитку 
прилеглих до них територій став 30 Міжнародний геологічний конгрес, який проходив у 1996 році у Пекіні. І 
вже у 1997 році представники перших чотирьох природоохоронних територій репрезентували цінні об’єкти 
геологічної спадщини у Європі – Геологічний заповідник у Провансі (Франція), Скам’янілий ліс Лесбосу 
(Греція), Геопарк Герольштен (Німеччина), Парк культури Маестразго (Іспанія).  

В Українському законодавстві найближчою категорією у складі ПЗФ, що за своїми функціями і 
властивостями схожа з функціями геопарків є національні природні парки. Це установи загальнодержавного 
значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних 
комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню 
та естетичну цінність. На відміну від заповідників їх завданням є і створення умов для організованого туризму, 
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності. Безумовно, що національні природні парки мають широкий 
спектр завдань у межах різних типів природних комплексів та об’єктів, тоді як геологічний парк піклується в 
першу чергу над збереження та вивченням геологічних об’єктів. На наш погляд, право на введення до складу 
об’єктів ПЗФ нового терміну – геологічний парк необхідно, хоча б з огляду на те, що в законодавстві визначені 
парки зоологічні, регіональні ландшафтні, дендрологічні, тобто парки з конкретною переважаючою 
специфікацією. Виділення геологічних парків у межах України дозволить приєднатися українським геологам до 
європейської мережі геологічних парків, і таким чином приєднатися до діяльності геологічних служб 
розвинених країн Європи зі збереження геологічного надбання.  

Але, поки у нашому законодавстві немає терміну “геопарк” їх все одно необхідно створювати 
використовуючи для цього національні природні парки й інші природоохоронні території. Практика показує, 
що їх адміністрація дуже зацікавлена в роботах по їх популяризації. Їм дуже не вистачає професійної розповіді 
про визначні природні об’єкти, які знаходяться на їх території. 

При належному підході до організації об’єкта природно-заповідного фонду, брендом України, його 
перлиною, може стати геологічна пам’ятка природи місцевого значення “Базальтові стовпи” (Рівненська 
область). Свій охоронний статус кар’єри Івано-Долинського родовища с. Базальтове одержали ще у 1983 році. 
Біля родовища знаходиться заказник “Базальтівський” який охороняє реліктовий ліс, й опікується їм 
Базальтівське лісництво ДП “Костопільський лісгосп”. У тому ж районі розташовані й Берестовецькі родовища 
базальтів у рамках яких місцеві геологи виділяли геологічні пам’ятки природи, які не мають ніякого статусу. 
Всі ці об’єкти необхідно поєднати однією охоронною територією, створивши на цій площі геопарк, або для 
початку національний природний парк (НПП). Усі знають про “Дорогу Гігантів” – геологічна пам’ятка з 
базальтових стовпів, що утворилися в результаті стародавнього виверження вулкана на північно-східному 
узбережжі Північної Ірландії, що проголошена об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО ще в 1986 році. А про те, 
що в Україні є схожий геологічний об’єкт, мало кому відомо. 

Цікавою для створення геопарків є, також територія НПП “Вижницький” та “Черемоський” у 
Чернівецькій області, Карпатський НПП у м. Яремче Івано-Франківської області, НПП “Синевир” та 
“Ужанський” НПП Закарпатської області, “Яворівський” НПП у Львівській області, та інші.   

При відповідному підході територія на якій створюється геопарк може стати туристичною областю 
однією з привабливих рис якої є унікальна геологія. Не кажучи про те, що такі площі можуть приносити добрі 
кошти державі. 

Також нами розробляються геолого-туристичні маршрути до геологічних пам’яток. Так у рамках 
підготовки до “Геофоруму-2019” було розроблено унікальну геологічну автобусну екскурсію за маршрутом 
Одеса – Умань – Вінниця – Кам’янець-Подільський – Яремче – Моршин – Рівне – Київ. Метою цієї подорожі є 
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ознайомлення з геологічною будовою західної та центральної України, її унікальними природними об’єктами й 
цікавими туристичними атракціями впродовж усього маршруту. Розрахована вона на 8 діб і проходить містами 
і селищами 14 областей України. Мандрівники під час екскурсії відвідають більше 30 геологічних пам’яток 
серед яких цікаві відслонення, кар’єри, печера, каньйони, водоспади, 6 родовищ корисних копалин, багато 
унікальних музеїв, храмів та церков. Такі маршрути необхідно розробляти по всій території України. Їх 
організація сприятиме більш ґрунтовному розумінню необхідності збереження геологічного надбання, і 
розумінню нашої історії. 

Впровадження світового досвіду дослідження, збереження та популяризації геологічних пам’яток, 
налагодження потужної реклами природного надбання, створення геолого-туристичного бренду України і 
продовження робіт з організації перших в Україні геопарків повинно бути пріоритетним напрямом роботи 
служби геології та надр України. Ці роботи необхідно вести на Державному рівні. 

І створена в УкрДГРІ база даних геологічних пам’яток може дуже в цьому допомогти. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АЗОВСКОГО, 
АНАДОЛЬСКОГО И МАЗУРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ГОРНОРУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

А. Н. Пономаренко1, Е. М. Шеремет2, С. Г. Кривдик3, Н. А. Козар4, С. Н. Стрекозов5, Л. В. Шпилевой6, 
1 – д-р геол.-минерал. наук, академик НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования 
им. Н. П. Семененко НАН Украины, г. Киев, Украина, pan.igmof@gmail.com,  
2 – д-р геол.-минерал. наук, профессор, Институт геохимии, минералогии и рудообразования 
им. Н. П. Семененко НАН Украины, г. Киев, Украина, evgsherem53@gmail.com,  
3 – д-р геол.-минерал. наук, профессор, Институт геохимии, минералогии и рудообразования 
им. Н. П. Семененко НАН Украины, г. Киев, Украина, kryvdic@ukr.net;  
4 – канд. геол. наук, ст. научный сотрудник, Институт геохимии, минералогии и рудообразования 
им. Н. П. Семененко НАН Украины, г. Киев, Украина, geolog46@ukr.net;  
5 – научный сотрудник, Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н. П. Семененко 
НАН Украины, г. Киев, Украина, ssss2116@gmail.com,  
6 – ст. научный сотрудник, Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н. П. Семененко 
НАН Украины, г. Киев, Украина, mineralltech.azov@gmail.com 
На базе Азовского и Анадольского редкоземельных месторождений и Мазуровского апатит-редкометального месторож-
дения предлагается проект создания горнорудного предприятия (горнообогатительный и гидрометаллургический 
комплексы) на юго-востоке Украинского щита на площадях химико-металлургического завода ГУ “НИОХИМ” (бывшего 
Донецкого ХМЗ), пгт Донское, Волновахского района. 

INNOVATIVE ATTRACTIVENESS OF AZOVSKY, ANADOLSKY AND 
MAZUROVSKY DEPOSITS FOR DEVELOPMENT OF THE MINING 

ENTERPRISE 

А. N. Ponomarenko1, Ye. М. Sheremet2, S. G. Кryvdik3, N. А. Кozar4, S. N. Strekozov5, L. V. Shpilevoy6, 
1 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kiev, Ukraine, 
pan.igmof@gmail.com,  
2 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kiev, Ukraine, 
evgsherem53@gmail.com,  
3 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kiev, Ukraine, kryvdic@ukr.net,  
4 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kiev, Ukraine, geolog46@ukr.net, 
5 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kiev, Ukraine, 
ssss2116@gmail.com,  
6 – M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kiev, Ukraine, 
mineralltech.azov@gmail.com 
On the basis of the Azovsky and Anadolsky rare earth deposits and Mazurovsky apatite-rare-metal deposits proposed project of the 
development of mining enterprise (separation factory and hydrometallurgical complex) in the southeast of the Ukrainian shield in the 
chemical and metallurgical plant GU “NIOCHIM” (Donetsk HMZ), Donskoje, Volnovakha district. 

Мы неоднократно публиковали материалы [1–3], связанные с инвестиционной привлекательностью 
редкометально-редкоземельных месторождений Приазовского мегаблока Украинского щита. В этом сообщении 
авторы, возвращаясь к этой теме, обращая внимание на три рядом расположенных месторождения и оценивая 
целесообразность их разработки, предлагают проект создания на их базе горнорудного предприятия. 

Сырьевая база горнорудного предприятия 

  Азовское редкометально-редкоземельное 
месторождение [1, 4] расположено в Володарском 
районе Донецкой области в 1,5 км к западу от пгт.  
Володарское (рис. 1). 
Рисунок 1. Азовское, Анадольское и Мазуровское 
месторождения на геологической схеме Восточного 
Приазовья 
1 – сиениты, граносиениты, граниты; 2 – диориты, 
гранодиориты;  3 – гнейсы, кристаллосланцы; 4 – текто-
нические нарушения; 5 – месторождения. 

В геологическом отношении оно приурочено 
к узлу пересечения тектони-ческих зон 
меридионального, северо-западного и 
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субширотного простираний. В плане структура месторождения представляет собой эллипсовидное тело 
меридионального простирания площадью 3,8 км2. В его строении принимают участие породы двух 
петрографических типов – “пятнистые” щелочноземельные кварцсодержащие пироксен-амфиболовые, 
амфиболовые и щелочно-полевошпатовые оливин-пироксеновые и оливин-пироксен-амфиболовые сиениты. 
Рамой для них служат породы близкого петрографического состава с более однородными текстурой и 
структурой и менее щелочным составом темноцветных минералов. Рудные тела сложены двумя природными 
разновидностями руд: оливин-пироксен-амфиболовыми и амфиболовыми сиенитами со сложным и 
незакономерным распределением разновидностей руд как по вертикали, так и по латерали. Основные рудные 
минералы – бритолит, циркон, ортит и псевдоморфозы по бритолиту. В продуктивной зоне выявлено 9 рудных 
тел. Главное рудное тело характеризуется максимальной мощностью, протяженностью, площадью развития и 
запасами руды (87 % от общего количества). Все другие рудные тела являются апофизами главного рудного 
тела. 

Подсчитанные запасы и ресурсы руды по категориям С1+С2+Р1 составляют: 34 523 тыс. т, с запасами и 
ресурсами ΣTR2O3 408,1 тыс. т при среднем содержании суммы оксидов редких земель 1,18 % и ZrO2 
598,1 тыс. т при среднем содержании оксида циркония 1,73 %. Срок обеспечения запасами добывающего 
предприятия при подземном способе отработки составит порядка тридцати лет. 

Эксплуатация Азовского цирконий-редкоземельного месторождения с получением редкоземельного, 
цирконового и полевошпатового концентратов и переработкой редкоземельного концентрата 
гидрометаллургическим методом на оксиды RЕЕ (85 % концентрат) является экономически выгодной. 

Азовское месторождение можно отрабатывать открытым или подземным способом, а также сочетанием 
этих способов. Наиболее экономичным по уровню рентабельности и чистой прибыли является 
комбинированный (открыто-подземный) способ разработки. 

На рис. 2 показана структура годовой стоимости товарной продукции при производстве и реализации 
REE-промпродукта с содержанием TR2O3 9,3 % (а) и REE-концентрата с разделением на иттриевую и цериевую 
группы (б). 

При реализации продукции только обогатительного производства наибольшую долю (45,1 %) в общей 
стоимости имеет REE – продукт, меньшую – полевошпатовый и цирконовый концентраты соответственно 26,7 
и 23,5 %. При гидрометаллургическом переделе часть REE-составляющей в общей стоимости возрастает до 
59,3 %. 

 

 
Рисунок 2. Структура годовой стоимости товарной продукции по базовому варианту оценки: а) конечный цикл 

производства – обогащение; б) конечный цикл производства – гидрометаллургический передел 
 

Окупаемость капитальных затрат при комбинированном варианте разработки месторождения – 3,0–
4,5 года (после уплаты всех налогов), а рентабельность капитальных затрат – 34,0–22,5 %. 

Суммарная чистая прибыль за весь период разработки месторождения – $ 186,5 млн, доход государства 
(сумма налогов, платежей и сборов в государственный и местный бюджеты) за весь период разработки 
месторождения – $ 166 млн. 

Анадольское редкоземельное месторождение цериевой группы расположено в 2,0–2,5 км к северу-
востоку от с. Анадоль (б. Тавла) Волновахского района Донецкой области и в 5 км от пгт Донское (рис. 1). 
Форма главного рудного тела – жильная (его еще называют “ортитовой дайкой”). Рудное тело прослежено в 
северо-западном направлении на 1 000 м на глубину 400 м при мощности от 0,7 до 3,0 м. Ортит и бритолит, как 
главные рудные минералы, концентрируют около 97 % суммы REE. Технологией гравитационно-магнитного 
обогащения был получен концентрат с содержанием ∑TR2О3 до 12 %. Перспективные ресурсы REE 
Анадольского рудопроявления составляют 207 339 т руды (среднее содержание компонента в руде – 6,863 %) и 
∑TR2O3 – 14 230 т. 
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Мазуровское редкометальное месторождение [2] находится на территории Волновахского района 
Донецкой области, в 0,5–2,0 км к западу от пгт Донское (рис. 1). 

Месторождение пространственно и генетически связано с породами Октябрьского щелочного массива – 
протерозойского платформенного проявления нефелинового магматизма на УЩ. Массив находится в северо-
западной части Восточно-Приазовского блока между б. Вали-Тарама (на западе) и р. Кальчик (на востоке). 

В геолого-структурном плане Мазуровское месторождение приурочено к северо-восточной 
экзоконтактовой части Октябрьского щелочного массива, к самому крупному блоку основных-ультраосновных 
пород. Оно связано с жильными, магматическими породами (щелочными сиенитами и мариуполитами), 
развитыми в наиболее мощной “оболочке” из основных-ультраосновных пород первой фазы октябрьского 
комплекса (габбро, пироксениты и перидотиты). 

На участке развития основных пород (преимущественно габбро) выявлены четыре полого и “поэтажно” 
залегающих тела мариуполитов и щелочных пегматитов. Верхнее тело вскрыто карьером. Рудные тела 
представлены мариуполитами, нефелиновыми пегматитами (микроклин-нефелиновыми и нефелин-
микроклиновыми), полевошпатовыми метасоматитами и ксенолитами в разной степени преобразованных 
вмещающих пород. Всего на месторождении выявлено и оконтурено 44 рудных тела (десятая часть – в 
пределах проектируемого карьера). Длина большинства рудных тел свыше 500 м (27 тел или 61 % от общего 
количества), а отдельные тела (15 тел или 34 %) простираются без перерыва более чем на 1 000 м. Мощность 
выявленных рудных тел непостоянна и меняется от первых десятков сантиметров до 78,3 м. 

Руды Мазуровского месторождения относятся к Ta-Nb-Zr-типу: 
– по Nb и Ta – с неравномерным распределением полезного компонента; 
– по Zr – с довольно неравномерным распределением. 
При комплексном использовании руд Мазуровского рудного узла промышленно ценными минералами 

являются пирохлор, циркон, нефелин, полевые шпаты, ильменит и бритолит. 
Подсчет запасов по 1–10 рудным залежам по глубине ограничен контурами карьера, обоснованного ТЭО 

временных кондиций. Средневзвешенная мощность рудных тел в блоках 4,1–30,4 м, в среднем – 12,7 м. 
Среднее содержание Nb2O5, Ta2O5 и ZrO2 – соответственно 0,135, 0,0045 и 0,60 %. 

Общие балансовые запасы руды составляют 4 486,1 тыс. т, Nb2O5 – 6 038,3 т, Ta2O5 – 202,5 т, ZrO2 – 
26 762,2 т. Свыше 93 % минеральных ресурсов Nb, Zr и Ta сосредоточено в первой и пятой рудных залежах. 

При годовой добыче 150 тыс. т руды в год горнодобывающее предприятие будет обеспечено запасами 
сырья на 30 лет. 

При реализации продукции горно-обогатительного производства (при наличии гидрометаллургического 
передела) наибольшую долю (38,0 %) в годовой общей стоимости товарной продукции имеет нефелин-
полевошпатовый концентрат; меньшую – цирконовый и ильменитовый концентраты (22,0 и 2,9 % 
соответственно). Доля оксидов ниобия, тантала и REE-продукта в общей стоимости составит 20,0, 16,0 и 1,1 % 
соответственно. Среднегодовой объем товарной продукции – 150 млн грн. 

Окупаемость капитальных затрат при условии комбинированного варианта разработки месторождения – 
5,5–6,0 лет. 

Схема создания горнорудного предприятия 
Учитывая близкое расположение месторождений (7–30 км), а также имеющуюся инфраструктуру на 

промышленной площадке в пгт Донское, предлагается следующее. 
1. На базе бывшего ДГХМЗ (сегодня – химико-металлургический завод ГУ “НИОХИМ”, пгт Донское, 

Волновахского района) создать горнообогатительный и гидрометаллургический комплекс по переработке 
руд Мазуровского, Анадольского и Азовского месторождений. При этом на первом этапе в переработку 
необходимо вовлечь лежалые хвосты бывшего ДГХМЗ, что позволит с минимальными затратами и в короткие 
сроки отработать в промышленном масштабе технологию обогащения комплексных руд, освободить 
хвостохранилище от лежалых хвостов для складирования вновь образующихся отходов обогатительной 
фабрики, и создать условия для широких исследовательских работ в области гидрометаллургической 
переработки концентратов в химические соединения редких и редкоземельных элементов. 

2. Состав горнорудного предприятия: 
– Мазуровский, Азовский и Анадольский рудники; 
– горноперерабатывающий и гидрометаллургический комплекс на базе бывшего химико-

металлургического завода. 
 

Этапы реализации проекта и основные направления инвестиций 

1. Геологическое доизучение месторождений с утверждением запасов в ГКЗ Украины. 
2. Проектирование и строительство карьеров по переработке лежалых хвостов (техногенного 

месторождения) и коренных руд Мазуровского месторождения (участок первоочередного освоения). 
3. Проектирование и строительство карьера на Азовском месторождении. 
4. Проектирование и строительство на промплощадке ГУ “НИОХИМ” комплекса по обогащению руд 

Мазуровского месторождения. При этом может быть предусмотрено поэтапное строительство и модульное 
оформление обогатительной фабрики (сначала опытно-промышленной установки для отработки лежалых 
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хвостов производительностью 150 тыс. т в год) с дальнейшим увеличением мощности для переработки руд 
других месторождений. 

5. Проектирование и строительство гидрометаллургического цеха на ДХМЗ по переработке тантал-
ниобиевого концентрата на технические пентоксиды ниобия и тантала и редкоземельного концентрата с 
получением химических соединений REE. 
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УДК 555.71: 551.24/242.51 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РАННЬО-ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГЕОДИНАМІЧНИХ 
ПОДІЙ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА  

В. О. Привалов1, О. А. Панова2,  
1 – д-р геол. наук, професор, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН 
України, Київ, Україна, vitaliy.privalov@gmail.com,  
2 – канд. геол.-мінерал. наук, провідний науковий співробітник, Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, Київ, Україна, olena.panova@gmail.com  
Було проведено синтетичне дослідження для визначення основних геодинамічних подій, що вплинули на Український щит в 
інтервалі часу 3,75–1,6 млрд років. Зокрема, визначені геодинамічні умови виникнення Криворізько-Крупецького 
переддугового басейну та вкорінення кількох великих інтрузивних комплексів та плутонів (на часових рубежах 2,06–
1,97 млрд років та 1,8–1,74 млрд років). 

PERIODIZATION OF EARLY PRECAMBRIAN GEODYNAMIC EVENTS 
ON THE TERRITORY OF THE UKRAINIAN SHIELD  

V. O. Privalov1, O. A. Panova2, 
1 – M. P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
vitaliy.privalov@gmail.com;  
2 – M. P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
olena.panova@gmail.com 
A synthetic study has been made to identify principal geodynamic events affected the Ukrainian Shield in time interval 3,75–1,6 Ga. 
In particular, certain geodynamic conditions are reconstructed for development of Krivoy Rog-Krupetsk fore-arc basin, synkinematic 
magmatism of several large intrusive systems and plutons (at the time boundary of 2,06–1,97 Ga and 1,8–1,74 Ga). 

 
Український щит (УЩ) – це найкрупніша геоструктура України, що відноситься до південного сегменту 

Східноєвропейського кратону (СЄК) – Сарматії. Сучасна гетерогенно-блокова структура УЩ сформувалася як 
результат низки геотектонічних процесів нагромадження, метаморфізму, ексгумації та денудації провідних 
структурно-речовинних комплексів, тектоно-термальних та флюїдно-магматичних подій, що відбувались на 
цих теренах протягом майже 3,8 млрд років. Однак, хімічний, мінеральний та петрографічний склад, сучасна 
структура і будова земної кори на цій ділянці, в першу чергу, відбивають особливості розвитку цієї структури в 
ранній докембрійський час, геодинамічні аспекти якого – серед найбільш дискусійних проблем сучасної 
теоретичної геології. Якщо взяти до уваги, що відтворення геодинамічного ракурсу геологічного літопису має 
ще переконливе спрямування на встановлення закономірностей розповсюдження різних корисних копалин, то 
металогенічний напрямок у вивченні палеогеодинаміки Українського щита – це також актуальна проблема 
сучасної гірничо-промислової геології.  

У сталих тектонічних термінах УЩ як самостійна морфоструктура виникла у пізньодевонський час, коли 
почав активно формуватися Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецький (ПДД) авлакоген, що поділив масивне 
склепінне підняття Сарматського протощита на два виступи фундаменту – УЩ і Воронезький кристалічний 
масив (ВКМ).  

Центральним місцем у нашому аналізі є просторовий розподіл тектонічних структур та датованих 
радіогеологічними методами породно-речовинних комплексів на теренах Сарматського сегменту СЄК (рис. 1), 
на підставі комплексного аналізу [1] раніш опублікованих картографічних матеріалів, геолого-геофізичних й 
геохронологічних баз даних та узагальнень з урахуванням матеріалів дешифрування багатозональних 
космічних зйомок Landsat, цифрових моделей рельєфу SRTM (NASA's Shuttle Radar Topography Mission) за 
матеріалами радарних топографічних зйомок та їх похідних, зокрема напрямків та характеристик 
гідрографічної мережі (HydroSHEDS). 

В історії розвитку УЩ виділяємо наступні етапи. 
3,75–3,2 млрд років. Дозеленокам’яний етап формування роз’єднаних у просторі та часі нуклеарів – 

областей зародження і розвитку ранньої континентальної кори (Дністровсько-Бузький блок, Голованівська 
зона, Павлоградська структура, західна частина Приазовського блоку, Курський мікроконтинент). 

3,2–2,9 млрд років. Зеленокам’яний етап заповнення негативних морфоструктур (можливо рифтогенного 
генезису) осадово-вулканогенними товщами на теренах Середньопридніпровського блоку, західної частини 
Приазовського блоку УЩ та Сумського блоку в межах ВКМ. 

2,9–2,8 млрд років. Початок конвергаційного руху океанічної Західносарматської плити під 
Східносарматську плиту. Поглинання океанічної плити Західної Сарматії призвело до формування контрастної 
магнітної аномалії і аномалії високої електропровідності на межі конвергенції плит, за рахунок зіскрібання з 
підсунутої плити багатих на залізо евлізітів та інших електропровідних порід. 

2,8–2,6 млрд років. Лінійно-тріщинний палеовулканізм та укоріненням плутонічних комплексів тоналіт-
тронд’єміт-гранодіоритових масивів (Середньопридніпровський блок, західна частина Приазовського блоку 
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УЩ) у результаті глибинної виплавки зануреної океанічної Західносарматської плити під Східносарматську 
континентальну плиту (напрямок субдукції на північний схід). 

 

 
 

Рис. 1. Просторовий розподіл структурно-речовинних комплексів, залежно від їх віку, на теренах сучасної Сарматії 
1 – контур Українського щита, 2 – межі блоків та зон (римські цифри на рисунку відповідають наступним блокам: I – 

Волинський, II – Дністровсько-Бузький, III – Росинсько-Тікицький, IV – Інгульський, V – Середньопридніпровський, VI – 
Приазовський; арабські сині цифри відповідають наступним зонам: 1 – Голованівська, 2 – Криворізько-Кременчуцька, 3 – 
Оріхово-Павлоградська), 3 – контури Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького авлакогену, 4 – виходи принципових розломів 
на денну поверхню (КК – Криворізько-Кременчуцький, ЗІ – Західноінгулецький  розломи, МЯ – Малоянісольський, Т – 
Тальнівський), 5 – розломи, що обмежують зони концентрованої деформації інденторного типу (лівозсувні зони), 6 – 
розломи (праві зсуви), що обмежують пулапарти А, В та С (ділянки локального розтягу), 7 – транскорові лінеаменти (МК – 
Маріупольсько-Курський, ЛК – Липецько-Костянтинівський), 8 – області синкінематичних інтрузій S-подібної 
сигмоїдальної морфології, що кореспондують з тріщинами відриву в межах лівозсувних зон, 9 – напрямок конвергенції плит 
океанічної Західносарматської плити під Східносарматську  

  
2,6–2,5 млрд років. Закладення Криворізько-Крупецької зони та вхідного до її складу асиметричного 

Криворізького басейну як переддугового (fore-arc) басейну, що виник на периферії континенту західної 
Сарматії за рахунок тектонічного нарощування морських осадків над зоною субдукції. Накопичення 
метаконгломератів, метагравелітів, метаалевропелітів базального комплексу скелюватської світи криворізької 
серії. Тектонічний розвиток структур та контроль осадконакопичення в умовах зсувного поля напружень.  

2,5–2,25 млрд років. Потужне хемогенне залізонакопичення в саксаганський час, що викликане 
первопроявами за рахунок фотосинтезу ціанобактеріями порцій вільного кисню, які, в поєднанні з розчиненим 
залізом у водоймах, утворювали тонкі шари з гематиту та магнетиту. 

2,25–2,2 млрд років. Завершення Саксаганського часу закриттям “океану” між Західносарматської та 
Східносарматської плитами стисненням та інверсією в так званих “проторифтових структурах” переддугового 
басейну Криворіжжя (напрямок субдукції на північний схід). Трансформація Павлоградського грабеновидного 
прогину в горстовидне підняття транспресійного типу за рахунок стиснення, що виникло внаслідок локалізації 
місцевого стиску у структурах F (азимут 332°) у межах регіональної правозсувної зони Y (азимут 17°) (рис. 2). 
Переформатування топографії поверхні Мохо на кордонах Інгульському блоку за рахунок транспресивного 
механізму деформацій, поєднаного з ротацією тектонічних блоків за годинниковою стрілкою та появою 
секторів локального стиску і розтягу. Здіймання у Голованівській  зоні з формуванням пакету тектонічних 
пластин, які занурюються на північ – північний схід у вигляді лістричних підкидо-насувів. 
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Рис. 2. Утворення режиму правосторонньої активізації  Криворізько-Кременчуцького та Оріхово-Павлоградського 

розломів, що призвело до правих (за годинниковою стрілкою) обертань блоків, котрі обмежують 
Середньопридніпровський блок 

1 – контур Українського щита, 2 – межі  блоків та зон, 3 – розриви, 4 – напрямки зсувної активізації розломів, що 
обмежують Середньопридніпровський блок, 5 – напрямок обертання блоків, 6 – прекурсор Прип’ятсько-Дніпровсько-
Донецького авлакогену,7 – транскорові лінеаменти, 8 – напрямки зсувної активізації розривів у межах ККШЗ та 
Середньопридніпровському блоку, 9 – напрямок тектонічного “вичавлювання” у межах західної частини Приазовського 
блоку, 10 – інтрузивні комплекси Середньопридніпровського блоку 

Як результат – виникнення секторів локального стиску і розтягу, що призвели до переформатування  
топографії поверхні Мохо на кордонах Середньопридніпровського блоку та тектонічне “вичавлювання” у 
межах західної частини Приазовського блоку (2,25–2,2 млрд років). Врізання (верхній правий кут) демонструє 
розподіл основних тектонічних порушень, роза-діаграму простягань та інтерпретацію типів структур 
деформаційного парагенезу у зсувному полі напруг на підставі аналізу тектонічних порушень Криворізько-
Кременчуцької шовної зони (ККШЗ) та Середньопридніпровського блоку. Парагенез генетично пов’язаних 
деформаційних структур, включає системи порушень, серед яких: 1) паралельні основній зоні зсуву Y в’язко-
пластичні магістральні правосторонні зсуви (азимут 17°); 2) спряжені сколи Ріделя, а саме синтетичні R1 зсуви 
(азимут 32°), котрі зберігають напрямок зміщення по магістральних зсувних дислокаціях Y і антитетичні зсуви 
R2 (азимут 92°), з протилежним лівим зміщення, які формуються під кутом ± θ=45˚ – φ/2=30° симетрично щодо 
напрямку скорочення (вісі стиснення σ1), де φ=30°– кут внутрішнього тертя; 3) вторинні синтетичні праві Р-
сколи (азимут 2°), які розташовуються симетрично R1-сколам щодо вісі зсувної зони Y, тобто під кутом φ/2 до 
останньої; 4) антитетичні ліві Х зсуви (азимут 122°); 5) тріщини розтягу і скиди Т (азимут 62°), що формуються 
перпендикулярно до осі подовження (осі розтягування σ3); 5) ешелоновані складки, флексурні перегини, а 
також лускаті насуви F (азимут 332°).  

Північно-східний напрямок стиску σ1 перпендикулярний до Маріупольсько-Курського та Липецько-
Костянтинівського транскорових лінеаментів викликав формування Брянсько-Курсько-Воронезького 
внутрішньоконтинентального орогену, в просторі між ними, та розущільнення (стоншення) верхньої частини 
кори і локального здіймання Мохо у західній частині Приазовського блоку, за рахунок ефекту тектонічного 
вичавлювання між Оріхово-Павлоградською та Малоянісольською зонами розломів.  

2,2–2,05 млрд років. Початок колізійної взаємодії Сарматії з Волго-Уралією, що викликав 
правосторонню активізацію зсувів Пн-Зх (Пд-Сх) простягання та розвиток ділянок локального розтягу (пул-
апартів) у межах принципової дислокаційної зони УШ, де за рахунок зниження абсолютних відміток проходила 
активна седиментація карбонатно-вуглецево-метатеригенних ритмічнопобудованих товщ.  

2,05–1,95 млрд років. Зіткнення Волго-Уралії та Сарматії, що створило єдину континентальну масу 
Волго-Сарматії. Напрям зіткнення – субмеридіональний, зорієнтований на південь, можливо, в східній частині 
Сарматії (ВКМ та Приазовський блок) – на південний захід. Виникнення в результаті косої плитної взаємодії 
трансрегіональних зон концентрованої деформації – інденторних лівосторонніх зсувів (рис. 3) із 
синкінематичним наповнення різнорангових тріщин відриву S-подібної геометрії в їх межах магматичними 
матеріалом (2,06–1,97 млрд років), який за хімічним складом має нагадувати колізійні гранітоїди. Типовими 
ознаками цих зсувних зон є кулісне розташування окремих різномасштабних деформаційних структур, 
утворення тектонічних фацій – породних асоціацій стрес-метаморфічного типу, внутрішня дислокаційна 
зональність, кінематичний контроль розміщення магматичних внутрішньоплитних інтрузивних комплексів). 
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1,95–1,8 млрд років. Тектонічна пауза з можливим частковим роз’єднанням мас Волго-Уралії та 
Сарматії, за рахунок ротації останньої відносно Феноскандії. 

1,8–1,6 млрд років. Зіткнення Феноскандії та Волго-Сарматії. Напрямок зіткнення – субмеридіональний, 
зорієнтований на південь. Другий імпульс, переважно магматизму з більш глибинних, навіть мантійних 
джерел), реалізувався у вигляді дайкових комплексів, силлів, плутонічних тіл, які укорінилися у межах активно 
функціонуючих пул-апартів – ділянок локального призсувного розтягу (на рубежі 1,8–1,74 млрд років) у 
контурі транскорового зсуву (рис. 3) або принципової дислокаційної зони (ПДЗ), що складається з серій 
ешелонованих сколів (азимут простягань 288…316°). Простягання ПДЗ, у цілому, співпадає з простяганням 
більш пізнього – девонського ПДД авлакогену. За хімічним складом синкінематичні інтрузиви цього часового 
інтервалу мають нагадувати інтрузивні комплекси рифтогенів. Цей етап магматизму УЩ охоплює широке коло 
виниклих у тектонічному середовищі розтягу петрогенетичних утворень [2] – від гранітів-рапаківі та габро-
анортозитів (Коростенський та Корсунь-Новомиргородський плутони) – до сублужних гранітів та багатофазних 
інтрузій Приазов’я. Прогресивне нарощування інтенсивності колізійної взаємодії призвело до нарощування 
проявів локального розтягу на ділянках пул-апартів, що відкрило на глибинних транскорових рівнях шляхи 
руху магми, гідротерм і флюїдів, тобто пул-апарти слугували найбільш сприятливими ділянками для локалізації 
інтрузивних тіл, підвищених теплових потоків і тектонотермальних імпульсів метасоматозу. 

 

 
Рис. 3. Основні тектонічні структури, умови їх тектонофізичної активізації й укорінення інтрузій під час 

колізійних подій датованих 2,06–1,97 млрд років та 1,8–1,74 млрд років та структурний контроль родовищ корисних 
копалин на теренах сучасної Сарматії 

1 – контур УЩ, 2 – межі блоків та зон (римські цифри відповідають блокам: I – Волинський, II – Дністровсько-
Бузький, III – Росинсько-Тікицький, IV – Інгульський, V – Середньо-Придніпровський, VI – Приазовський; арабські сині 
цифри відповідають зонам: 1 – Голованівська, 2 – Криворізько-Кременчуцька, 3 – Оріхово-Павлоградська), 3 – контури 
ПДД авлакогену, 4 – виходи розломів на денну поверхню, 5 – розломи, що обмежують зони концентрованої деформації 
інденторного типу (лівозсувні зони), 6 – розломи (праві зсуви) ПДЗ, 7 – транскорові лінеаменти (МК – Маріупольсько-
Курський, ЛК – Липецько-Костянтинівський),  8 – області синкінематичних інтрузій S-подібної сигмоїдальної морфології, 
що кореспондують з тріщинами відриву в межах лівозсувних зон, 9 – зони нерегулярних магнітних аномалій ,                      
10 – пулапарти А, В та С (ділянки локального розтягу), 11 – зони концентрованої деформації  (лівозсувні зони), 12 – нап-
рямок конвергенції (2,05–1,95 млрд років) Західно-Сарматської плити під Східно-Сарматську плиту, 13 – напрямок колі-
зійного стиску під час зіткнення Феноскандії та Волго-Сарматії (1,8–1,6 млрд років). 
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АНАЛІЗ СТРУКТУРНОГО РОЗПОДІЛУ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ НА 
ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА  

В. О. Привалов1, О. А.Панова2,  
1 – д-р геол. наук, професор, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН 
України, Київ, Україна, vitaliy.privalov@gmail.com,  
2 – канд. геол.-мін. наук, провідний науковий співробітник, Інститут геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, Київ, Україна, olena.panova@gmail.com  
Було проведено дослідження структурного розподілу елементів гідрографічної мережі у межах Українського щита та 
суміжних теренів  з точки зору взаємного впливу на сучасний рельєф існуючого каркасу тектонічних порушень та 
сучасного тектонічного поля напруг. 

ANALYSIS OF STRUCTURAL PATTERN OF THE HYDROGRAPHIC 
NETWORK ON THE TERRITORY OF THE UKRAINIAN SHIELD  

V. O. Privalov1, O. A. Panova2, 
1 – M. P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
vitaliy.privalov@gmail.com;  
2 – M. P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation of the NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
olena.panova@gmail.com 
The study of the structural patterns of the hydrographic network within the limits of the Ukrainian shield and adjacent areas was 
conducted in terms of the mutual influence on the modern relief of the existing framework of tectonic faults and the recent tectonic 
stress field. 

Значна частина нашого знання, щодо подій, що утворили земну кору та транскорових лінеаментних 
структур у Сарматії, випливає саме з результатів вивчення Українського щита (УЩ). Саме тут гідрографічна 
мережа вище сучасного базису ерозії оголює чисельні природні відслонення кори Східноєвропейського кратону 
(СЄК). Є багато свідчень (наприклад, [1, 2]), що долини річок або, загалом, гідрографічна  мережа, як складний 
результат ерозійно-акумулятивних процесів та руху льодовиків наслідують тектонічні структури. Фактично, 
геоморфологічний феномен тектонічно керованих дренажних мереж тісно пов’язаний з процесом селективної 
ерозії в межах структурно ослаблених зон тектонічних розривів. Але не всі тектонічні порушення проявляються 
однаково інтенсивно у річковій мережі.  

 
Рис. 1. Аналіз 
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мережі 
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Бузький, III – Ро-
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IV – Інгульський, V 
– Середньопридні-
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–Приазовський;  
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арабські сині цифри відповідають наступним зонам: 1 – Голованівська, 2 – Криворізько-Кременчуцька, 3 – Оріхово-
Павлоградська), 3 – контури Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького авлакогену, 4 – транскорові лінеаменти (МК – 
Маріупольсько-Курський, ЛК – Липецько-Костянтинівський), 5 – розломи, що обмежують зони концентрованої деформації 
інденторного типу (лівозсувні зони), 6 – розломи (праві зсуви) принципової дислокаційної зони, що обмежують пул-апарти 
А, В та С. 

Рози-діаграми простягань елементів гідрографічної мережі побудовані для блоків: I – Волинського, II – Дністровсько-
Бузького, III – Росинсько-Тікицького, IV – Інгульського, V – Середньопридніпровського, VI – Приазовського та для 
Голованівської зони (1). 

 
Предметом наших досліджень було вивчення структурного розподілу елементів гідрографічної мережі в 

межах УЩ та суміжних теренів на підставі аналізу похідних цифрової моделі рельєфу SRTM у вигляді 
картографічного продукту HydroSHEDS з відкритих баз даних [3]. 

У будові Українського щита традиційно виділяється шість блоків архейського і палеопротерозойського 
віку і три зони, що зв’язують ці блоки [4]. Архейські блоки оточені і частково перекриті породами 
палеопротерозойського віку, що утворилися в різних тектонічних обстановках. Отже, ці блоки фактично є 
фрагментами ранньодокембрійських структур, більшість яких простягається в субмеридіональному напрямку з 
УЩ у ВКМ. До західної частини УЩ відносяться Волинський, Подільський, Росинсько-Тікицький та 
Дністровсько-Бузький блоки; до центральної – Інгульський блок разом з Голованівською й Криворізько-
Кременчуцькою зонами, до східної – Середньопридніпровський і Приазовський блоки, що розділені Оріхово-
Павлоградською зоною.  

На рисунку 1 наведено результати аналізу цифрової моделі гідрографічної мережі HydroSHEDS у вигляді 
побудови рози-діаграм простягань елементів гідрографічної мережі у межах окремих блоків та зон 
Українського щита.  

Рис. 2 висвітлює ділянки аномально високої щільності гідрографічної мережі на тлі карти тектонічних 
порушень УЩ. 

 

 
Рис. 2. Розподіл ділянок аномально високої щільності гідрографічної мережі на основі карти тектонічних порушень 

Українського щита 
Врізання (а) у верхньому лівому куті демонструє сумарну розу-діаграму простягань розривних тектонічних 

порушень Українського щита та інтерпретацію їх активізації у зсувному полі напруг, розвиток якого був спричинений 
колізійними подіями між основними сегментами СЄК протягом 2,2–1,6 млрд років. 

Врізання (б) у верхньому правому куті демонструє сумарну розу-діаграму простягань елементів гідрографічної 
мережі Українського щита. 

 
1 – контур Українського щита, 2 – межі блоків та зон (римські цифри на рисунку відповідають наступним блокам: I – 

Волинський, II – Дністровсько-Бузький, III – Росинсько-Тікицький, IV – Інгульський, V – Середньопридніпровський, VI – 
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Приазовський; арабські сині цифри відповідають наступним зонам: 1 – Голованівська, 2 – Криворізько-Кременчуцька, 3 – 
Оріхово-Павлоградська), 3 – контури Прип’ятьсько-Дніпровсько-Донецького авлакогену, 4 – тектонічні порушення 
(розриви) Українського щита, 5 – транскорові лінеаменти (МК – Маріупольсько-Курський, ЛК – Липецько-
Костянтинівський), 6 – розриви (провідники ерозійних процесів) у межах ділянок аномально високої щільності 
гідрографічної мережі, 7 – ділянки аномально високої щільності гідрографічної мережі, 8 – розломи, що обмежують зони 
концентрованої деформації (лівозсувні зони), 9 – розломи (праві зсуви), що обмежують пул-апарти  

 
При аналізі гідрографічної мережі HydroSHEDS слід зазначити, що морфоструктура сучасних 

Українського щита (УЩ) і Воронезького кристалічного масиву (ВКМ) відбиває взаємодію сучасного 
тектонічного поля напруг на тектонічного каркаса порушень, розвиток якого був спричинений колізійними 
подіями між основними сегментами СЄК протягом 2,2–1,6 млрд років. 

За результатами наших досліджень суттєвим елементом морфоструктури на теренах УЩ і ВКМ є 
присутність трьох протяжних зон  концентрованої деформації або інденторних зсувів (indent-linked strike-slip 
faults), котрі перетинають кордони між існуючими блоками та зонами та виникли у результаті колізійних 
процесів, коли в інтервалі 2,1–2,0 млрд років зіткнулися Волго-Уралія і Сарматія, створюючи мегаконтинент 
Волго-Сарматію. 

Бічні обмеження цих зон північно-східного простягання витягуються на сотні кілометрів поза межами 
УЩ і представлені регіональними зсувами. Так західна зона, обмежена площинами Сущано-Пержанського та 
Тетерівсько-Чорнобильського зсувів. Більш широка центральна зона, обмежена Немирівською зоною зсувної 
тектоніки. Відносно вузька східна зона (Північноазовський зсув) простежується уздовж узбережжя Азовського 
моря. Типовими ознаками цих структур є кулісне розташування окремих різномасштабних деформаційних 
ансамблів параґенезу зон сколювання, утворення тектонічних фацій – породних асоціацій стрес-
метаморфічного типу за рахунок кліважування, розсланцювання та мілонітизації; кінематичний контроль 
розміщення палеопротерозойcьких інтрузивних комплексів (2,06–1,97 млрд років тому).   

Сучасні зсувні зони інденторного типу характеризуються екстремальною сейсмічністю, і в той, час як 
архейські та протерозойські зони, особливо розміщені на теренах розвитку зеленокам’яних структур, грають 
суттєву роль у локалізації епігенетичної золоторудної, золото-поліметалічної, залізорудної мінералізації. Саме 
такий структурний контроль розміщення гідротермальних родовищ ми спостерігаємо на території УЩ та ВКМ 
[5]. 

Етап розвитку тектоно-магматичної активізації Українського щита (УЩ) близько 1,8 1,74 млрд років 
співпадає з колізією Сарматії (на той час вже з причленованою Волго-Уралією) та Феноскандинавського 
сегменту [6]. Трансрегіональний пояс плутонів та інтрузивних масивів УЩ, що утворився під час цих подій 
охоплює широке коло петрогенетичних утворень – від гранітів-рапаківі та габро-анортозитів – до сублужних 
гранітів (Кам’яномогильський, Південнокальчицький масиви) та багатофазних інтрузій Октябрського 
комплексу (у складі яких помітну роль відігравали лужні, основні та ультраосновні породи). Найбільш відомі 
інтрузії, що укорінилися під час цього етапу тектоно-магматичної активізації – це Коростенський і Корсунь-
Новомиргородський плутони, котрі складені породами габро-анортозит-рапаківі гранітної формації.  

Спочатку ці плутони умовно інтерпретувалися як “андрогенні”, що виникли в умовах магматичного 
андерплейтінгу (magmatic underplating), тобто в результаті численних ін’єкцій основних і ультраосновних магм, 
вплив яких на матеріал нижньої кори ініціював плавлення і формування гранитоїдних інтрузій. Нещодавно 
було продемонстровано, що ці плутони виникли в тектонічному середовищі розтягу [7].  

Осередки укорінення плутонів та інтрузивних масивів УЩ віком 1,8–1,74 млрд років просторово тяжіють 
до трьох ділянок локального розтягу (пул-апартів межах А, В та С), у контурі транскорового зсуву або 
принципової дислокаційної зони (ПДЗ), що складається з серій ешелонованих сколів (азимут простягань 
288…316°), за умов її правозсувної активізації. Простягання ПДЗ, у цілому, співпадає з простяганням більш 
пізнього – девонського Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького (ПДД) авлакогену. Деформації правого зсуву 
ПДЗ та формування пул-апартів, як осередків локалізації синкінематичних магматичних утворень, на ділянках 
пар кулісно-зчленованих зсувів  є сумісними з внутрішньоконтинентальним полем напружень та 
субмеридіональним зорієнтованим на південь скороченням, що виникло під час континентального зіткнення 
Феноскандії та Волго-Сарматії.  

Прогресивне нарощування інтенсивності колізійної взаємодії призвело до нарощування проявів 
локального розтягу на ділянках пул-апартів, що відкрило на глибинних транскорових рівнях шляхи руху магми, 
гідротерм і флюїдів, тобто пул-апарти слугували найбільш сприятливими ділянками для локалізації 
інтрузивних тіл, підвищених теплових потоків і тектонотермальних імпульсів метасоматозу.  

Судячи з рози діаграми простягань розривних тектонічних порушень (рис. 2а) зони концентрованої 
деформації Пн-Сх (Пд-Зх) та їх лівозсувна активізація були контрольовані простираннями лівих магістральних 
Y-зсувів, лівих R1 та P сколів, у той час як активовані в правосторонньому режимі Пн-Зх (Пд-Сх) розриви, що 
обмежують пул-апарти, розвивалися уздовж правих R2 та X сколів.  

Зафіксований розподіл вказаних зон і розривів та режими їх зсувної активізації вказують на еліпсоїд 
деформації з субмеридіональним положенням вісі σ1 та субширотним положенням вісі розтягу σ3, при 
горизонтальному положенні головної кінематичної площини (σ1; σ3),  що співпадає з результатами визначення 
сучасних полів напружень за результатами аналізу тектонофізичного механізму вогнища землетрусу від 
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23.06.2016 р. та просторово-часового моніторингу гідродеформаційних режимів у свердловині, розташованій у 
м. Кривий Ріг [8]. 

Сумарна роза простягань елементів гідрографічної мережі для УЩ (рис. 2б) доводить що значну частину 
сучасних річних долин витягнуто уздовж субширотних структур стиску F, тобто підкидів, насувів, складок 
(азимут 270…275°), а також паралельно сегментам ПДЗ та структурам зон концентрованої деформації 
інденторного типу. Більш детальні побудови аналогічних роза-діаграм по районах наведені на рис. 1.  

Скоріш за все, варіації в геометричному розподілі максимумів пелюсток роз-діаграм викликані 
взаємодією сучасного, або неотектонічного, поля напружень з існуючою мережею тектонічних порушень.  

Зокрема, найпоширеніші орієнтовані дренажні лінії в Інгульському блоці на рис. 1 збігаються з основним 
простяганням основних тектонічних структур цього регіону (зон концентрованої деформації Пн-Сх (Пд-Зх) 
орієнтації та просторових обмежень пул-апартів включно зсувів Пн-Зх (Пд-Сх) простягання та 
субмеридіональних скидів). У Приазовському блоці роза-діаграма гідрографічної мережі додатково несе 
інформацію про Маріупольсько-Курський транскоровий лінеамент (МК), що співпадає з флексурним 
перегином поверхні Мохо з відміток – 35 км у Дніпровському секторі, до відміток – 45 км у Донецькому 
секторі ПДД авлакогену, та відбивається у вигляді Малоянісольської (Мануїльсько-Білосарайської) зони 
розломів [9]. 
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УДК [553.3: 553.8](908) 

ДАВНІ ТОРГІВЕЛЬНІ ШЛЯХИ В КОНТЕКСТІ ГЕОТУРИЗМУ 

О. О. Ремезова,  
Д-р геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, titania2305@i.ua  
Представлене обгрунутвання туристичних маршрутів, які включають об’єкти історико-археологічного змісту, так звані 
“бурштинові”, “залізні” шляхи, доповнені геологічними об’єктами. Таке поєднання є доцільним, оскільки показує 
унікальність природи України, розвиток її економіки в минулому, популяризує геологічні знання серед населення, сприяє 
розвитку підприємництва на місцях та культурним зв’язкам різних регіонів як у межах України, так і з іншими 
державами. 

THE ANCIENT TRADE WAYS IN THE CONTEXT OF GEOTOURISM 

О. О. Remezova,  
Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, titania2305@i.ua  
The argumentation of tourist routes, that include the objects of historical-archrological content, so-called to “amber”, “ferrous” 
ways complemented by geological objects, is presented. Such combination is expedient, as shows the unicity of nature of Ukraine, 
development of its economy in the past, will popularize geological knowledge among a population, assists to development of 
enterprise on places and cultural connections of different regions both within the limits of Ukraine and with other states. 

 
Вступ 

Сприяючи розвитку підприємництва, поліпшенню доступу в регіони, охороні довкілля, розвитку 
регіональних і місцевих можливостей для соціально-економічного розвитку, прояву місцевих громадських 
ініціатив, туризм є однією з найбільш важливих сфер в економіці багатьох країн у т. ч. і для України. У Європі 
існує безліч маршрутів, таких як “Бурштиновий шлях”, “Піренейське залізо”, які відображають розвиток 
видобування певних корисних копалин, традиційних ремесел та промисловості по їх розробці та переміщення 
сировини та готових виробів між країнами, що сприяло в минулому і тепер зміцненню економічних зв’язків між 
країнами [1]. Деякі з таких торгівельних шляхів минулого проходили і територією України, яка розташована в 
межах спільних з Європою геологічних структур і була тривалий час постачальником мінеральної сировини в 
різні країни Європи.  

Мета цієї публікації – привернути увагу до розвитку геотуристичних маршрутів у зв’язку з розвитком у 
різні періоди історії торгівельних шляхів, що сполучали різні країни та сприяли руху мінеральної сировини та 
виробів з неї. Ці шляхи були досить розгалуженими та поширювались на різні регіони України, де в давнину 
проводився видобуток заліза, бурштину, різних видів каменю, тощо. Дослідження цих шляхів та створення на 
цій основі нових геотуристичних маршрутів сприятиме пожвавленню інтересу з боку туристів до нашої країни 
та її окремих регіонів. 

1. Огляд стану проблеми 

Щодо розвитку торгівлі та ремесел в Київській Русі існує багато згадок в документах та працях різного 
часу, зокрема у “Києво-Печерському Патерику”, де згадуються торгівельні каравани, які прибували до Києва. 
Також у літопису описані торгівельні шляхи, що існували у той час. У 1170 р. київський князь Мстислав 
Ізяславович запропонував іншим руським князям виступити спільно проти половців, які намагались 
контролювати Грецький, соляний та Залізний шляхи. Перший з них – це відомий шлях “з варяг в греки”, який 
сполучав Чорне та Балтійське моря, Скандинавію за системою річок, що протікали на території Русі. Другий 
шлях вів на захід і потім проходив по Дністру і функціонував як шлях постачання солі з Галичини до східних 
районів Київської Русі. Третій шлях проходив з Подніпровя до узбережжя Азовського моря [4].  

Проблема розробки маршруту “Бурштинових шляхів Європи” висвітлена переважно в публікаціях 
польських дослідників [8–11]. У роботі [5] приділено увагу розробці геотуристичного бренду “Бурштиновий 
шлях” в Україні, намічені його завдання і приведений список основних пам’яток, визначних місць, на маршруті 
“Бурштинові шляхи” розглядаються саме як геотуристичний бренд, оскільки вони розвивалися навколо 
геологічного феномену бурштину-сукциніту, який використовувався активно як один з найбільш цінних товарів 
давнини. Перспективи розвитку цього маршруту в межах України та Білорусі розроблені в статті [7]. 

Окремі аспекти розвитку видобутку заліза та залізорудної промисловості висвітлені в публікації. 

2. Методика й об’єкти дослідження 

Автором проаналізовані численні джерела (архівні і опубліковані) по Україні та прикордонних регіонах 
України і Білорусі, проведено ряд польових маршрутів по уточненню об’єктів геотуризма, в т. ч. у рамках 
українсько-польського проекту “Шляхи бурштину” (2015–2017 гг.). 
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3. Розвиток геотуристичних маршрутів стародавніми шляхами  
переміщення мінеральної сировини 

На даний час великий інтерес викликають у туристів як українських, так і зарубіжних ті визначні об’єкти 
історії та культури, які є єднаючою ланкою для різних країн Європи, завдяки яким висвітлюються аспекти 
взаємозв’язків європейських народів у давнину і дотепер. Одним з таких маршрутів є стародавній шлях з “варяг 
у греки”. Завдяки зусиллям громадськості проводиться експедиція з однойменною назвою з Олевська та 
річковими шляхами аж до Дніпра. Є спроби пропливти на репліках стародавніх суден-довбанок по місцевих 
річках аж до Дніпра. Ця експедиція базується на дослідженнях Інституту археології НАН України та носить 
значний патріотичний потенціал, оскільки її мета – показати шлях України до моря, показати всьому світу. що 
наша держава була і є морською. Передбачено поширення морського мислення серед громадян України та 
організація спільного проекту за участю не лише українських науковців, але й відповідних академічних установ 
Латвії і Туреччини (в якості співвиконавців) “Середньовічні Балтія та Чорномор’я: матеріальна реконструкція 
торговельних зв’язків”. Маршрут Експедиції: Вишгород – Київ – Канів – Черкаси – Кременчук – Світловодськ – 
Дніпро – Запоріжжя – Херсон – Миколаїв – Очаків – Одеса – Білгород-Дністровський – острів Зміїний. 

За шляхом цього маршруту є багато цікавих геологічних пам’яток, зокрема відслонення палеогенових 
відкладів у с. С. Петрівці, де відомі знахідки бурштину, також відслонення N-P відкладів у с. Нові Петрівці, яри 
в районі Ржищева, канівські гляціодислокації та ряд відслонень на території Канівського заповідника, 
Бородаєвські валуни – південна межа дніпровського зледеніння, волоські скелі та виходи найдавніших порід 
Українгського щита у м. Дніпро, острів Хортиця, розрізи понтичного і меотичного ярусу в с. Львово та 
заказник “Березові колки” з піщаними дюнами у Херсонській обл., а також острів Зміїний – місце розташування 
розрізу нижньодевонських відкладів, який має значний науковий інтерес. Багато пам’яток, які дають уявлення 
про природу цього шляху, ще недостатньо досліджені і потребують ретельного вивчення. Таке бачення даного 
маршруту пожвавило б інтерес туристів до природничої складової маршруту.  

Маршрут “Залізний шлях” ще не розроблений, але пропонується включити у цей маршрут с. Дениші 
Житомирської обл., де ще в ХІХ ст. існував металургійний завод, який у 1879 р. випустив 7200 пудів чавуну та 
66200 пудів заліза. У с. Висока Піч теж існував завод, який того ж року випустив 23500 пудів чавуну. Тут 
зароджувалась вітчизняна металургія. місцеві жителі за допомогою примітивних інструментів видобували 
болотяну залізну руду ще з часів середньовіччя[6]. Існував пам’ятний знак, який повідомляв про те. що тут у 
1773 р. була заснована перша в Україні домна. На жаль, цей знак був демонтований у зв’язку з будівництвом 
дороги. Цей факт потребує належної уваги та відновлення цієї пам’ятки. Село Дениші – батьківщина видатного 
українського геолога, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, ректора Київського університету 
ім. Т. Г. Шевченка, академіка АН УРСР, нашого земляка, уродженця с. Дениші, Володимира Гавриловича 
Бондарчука. Його ім’ям названий шкільний музей. Меморіально-мінералогічний музей імені В. Г. Бондарчука 
складається з двох експозицій: меморіальної та мінералогічної. Минулого року він був оновлений і включений 
то місцевих туристичних маршрутів, розроблених Тетерівською ОТГ. Тобто “Залізний шлях” – це не лише 
торгівельний середньовічний шлях, але й відображення того грандіозного шляху розвитку вітчизняної 
металургії від примітивних копалень та домн до сучасного виробництва. Надалі цей маршрут має включати 
геотуристичні об’єкти Криворіжжя, зокрема Скелюватське відслонення, Млповськиа історико-геологічна 
памятка, відслонення порід криворізької серії поблизу Південного ГЗК, у балці Червоній, та біля 
Карачунівського водосховища, геологічний музей у Криворізькому університеті, який належить до 
національного надбання. Ці об’єкти описані детально в [3]. Маршрут доповнюється оглядом давніх виробів з 
заліза, представлених у краєзнавчих та історичних експозиціях Житомира, Києва, Дніпра, Кривого Рогу.  

Геотуристичний маршрут “Бурштиновий шлях” має велике археологічне та геологічне обґрунтування, 
що описано в [7]. Згідно останніх досліджень геологів, археологів, український “бурштиновий шлях” має 
охоплювати, насамперед, Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську області. В межах Київської обл. 
об’єктами геотуризму мають бути стратотип межигірського горизонту та світи біля с.Нові Петрівці, ряд 
відслонень поблизу м. Обухова, Вишгорода, Бучі, Ржищева та Пироговський кар’єр, де відомі знахідки 
бурштину. Стратиграфія бурштиноносних відкладів дуже різноманітна, ці знахідки зафіксовані у 
нихньосарматських (?) кварц-глауконітових пісках, пісках і глинах палеогену, в глинистих кварц-глауконітових 
пісках середнього палеогену, а також у флювіогляціальних середньо четвертинних і алювіальних 
ранньочетвертинних і більш пізніх відкладах. У межах Житомирської обл. об’єктом “Бурштинового шляху” має 
стати музей коштовного і декоративного каміння в м. Хорошки з колекцією бурштину з Клесівського 
родовища. Бурштин був легендарним каменем давніх слов’ян у побуті та віруваннях яких тісно переплелись 
міфи та знання про природу Полісся. Тому вельми цікавим об’єктом геотуризму в цьому регіоні є Поліський 
заповідник з краєзнавчим та природничим музеями та екологічною стежкою. Тут відомі цікаві геологічні 
пам’ятки природи, з кожною з яких пов’язані легенди: Камінь-Слідовик (с. Велика Фосня), Камінь Костюшка, 
Святі Камені (Кам’яне село, Корабель, Чортів Млин), Камінь любові (с. Хочине), урочища Білий берег, 
Золотава, Лиса Гора та ін. Варто зазначити, що ці пам’ятки стали відомі широкій спільноті туристів завдяки 
місцевим краєзнавцям, але випали з огляду довідника. Також комплекс цікавих геологічних пам’яток відомий у 
м. Коростень. Найбільш розробленою є частина маршруту у Рівненській обл. Основні промислові запаси 
бурштину пов’язані з осадовими прибережно-морськими лагунно-дельтовими фаціями, які представлені 
піщано-глинистими відкладами межигірської світи олігоцену. Сьогодні в регіоні ведеться промислова розробка 
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бурштину діючими кар’єрами. У Рівному є два музею бурштину (“Бурштиновий Палац” та музей ДП “Бурштин 
України”), працює експозиція у краєзнавчому музеї. В 2017 р. відкрито приватні музеї “Бурштиновий шлях” та 
вузькоколійки Зарічне-Антонівка (м. Володимирець Східний). Потребує додаткових досліджень частина 
маршруту, що проходить по Волинській області. 

Висновки 

Таким чином, поєднання історичних торгівельних шляхів та маршрутів геологічного змісту дозволить 
привернути увагу туристів до геології України та природи в цілому, слугувати поширенню геологічних знань 
серед населення, адже Україна – це унікальна держава, де відомі всі основні структури Європи, відома значна 
кількість пам’яток природи та багато родовищ корисних копалин, які забезпечували мінеральною сировиною не 
тільки вітчизняну промисловість, але й потреби в цій сировині сусідніх держав. Такі шляхи в минулому 
служили сполученню різних країн, розвитку економічних та культурних зв’язків, поширенню передового 
досвіду. Тому необхідний розвиток таких маршрутів, що опирається на сучасні досягнення геології, географії, 
екології, археології, історії та народознавства. Розвиток такого туризму сприяє становленню бережного 
ставлення до природи та патріотизму серед школярів, студентів та населення в цілому.  

Повинна бути популяризація марок продуктів територій розвитку таких “шляхів”, просування 
відповідних туристичних брендів в Україні та за її межами та їх маркетингова підтримка. Сучасною концепцією 
розвитку цього напрямку має стати кластер ний підхід, реалізація якого починається зараз в Україні та Білорусі 
та відбувається в інших країнах Європи. Також маршрути можуть бути доповнені різноманітними фестивалями, 
виставками, ярмарками, що рекламують український бурштин, ковальське мистецтво, мореплавство, яхти-
спорт, тощо з огляду на розвиток відповідного “шляху” у тій чи інший місцевості. В такому разі такі маршрути 
стануть важливим туристичним активом та прибутковою сферою економіки регіонів України. 
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УДК 622.244.6      

РОЗРАХУНОК ДІЙСНОГО ДЕБІТУ ГАЗУ З ПЛАСТА  ПРИ 
ДОСЛІДЖЕННІ ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН 

М. М. Рой,  
канд. техн. наук, доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 
Полтава, Україна, ongp1@ukr.net, ORCID: 0000-0002-0415-3819. 
Пропонується підхід для реалізації задачі розрахунку величини дійсного дебіту газу з пласта при його дослідженні на 
режимі. Величина дійсного дебіту газу відіграє важливу роль при інтерпретації результатів дослідження газових 
свердловини за новою методикою, зокрема впливає на криву відновлення тиску, яку отримують після припинення роботи 
свердловини на режимі. А відтак є також чинником впливу на всі інші газогідродинамічні параметри, які отримують при 
обробленні кривої відновлення тиску. 

РАСЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДЕБИТА ГАЗА ИЗ ПЛАСТА ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ  ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

M. M. Roy,  
PhD, associate professor, Poltava National technikal university named by Yuri Kondratiuk, Poltava, Ukraine, 
ongp1@ukr.net, ORCID: 0000-0002-0415-3819. 
A hike for calculation realization of actual gas debit size from a layer at his research on the mode is offered. The size of actual gas 
debit be of importance during interpretation of gassers research results on a new method, in particular influences also on the 
pressure (PBUC), which is got after stopping by well works on the mode. In the end it's  the factor of influence on all other gas-
hydrodynamic parameters which get at build-up curve treatment. 

 
У даний час основним способом визначення параметрів пласта є газогідродинамічні методи дослідження. 

Необхідність визначення параметрів пласта газогідродинамічними методами існує на всіх етапах роботи 
родовища.  

Зокрема, в процесі розвідки газогідродинамічні дослідження проводяться на всіх виявлених газоносних 
об’єктах. При цьому однією з умов використання даних експлуатації є повна стабілізація тиску і дебіту газу 
перед зупинкою роботи свердловини на режимі. 

Взагалі процес дослідження завдяки багатогранності умов дослідження і відповідно методів дослідження 
є досить складною задачею. Газові свердловини не є винятком, навіть якщо вони характеризуються 
стаціонарністю процесу фільтрації газу до вибою свердловини [1]. 

Дослідження високодебітних газових свердловин, які характеризуються нестаціонарним режимом 
фільтрації [2], є більш складною задачею на відміну від досліджень газових свердловин при стаціонарному 
режимі. Як і у випадку стаціонарної фільтрації, фактичні дані, які отримані у процесі дослідження, лежать в 
основі алгоритму їх інтерпретації, завдяки якому визначаються фільтраційні, ємнісні та продуктивні 
характеристики досліджуваних пластів. Від якості вихідних фактичних даних залежить точність розрахованих 
параметрів пластів і технологічна перспектива досліджуваного об’єкту в цілому. Тому вимоги до дослідження 
повинні бути високими з точки зору аналітики і забезпечувати безпеку і надійність з точки зору технології.  

Застосовуючи методики інтерпретації даних дослідження, для розрахунків необхідно мати такий 
показник, як дійсний дебіт газу із пласта, коли свердловина працює на якомусь режимі, чи коли вона 
закривається для запису кривої відновлення тиску.  

Тому дуже важливо коректно підійти до задачі розрахунку дійсного дебіту газу з пласта у випадку, коли 
свердловина працює на режимі і у випадку, коли вона закривається для запису кривої відновлення тиску, бо ці 
криві є основним джерелом вихідних даних для розрахунку переважаючої кількості газогідродинамічних та 
продуктивних характеристик досліджуваного пласта.  

Аналізуючи дану проблему, на основі існуючих теоретичних положень щодо неї, стало можливим 
запропонувати наступний підхід. 

Отже, закриття свердловини після досягнення стабілізації роботи свердловини на режимі для запису 
кривої відновлення тиску (КВТ) відбувається або миттєво, що є актуальним для високодебітних свердловин, і 
виконуватись повинно сучасними засувками кранового типу, або повільним звуженням прохідного каналу для 
газу в свердловинах, обладнаних засувками старої конструкції. Та в обох випадках, коли свердловина на усті 
вже закрита, на вибої продовжується приплив газу в її стовбур. Чим більша глибина пласта, тим більше 
продовжується приплив газу до вибою, оскільки підвищення тиску внаслідок закриття свердловини на усті 
передається на вибій за більший проміжок часу. 

Іншими словами дійсний дебіт газу, отриманого із досліджуваного пласта, не дорівнює дебіту газу, що 
вимірюється на поверхні. Причому, чим більша глибина свердловини, тим більше відрізняються між собою той 
дебіт газу, що ми отримуємо на вимірювачеві дебіту газу на поверхні і дійсний дебіт газу із пласта, і навпаки, 
чим менший об’єм свердловини, тим менше вони відрізняються. 

mailto:ongp1@ukr.net
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Момент закриття свердловини для припинення її роботи і запису КВТ є важливим через те, що 
оброблення кривих відновлення тиску потребують знання величин дебіту і вибійного тиску саме перед 
закриттям свердловини. Тому вимоги до точності визначення цих величин досить високі, оскільки через 
неточність їх визначення можуть виникати похибки. Проаналізуємо більш детально цю ситуацію. 

Коли свердловина не працює, тобто знаходиться у статичному стані, то вона повністю заповнена 
пластовим флюїдом, тоді тиски в усті свердловини і на глибині вибою дорівнюють, відповідно: 

уст стР Р const= = ;            виб плР Р= . 

У статичних умовах припливу газу до вибою свердловини не відбувається. 
Після пуску свердловини в роботу в процесі стабілізації режиму дослідження вимірюваний дебіт газу на 

поверхні гQ  набагато більший дійсного дебіту гq . На рис. 1 показано зміну дебітів гQ  і гq  у процесі 
стабілізації режиму роботи свердловини і в період зняття кривої відновлення тиску (КВТ). 

 

 
Рис. 1. Дебіти газу (на поверхні та дійсний) при дослідженні свердловини в процесі стабілізації режиму 

та відновлення тиску 

Як видно із рис. 1, у момент запуску свердловини в роботу із статичного стану гQ > гq . У момент ( 0t ), 
коли відбувається повна стабілізація режиму роботи свердловини, і коли настає момент зупинки роботи 
свердловини, дебіт газу на поверхні та дійсний дебіт газу рівні між собою гQ = гq , а після зупинки в момент 

0t  дебіт газу, вимірюваний на поверхні, миттєво знижується до нуля. Тим часом, після зупинки роботи 
свердловини дійсний дебіт газу асимптотично знижується до нуля в точці t . 

У період стабілізації режиму роботи свердловини і в період відновлення тиску дійсний дебіт газу із 
пласта описується формулою: 

( )г
г г

dV t
q Q

dt
= +       (1) 

де 
( )гdV t

dt
 – перша похідна від накопичення газу в стовбурі свердловини по часу, м3/с.  

Фактично це похідні не в пластових, а в атмосферних умовах. Вони є дебітами лише за рахунок 
накопиченого в активному об’ємі свердловини газу. Це можна вважати парціальним дебітом за рахунок 

накопичення газу в стовбурі свердловини. В момент стабілізації режиму 0гdV
dt

= , і тоді г гq Q= . 

У період стабілізації режиму, коли свердловина відкрита і відбувається приплив газу до вибою 
свердловини, в формулі (1) знак похідних мінус, а в період відновлення тиску знак похідних – плюс. 

Величину ( )гV t , тобто кількість накопиченого в стовбурі свердловини газу в атмосферних умовах в 
довільний час розраховують за формулою: 
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( ) cp cm am
г c

am cp cp

P T Z
V t V

P T Z
=       (2) 

де Vг(t) – кількість газу, накопиченого в стовбурі свердловини в атмосферних умовах в довільний час t, 
м3; 

Vc – активний об’єм свердловини, м3; 
Рср – середній тиск в свердловині, Па; 
Тст – стандартна термодинамічна температура, К, Тст=293К; 
Zam – середній коефіцієнт стисливості газу в атмосферних умовах, дорівнює 0,9975, безрозмірний; 
Zcp – середній коефіцієнт стисливості газу в свердловині, безрозмірний; 

Рат – атмосферний тиск, дорівнює 60,1013027 10 Па⋅ . 
У момент зупинки роботи свердловини на режимі (після настання повної стабілізації режиму), тиск 

починає відновлюватись. У цей момент дебіт газу на поверхні відсутній, дорівнює нулю. Але приплив газу із 
пласта все ще іде. За рахунок цього відбувається накопичення газу в стовбурі свердловини. Знову для 
знаходження дійсного дебіту газу використовуємо ті ж самі формули (1, 2). Фактично ми вимірюємо тиск при 

закритті свердловини і за тиском розраховуємо накопичення газу, а, знаючи криву накопичення ( )V t , 

розраховуємо похідну 
dV
dt

. Крива накопичення газу в стовбурі свердловини має вигляд, зображений на рис. 2. 

Час t0 відповідає моменту стабілізації припливу газу до вибою свердловини. 
При цьому важливо знати, як змінюється температура. Урахування зміни температури газу в процесі 

відновлення тиску необхідне в тому випадку, коли вибійний тиск не визначається вимірюванням на вибої за 
допомогою глибинних манометрів, а розраховується за виміряними устьовими тисками. Зазвичай при 
розрахунку вибійних тисків за устьовими за величину середньої температури срТ  у формулу для оброблення 

КВТ підставляється середньо логарифмічне значення за фактичними значеннями устьової температури уТ  та 

вибійної вибТ  у кожен момент часу. Якщо середні температури в початковий момент відновлення тиску і в 
кінці процесу відрізняються незначним чином, то ці зміни практично не вплинуть на форму КВТ. 

 

 
 

Рис. 2. Характер накопичення газу в стовбурі свердловини 

Якщо температура газу в пласті висока, то устьова температура в процесі експлуатації також буде 
високою. При закритті таких свердловин у процесі відновлення тиску температура газу постійно знижується, 
набуваючи в кінцевому результаті температуру земної кори. При цьому інтенсивність відновлення тиску на усті 
свердловини залежить від інтенсивності підвищення тиску, що в свою чергу залежить від проникності пласта і 
від інтенсивності охолодження газу в стовбурі свердловини після її закриття. 

Зміну температури в часі в часі після зупинки роботи свердловини може бути визначено двома 
способами [3]: шляхом безпосереднього вимірювання на рівні нейтрального шару або аналітичним шляхом, за 
формулою: 
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( ) ( ) 2
5,8

0 к

аt
R

нс нс г нсТ t T Т t T е
−

= + = −         (3) 

де Тнс – температура нейтрального шару, К; 
Тг (t=0) – температура газу на глибині нейтрального шару перед зупинкою роботи свердловини, К; 
А – температуропровідність пласта на рівні нейтрального шару, м3/с; 
Rк – радіус теплового впливу  свердловини, м.  
Для значень величин температуропровідності а вже складені таблиці з величинами теплових 

властивостей гірських порід, пластових флюїдів і заповнювачів стовбурів свердловин [3].  
Отже, коли свердловина працює на якомусь режимі, то температура на усті свердловини змінюється, 

вона росте. Характер зміни температури схематично відображає рис. 3. Тобто температура змінюється на 
збільшення. Цю зміну температури практично доцільно фіксувати, хоча б через 10–20 хвилин для 
середньодебітних свердловин і через 3–5 хвилин для високодебітних. Тоді можна розрахувати середню 
температуру. Тобто, якщо глибину свердловини позначити через L, то необхідно знайти середню температуру і 
середній тиск на глибині L/2, і це дасть можливість розрахувати накопичення газу Vг(t), приведене до 
стандартних умов. Тобто, це дає можливість побудувати графічну залежність накопичення газу Vг(t) від часу за 

формулою (2) для знаходження гdV
dt

і розрахунку дійсного дебіту газу qг за формулою (1). 

 
 

Рис. 3. Характер зміни температури при відпрацюванні режиму дослідження свердловини 

Визначивши  дійсний дебіт газу, можна переходити до оброблення кривих тиску і дебіту в свердловині. 
Тобто, фактично ми отримали розрахунок припливу газу і в режимі стабілізації режиму, і після зупинки роботи 
свердловини (при знятті КВТ). 

Отже, підсумовуючи викладене: для того, щоб розрахувати дійсний дебіт газу із пласта, необхідно мати 
наступні дані: активний об’єм свердловини Vc, середню температуру на середині глибини досліджуваної 
свердловини Тсер (можна отримати розрахунковим шляхом, виходячи з температури в усті свердловини та на 
глибині вибою), середній тиск Рсер (тиск на середині глибини свердловини). Тоді за формулою (2) розраховують 
накопичення газу, приведене до стандартних умов, і за формулою (1) власне і розраховують дійсний дебіт газу з 
пласта. Коректно отримані величини дійсного дебіту газу з пласта в процесі дослідження свердловин будуть 
основою для оброблення КВТ за новими методиками [1, 2] і внесуть свій вклад у підвищення якості процесу 
дослідження свердловин та його оптимізацію.  
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УДК 553.495 

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ДОМІНАНТНИЙ ШЛЯХ  
ДО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ТА РОЛЬ СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ 

Г. І. Рудько1, 
1 – д-р геол.-мінерал. наук, д-р географ. наук, д-р техн. наук, професор, Державна комісія України по 
запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, office@dkz.gov.ua 
Розглянуто перспективу використання урану, як найефективнішого викопного енергоносія планети. Подальший розвиток 
атомної енергетики визначається забезпеченістю її реальними ресурсами уранової сировини. За кількістю запасів і 
ресурсів урану Україна належить до першого десятка країн світу, що видобувають уран. Атомна енергетика України 
забезпечена запасами і ресурсами природного урану в надрах для виробництва ядерного палива на тривалий період сталого 
розвитку України. 

NUCLEAR ENERGY AS A DOMINANT PATHWAY TO ENERGY 
EFFICIENCY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ROLE 

OF CRITICAL MATERIALS 

G. Rudko1,  
1 – State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, office@dkz.gov.ua 
The prospect of using uranium as the most efficient fossil energy carrier on the planet has been considered. Further development of 
nuclear energy is determined by its supply with real resources of uranium raw materials. By the amount of uranium reserves and 
resources, Ukraine belongs to the top ten countries that produce uranium. Nuclear power engineering of Ukraine is provided with 
reserves and resources of natural uranium in the interior for the production of nuclear fuel for a long period of sustainable 
development of Ukraine. 

 
Вступ. Зростаюча потреба в сучасних матеріалах і компонентах, які необхідні для виробництва та 

функціонування широкого спектру товарів і прикладних програм, ріст населення світу і той факт, що ресурси 
Землі обмежені, ставить питання про матеріальне забезпечення людства в майбутньому. Збільшення 
споживання та зміни в глобальному економічному, фінансовому та політичному середовищі викликали 
дисбаланс попиту та пропозиції окремих видів сировини, що призвело до нестабільності цін на сировинних 
ринках та створило проблему невизначеності для розвитку технологій. Надійний та безперешкодний доступ до 
певної сировини викликає дедалі більше занепокоєння у всьому світі. Для вирішення цього завдання було 
створено список так званих “критичних сировинних ресурсів” (critical raw materials) – сировини, важливе 
економічне значення якої пов’язане з високим ризиком постачання. 

Критична сировина важлива тісно пов’язана з чистими технологіями. Суспільство дедалі чіткіше 
усвідомлює, що, найбільшої шкоди довкіллю завдають технології отримання енергії шляхом спалювання 
органічного палива. 

Уран – найефективніший викопний енергоносій планети, енергетичний еквівалент якого на три порядки 
перевищує енергетичний еквівалент вугілля. Для країн, що змушені імпортувати енергетичну сировину, він 
найприйнятніший товарний енергоносій, що найбільш придатний для створення стратегічних резервів з 
енергетичної безпеки.  

Науково-технічний прогрес в атомних технологіях та більш ніж 25-річний період стабільної роботи 
світової ядерної енергетики зумовили поступове подолання “чорнобильського синдрому”, що був головною 
причиною її стагнації. 

Реальна ситуація в енергетиці більшості країн, що використовують ядерну енергію, унеможливлює 
відмову від неї, оскільки посилює залежність від експортерів енергетичних ресурсів. Країни з найбільш 
масштабними планами розвитку атомної енергетики (Китай, Індія, США, Франція, РФ) передбачають 
подальший розвиток атомної енергетики.  

Згідно з останніми публікаціями число ядерних енергоблоків у світі до 2030 року зросте щонайменше до 
600 проти 436, які діяли на початку поточного десятиліття. 

Подальший розвиток атомної енергетики переводить питання в площину забезпеченості її реальними 
ресурсами уранової сировини в надрах Землі. Згідно з даними Міжнародного агентства з атомної енергії 
(МАГАТЕ), атомна енергетика забезпечена тільки розвіданими запасами урану більш як на століття.  

До розвіданих запасів слід додати таку ж кількість перспективних і прогнозних ресурсів урану. Крім 
того, ядерним енергоносієм є також торій, кількість якого в надрах Землі більша за кількість урану майже 
втричі. Поклади уранових руд розташовані не рівномірно по всій земній кулі. На сьогоднішній день тільки 28 
країн світу видобувають уран і тільки 19 світових держав його виробляють. Канада, Росія і Австралія є одними 
з найбільших країн виробників природного урану в світі. Слід зазначити, що у світових лідерів за запасами 
урану Австралії і Казахстану, атомна енергетика не сильно розвинена. 
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Основні запаси урану зосереджені в 10 країнах (90 %), з них найбільша кількість знаходиться в Австралії 
(29 %), Казахстані (13 %) і Канаді (9 %). 

Виклад основного матеріалу. Енергетичною політикою України в галузі атомної промисловості 
передбачається подальше збільшення видобутку уранових руд до повного забезпечення потреб власних 
атомних електростанцій.  

На території України знаходиться п’ять атомних електростанцій, з яких діючими на сьогодні є тільки 
чотири. На працюючих українських АЕС встановлено 15 енергоблоків сумарною потужністю 13 888 МВт, які 
виробляють приблизно 40–50 % від загального обсягу електроенергії в Україні. Плануються роботи з 
проектування і будівництва нових атомних енергоблоків. 

Сировинна база урану України складається з 12 детально розвіданих ендогенних родовищ. У межах 
України промислові запаси урану представлені родовищами трьох геолого-промислових типів: 

− метасоматичного натрій-уранової формації в породах фундаменту кристалічного щита;  
− пісковикового в базальних горизонтах платформного чохла; 
− родовища інтрузивного типу. 
Родовища метасоматичного типу натрій-уранової формації приурочені переважно до Кіровоградського 

геотектонічного блоку Українського щита. Руди – монометальні, вміст урану – 0,1–0,2 %. Родовища можна 
розробляти гірничим підземним способом. Ватутінське родовище урану розташоване в центральній частині 
Українського кристалічного щита, складеного палінгенними та ультраметаморфічними гранітоїдами 
нижньопротерозойського віку. Кількість запасів родовища становить: за класом 111–1456,68 тис. т, класу 211–
171,36 тис. т, класу 221–642,67 тис. т. 

Мічурінське родовище входить до складу Кіровоградського урановорудного району. В геологічній 
будові району приймають участь метаморфізовані теригенні і вулканогенні утворення інгуло-інгулецької серії 
нижнього протерозою, ультраметаморфічні і метасоматичні породи кіровоградського комплексу. Кількість 
запасів родовища становить: за класом 111–3404,27 тис. т, класу 211–140,65 тис. т, класу 221–3892,57 тис. т. 

Родовища пісковикового типу в базальних горизонтах платформного чохла приурочені до Дніпровсько-
Бузької металогенічної області. Крім урану в рудах є молібден та рідкісноземельні елементи. Руди придатні для 
розробки методом свердловинного підземного вилуговування. 

До інтрузивного типу належать родовища в постгранітізаційних пегматоїдах і кремній-калієвих 
метасоматитах. 

Визначення інтегральних кількісних оцінок запасів і ресурсів урану в надрах Землі пов’язане з 
процедурами стандартизації і зведення одиниць вимірювання та класифікаційних таксонів різних країн до 
однієї системи. 

Оцінки кількості ресурсів урану ми наводимо за класифікацією МАГАТЕ, так як категорії класифікації 
МАГАТЕ задовільно кореспондуються з категоріями чинної Класифікації запасів корисних копалин 
державного фонду надр України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 
432, у тому числі: 

• з категорією “Reasonable Assured Resources (RAR)” кореспондується категорія класифікації України – 
“розвідані запаси”;  

• з категорією “Inferred Resources (IR)” – “попередньо розвідані запаси”;  
• з категорією “Prognosticated Resources (PR)” – “перспективні ресурси”; 
• з категорією “Speculative Resources” (SR) – “прогнозні ресурси”. 
Станом на 01.01.2013 р. розвідані й попередньо розвідані запаси урану в надрах України за категоріями 

RAR+IR класифікації МАГАТЕ із собівартістю виробництва урану меншою за 260 дол. США/кг становили 
251 334 т, у тому числі видобувні – 222 711 т за коефіцієнта вилучення 0,884, у їх числі запаси урану, що 
вилучаються, із собівартістю меншою за 80 дол. США/кг – 59 610 т.  

Перспективні ресурси (PR за класифікацією МАГАТЕ), що враховують можливість відкриття нових 
родовищ в межах відомих рудоносних регіонів, приурочені, в основному, до рудних полів родовищ 
метасоматичного й пісковикового геолого-промислових типів і становлять 22 540 т урану. 

Прогнозні ресурси урану категорії SR за класифікацією МАГАТЕ, що враховують потенційну 
можливість їхнього утворення, основану на позитивних передумовах, притаманних певному геолого-
промисловому типу, оцінено у кількості 255 тис. т.  

Висновки. За кількістю запасів і ресурсів урану Україна належить до першого десятка країн світу, що 
видобувають уран. За якістю сировинна база уранової промисловості України поступається провідним країнам 
– виробникам природного урану.  

З наведеного вище очевидно, що атомна енергетика України забезпечена власними запасами і ресурсами 
природного урану в надрах для виробництва ядерного палива на тривалий період сталого розвитку України. 

Використання ядерної енергетики дозволить у подальшому створити плацдарм для прискорення процесу 
сталого розвитку людства. Підвищення якості мінерально-сировинної бази урану є першочерговим завданням 
геологів України. 
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УДК 553.04:553.6 

АПРОБАЦІЯ ЗАПАСІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ТА ОЦІНКИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ 

КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР 

Г. І. Рудько1, О. В. Нецький2, 
1 – д-р геол.-мінерал. наук, д-р географ. наук, д-р техн. наук, професор, Державна комісія України по 
запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, office@dkz.gov.ua, 
2 – Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, lexey-1@ukr.net 
Розглянуто окремі аспекти проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин за результатами якої 
колегією Державної комісії України по запасах корисних копалин приймається рішення про апробацію запасів корисних 
копалин. Схарактеризовані особливості матеріалів геолого-економічних оцінок неметалічних корисних копалин, що 
зумовлюють прийняття рішення про апробацію запасів корисних копалин. 

APPROBATION OF NONMETALLIC MINERAL RESERVES  
AS A RESULT OF STATE EXPERT APPRAISAL 
AND EVALUATION OF MINERAL RESERVES  

IN ACCORDANCE WITH THE CLASSIFICATION OF MINERAL 
RESERVES AND RESOURCES OF THE STATE SUBSOIL FUND 

G. Rudko1, O. Netskyi2, 
1 – State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, office@dkz.gov.ua, 
2 – State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, lexey-1@ukr.net 
Certain aspects of state expert appraisal and evaluation of mineral reserves by the results of which the board of the State 
Commission of Ukraine on Mineral Reserves makes a decision on approbation of mineral reserves have been considered. The 
peculiarities of materials of economic-geological evaluations of nonmetallic minerals that predetermine decision-making on 
approbation of mineral reserves have been characterized. 

 
Вступ. Проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин виконується Державною 

комісією України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) з метою застосування єдиних науково-методичних 
підходів для забезпечення достовірного підрахунку запасів корисних копалин, створення умов їх раціонального 
і комплексного використання, застосування єдиних підходів до економічної оцінки родовищ корисних копалин, 
зокрема для цілей інвестиційного планування та оподаткування. 

При державній експертизі та оцінці запасів корисних копалин рішення колегії ДКЗ, що формується за 
результатами розгляду матеріалів геолого-економічних оцінко корисних копалин (далі – ГЕО), може 
завершуватися не тільки затвердженням запасів корисних копалин розвіданих родовищ, призначених для 
проектування й будівництва нових, продовження терміну роботи діючих гірничодобувних і переробних 
підприємств, а й апробацією запасів корисних копалин попередньо розвіданих родовищ, підготовлених до 
проведення розвідувальних робіт [1]. 

Виклад основного матеріалу. Термін “апробація” походить від латинського approbatio – “схвалення”, 
“визнання” і є полісемічним. Українськомовний розділ Вікіпедії, у т. ч. із посиланням на словники української 
мови, загалом нараховує сім значень терміну, що стосуються різних галузей (напрямів застосування), зокрема 
[2]: 

1) у римсько-католицькому канонічному праві – акт, який надається єпископу для засвідчення його 
фактичного церковного служіння; 

2) попередня, передексплуатаційна перевірка в дії теоретично обґрунтованих технічних, наукових, 
фінансово-економічних програм (проектів) та оцінка ефективності їх практичної реалізації; 

3) методи оцінки (схвалення) певних проектів ноу-хау; 
4) перевірка на практиці, в реальних умовах теоретично побудованих методів; 
5) офіційне схвалення, затвердження чого-небудь після випробування, перевірки; 
6) визначення сортових якостей посівів із метою вибору найкращого з них для насіння. 
Офіційного, затвердженого значення терміну “апробація” (власне як і терміну “затвердження”), що 

застосовується під час геологічного вивчення і в надрокористуванні, не існує. Авторами запропоноване таке 
значення терміну “апробація” – прийняття колегією ДКЗ рішення щодо статусу запасів родовища корисних 
копалин, визначеного з надійністю, яка дозволяє користувачу надр прийняти рішення про вкладання коштів у 
розробку родовища, зокрема на умовах ризику, за умови уточнення протягом визначеного часу результатами 
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геологічного вивчення та розробки окремих характеристик родовища та підвищення рівня його промислового 
значення. 

Апробація запасів і ресурсів корисних копалин як результат проведення державної експертизи та оцінки 
запасів корисних копалин є важливим етапом, що відповідно до законодавства, визначає можливість отримання 
спеціального дозволу на користування надрами, зокрема з метою видобування корисних копалин. Тому 
процедура проведення апробації запасів корисних копалин потребує висвітлення й обговорення, а з точки зору 
оптимізації інвестиційного процесу суб’єктів господарювання є актуальною. 

Апробація запасів і ресурсів корисних копалин запроваджена майже чверть століття тому із 
затвердженням у 1994 році постановою Кабінету міністрів України від 22.12.1994 № 865 Положення про 
порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин (далі – Положення). З того часу, 
пункти Положення, в якому йдеться про апробацію запасів, а також умови надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, відповідно до результатів прийнятого ДКЗ рішення щодо апробації, неодноразово 
змінювались (уточнювались). 

Постанова № 865 
її редакція (коментар) 

Редакція пункту Постанови № 865 
щодо апробації 

Нормативний акт щодо надання 
спеціальних дозволів (ліцензій) 

на користування надрами 
1 2 3 

Первинна редакція від 
22.12.1994 

“6. Залежно від вивченості і 
промислового призначення запасів 
корисних копалин державна експертиза 
може завершуватися: апробацією 
запасів корисних копалин попередньо 
оцінених родовищ для визначення їх 
промислового значення; …” 

Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів 
(ліцензій) на користування надрами 
(1995 р.): 

“… В окремих випадках на 
вимогу заявника ліцензія може бути 
видана за результатами попередньої 
оцінки (експертизи) запасів 
корисних копалин. …” 

Редакція від 27.08.1997 (після 
прийняття Класифікації запасів і 
ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр) 

“6. Залежно від вивченості і 
промислового призначення запасів 
корисних копалин їх державна 
експертиза та оцінка можуть 
завершуватися: апробацією запасів 
корисних копалин попередньо 
розвіданих родовищ для визначення їх 
промислового значення; …” 

До 2003 року діє редакція 
Порядку від 1995 року. 

Редакція від 04.10.2000 (нова 
редакція Постанови) 

“5. Залежно від ступеня 
підготовленості до промислового 
освоєння запасів корисних копалин 
державна експертиза може  
завершуватися: апробацією запасів 
корисних копалин попередньо 
розвіданих родовищ, підготовлених до 
проведення розвідувальних робіт; …” 

Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів на 
користування надрами (2003 рік): 

“В окремих випадках дозвіл на 
розробку попередньо розвіданих 
запасів родовищ корисних копалин 
може бути надано за  результатами 
їх оцінки Державною комісією по 
запасах корисних копалин.” 

Порядок надання у 2005 році 
спеціальних дозволів (ліцензій) на 
користування надрами: 

“В окремих випадках дозвіл на 
розробку попередньо розвіданих 
запасів родовищ корисних копалин 
може бути надано за результатами 
розгляду матеріалів, що містять їх 
геолого-економічну оцінку, та на 
підставі позитивного висновку 
Державної комісії по запасах 
корисних копалин.” 

Порядок надання у 2008 році 
спеціальних дозволів (ліцензій) на 
користування надрами: 

“В окремих випадках дозвіл на 
видобування корисних копалин з 
попередньо розвіданих родовищ 
може бути надано, якщо родовище за 
результатами проведеної ДКЗ 
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апробації його запасів перебуває в 
резерві Державного фонду родовищ 
корисних копалин. При цьому до 
особливих умов дозволу 
включається обов'язкова вимога 
стосовно затвердження ДКЗ 
протягом трьох років з моменту 
надання дозволу запасів корисних 
копалин, що містяться у ділянці 
надр, яка надається у користування.” 

Редакція від 18.12.2017 
(чинна) 

“5. Залежно від ступеня 
підготовленості до промислового 
освоєння запасів корисних копалин 
державна експертиза може 
завершуватися: апробацією запасів 
корисних копалин попередньо 
розвіданих  
родовищ, підготовлених до проведення 
розвідувальних робіт; …” 

Порядок надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, 
затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011 р. № 615 
(чинний): 

“Дозвіл на видобування 
корисних копалин (промислову 
розробку їх родовищ) надається 
після проведення експертизи та 
оцінки розвіданих запасів корисних 
копалин в установленому порядку чи 
апробації прогнозних 
(перспективних) ресурсів корисних 
копалин ДКЗ за умови подальшого 
затвердження нею таких запасів….” 

“8. Без проведення аукціону 
дозвіл надається у разі: “… а також 
видобування корисних копалин (для 
нафтогазоносних надр на геологічне 
вивчення, у тому числі дослідно-
промислову розробку родовищ, з 
подальшим видобуванням нафти, 
газу (промислова розробка 
родовищ), якщо заявник за власні 
кошти здійснив апробацію в ДКЗ за 
умови затвердження підрахунку 
запасів корисних копалин у ДКЗ 
протягом трьох років, а в межах 
континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної 
зони України – десяти років з 
моменту надання дозволу;…” 

 
Запровадження апробації запасів і ресурсів корисних копалин мало на меті сприяти розвитку ринкових 

відносин у надрокористуванні, як результат залучення приватного капіталу для розробки і геологічного 
вивчення корисних копалин, створення робочих місць, наповнення державного бюджету за рахунок 
оподаткування. В окремих випадках апробація запасів слугувала “інструментом” для убезпечення й 
“мінімізації” незаконного видобування корисних копалин, що в окремих регіонах набули катастрофічного 
значення (проблема копанок в Донбасі, бурштину в Поліссі): на противагу видобуванню корисної копалини і 
дотриманню цивілізованих умов надрокористування ставало безконтрольне видобування з непередбачуваними 
наслідками для суспільства і довкілля. 

У 1997 р. в Україні рішенням Уряду запроваджена Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр (далі – Класифікація), що встановлює умови, які визначають підготовленість 
розвіданих родовищ корисних копалин до промислового освоєння [3]. Основою для проектування і проведення 
розробки родовища (покладу) є, зазвичай, розвідані запаси (на родовищах третьої і четвертої груп складності 
геологічної будови – розвідані і попередньо розвідані запаси). 

Час від часу суб’єкти господарювання для проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 
копалин подають на розгляд ДКЗ матеріали ГЕО, сформовані на основі попередньо розвіданих запасів родовищ 
корисних копалин. Такі родовища, що передбачено Класифікацією та Інструкціями з її застосування до різних 
видів родовищ корисних копалин, можуть бути визнаними підготовленими для розробки на умовах 
економічного ризику за згодою суб’єкта господарювання. У цьому випадку під час геологічного вивчення 
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запасів корисних копалин, які передаються в промислове освоєння, повинні бути виявлені та оцінені небезпечні 
екологічні фактори, пов’язані з експлуатацією родовища. 

Рішення про апробацію приймається колегією ДКЗ у таких загальних випадках розгляду попередньо 
розвіданих запасів неметалічних корисних копалин: 

1) апробація запасів корисних копалин попередньо розвіданих родовищ, підготовлених до проведення 
розвідувальних робіт (“класичний” випадок). У цьому випадку апробацією запасів завершувався розгляд 
матеріалів ГЕО, що переважно виконувались за державні кошти і полягали в постадійному вивченні корисних 
копалин (пошуки – попередня розвідка – розвідка) і розробці тимчасових кондицій. Також апробацією 
завершувався розгляд матеріалів ГЕО розвіданих родовищ, частина яких як по площі так і на глибину (ділянка 
родовища, блок) була недостатньо вивчена і потребувала геологічного довивчення в майбутньому; 

2) апробація запасів родовища корисних копалин не повністю підготовлених до розробки на умовах 
економічного ризику суб’єкту господарювання відповідно до опрацювання геологічної інформації, отриманої в 
установленому порядку, без проведення геологорозвідувальних робіт. Апробацію запасів завершувався розгляд 
матеріалів ГЕО раніше розвіданих родовищ (або їх частин), запаси яких обліковуються в Державному балансі 
запасів корисних копалин як балансові, проте з точки зору обґрунтування можливості і доцільності їх 
відпрацювання в сучасних умовах потребують перегляду (оформлення дозвільних документів і погоджень, 
переоцінювання якості сировини і товарної продукції відповідно до чинних стандартів, сучасної техніко-
економічної оцінки з метою визначення коефіцієнту рентабельності, через природоохоронні та інші обмеження 
тощо). Те саме стосується розгляду попередньо розвіданих запасів, підрахованих у межах геологічно 
обґрунтованої екстраполяції від контуру розвідувальних виробок, пройдених раніше в межах родовищ із 
розвіданими запасами. 

Для прикладу можна прийняти, що апробація попередньо розвіданих запасів є своєрідним, проте 
набагато відповідальнішим і складнішим аналогом процесу кредитування, що виконується банками стосовно 
фізичних осіб за умови повернення кредитів у подальшому. Банківська установа перевіряє кредитну історію, 
платоспроможність, інші аспекти, що впливатимуть на її рішення про видачу кредиту, контролює повернення 
кредиту. Під час державної експертизи також відбувається перевірка відповідності підрахованих і оцінених у 
матеріалах ГЕО попередньо розвіданих запасів вимогам ДКЗ до ступенів геологічного і техніко-економічного 
вивчення таких запасів відповідно до Класифікації, оцінюються різні аспекти доцільності вкладання коштів у 
розробку родовища. 

Загальними вимогами до змісту матеріалів ГЕО попередньо розвіданих запасів неметалічних корисних 
копалин є: 1) державна реєстрація робіт з геологічного вивчення надр (форма 3-гр), що визначає доцільність 
проведення робіт з геологічного вивчення надр у межах ділянки надр; 2) посвідчення права на користування 
геологічною інформацією; 3) наявність документів, що можуть посвідчувати достовірність матеріалів ГЕО 
(договорів про виконані роботи, журналів, актів прийому і звірки матеріалів, опису і обстеження ділянки надр, 
звіту про топографічні роботи тощо); 4) наявність протоколу спільного засідання суб'єкту господарювання і 
автора матеріалів звіту з ГЕО щодо розгляду звіту й погодження з його результатами. Структура звіту та 
порядок розгляду матеріалів ГЕО попередньо розвіданих запасів неметалічних корисних копалин загалом 
відповідає структурі та порядок розгляду звітів з матеріалами ГЕО розвіданих запасів, які визначені в 
методичних вказівках, що розроблені ДКЗ, і загальному законодавству щодо державної експертизи. 

Відповідно до результатів апробації суб’єкту господарювання надаються рекомендації щодо повноти 
геологічного вивчення (довивчення) родовища, раціонального і комплексного використання надр, встановлюється 
строк відповідно до якого суб’єкт господарювання має, з метою переведення попередньо розвіданих запасів у 
розвідані, провести детальну геолого-економічну оцінку запасів родовища. 

Висновки. Таким чином, апробація запасів і ресурсів корисних копалин є закріпленою в законодавстві 
процедурою залучення до експлуатації попередньо розвіданих запасів корисних копалин, які від розвіданих 
запасів відрізняються лише ступенем достовірності. При цьому ця достовірність нівелюється під час 
застосування математичного моделювання (побудова блокових моделей), що відповідає світовим підходам 
щодо оцінки запасів корисних копалин і визнання підготовленими родовищ корисних копалин до промислового 
використання. 

Рішення ДКЗ, що формуються під час формування висновку про апробацію запасів корисних копалин 
спрямовані на реалізацію єдиної науково-технічної політики щодо проведення геолого-економічної оцінки, 
державного обліку і забезпечення повноти використання запасів родовищ корисних копалин, визначення 
ступеня їх підготовленості до промислового освоєння відповідно до законодавства. 
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ДО СТРАТИГРАФІІ ПАЛЕОГЕНОВИХ І НЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ 
БАЗАВЛУЦЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

Т. С. Рябоконь1, Ю. В. Вернигорова2, Т. В. Шевченко2, М. М. Шурко4, В. А. Коваленко5, 
1 – канд. геол.-мінерал. наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, 
Київ, Україна, t_ryabokon@ukr.net; 
2 – канд. геол. наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 
Україна, july.vern@gmail.com; 
3 – канд. геол. наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 
Україна, shetv@ukr.net; 
4 – головний геолог РЦГД, Казенне підприємство “Південукргеологія”, Дніпро, Україна, sh_mukola@ukr.net; 
5 – канд. геол.-мінерал. наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України, 
Київ, Україна, kovva@ukr.net. 
За результатами мікропалеонтологічного і палінологічного аналізів зразків керну свердловин, пробурених на 
території аркуша L-36-V (Нікополь), відклади середнього еоцену, середнього сармату та нижнього понту 
Базавлуцької депресії охарактеризовано комплексами бентосних форамініфер, остракод і органікостінного 
мікропланктону. 

CONTRIBUTIONS TО THE PALEOGENE AND NEOGENE 
STRATIGRAPHY OF THE BASAVLUK DEPRESSTION OF THE SOUTH 

THE UKRAINIAN SHIELD 

T. S. Ryabokon1, Yu. V. Vernyhorova2, T. V. Shevchenko3, M. M. Shurko4, V. A. Kovalenko5, 
1 – Institute of geological sciences NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, t_ryabokon@ukr.net; 
2 – Institute of geological sciences NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, july.vern@gmail.com; 
3 – Institute of geological sciences NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, shetv@ukr.net; 
4 – State enterprise “Pivdenukrgeologiya”, Dnipro, Ukraine, sh_mukola@ukr.net; 
5 – Institute of geological sciences NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, kovva@ukr.net. 
Based on micropaleontological and palinological investigations of samples from hole drilled on the territory of sheet L-36-V 
(Nikopol), the Middle Eocene, Middle Sarmatian and Lower Pontian sediments have been characterized by assemblages of benthic 
foraminifera, ostracods and organic-walled microplankton. 
 

Вступ. Морські та континентальні фації різних часових зрізів кайнозою, що виповнюють депресії 
південного схилу Українського щита є строкатими і мінливими як по простяганню, так і в розрізі [4, 6, 8]. У 
рамках програми ГДП-200 (аркуш L-36-V (Нікополь)) нами проведені комплексні мікропалеонтологічні 
дослідження з метою уточнення та перегляду існуючих уявлень [4–8] про стратифікацію осадового розрізу 
Базавлуцької депресії. Отримані вагомі палеонтологічні матеріали можуть бути використані для оновлення 
стратиграфічної схеми палеогенових і неогенових відкладів означеного району південної частини Українського 
щита, а також уточнень палеогеографічних реконструкцій. 

Матеріалом для досліджень слугував керн трьох свердловин, пробурених у межах депресії: сверд. 5 
(с. Христофорівка Нікопольського району), сверд. 6 (с. Максимівка Нікопольського району) і сверд. 10 
(с. Грушівка Нікопольського району). Загалом на різні види мікрофауністичного і палінологічного аналізів було 
опрацьовано понад 80 зразків. 

Результати мікрофауністичного аналізу. За висновком по визначенню бентосних форамініфер 
(Т. С. Рябоконь) свердловина 10 (с. Грушівка), під алювієм тераси р. Дніпро, в інтервалі 26,7–15,2 м розкрила 
відклади лютетського ярусу середнього еоцену. Згідно сучасного уявлення [1–3] у розрізі Південної України з 
лютетським ярусом зіставляється верхня частина сімферопольского регіоярусу і новопавлівський регіоярус, 
Північної України – бучацький регіоярус і нижня частина київського регіоярусу. 

Угрупування форамініфер, зустрінуте на глибині 26,7–22,5 м, відрізняють дрібні за розміром, але 
чисельні черепашки примітивних аглютинуючих форамініфер. У ньому кількісно переважають Ammobaculites 
ex gr. filiformis Earland, Am. agglutinans (Orbigny), Am. wazaczi (Grzybowskii). Види Lagelammina aff. 
difflugiformis (Brady), Reophax scalaria Grzybowskii, Ammobaculites wazaczi (Grzybowskii), Ammomarginulina 
expansa (Plummer) входять до складу комплексу піщаних форамініфер морських відкладів бучацької світи 
середнього еоцену на південному схилі Українського щита [7]. 

В інтервалі 22,5–17,5 м в асоціації форамініфер зменшується чисельність Ammobaculites, з’являються 
Trochammina ex gr. florata Ter-Grig., Pseudogaudryina ex gr. pseudonavarroana (Balakhmatova), Clavulina ex gr. 
parisiensis Orbigny, а також поодинокі, доволі поганої збереженості й деформовані черепашки секреційний 
форамініфер Cibicides ex gr. lobatulus (Walker et Jacob), Discorbis ex gr. vesicularis (Lmk.), Rosalina aff. limbata 
(Terquem), Glabratella cf. turbinata (Terquem), характерні для лютетського ярусу Паризького басейну [10]. В 
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інтервалі 17,5–15,2 м зафіксовано зникнення більшості аглютинуючих форамініфер на фоні присутності 
нечисленних секреційних бентосних видів. 

Вид Pseudogaudryina ex gr. pseudonavarroana (Balakhmatova) у Північному Причорномор’ї поширений у 
сімферопольському регіоярусі і відмічається в нижній частині новопавлівського регіоярусу середнього еоцену. 
Discorbis ex gr. vesicularis (Lmk.), Rosalina aff. limbata (Terquem), Glabratella cf. turbinata (Terquem), Cibicides ex 
gr. lobatulus (Walker et Jacob) входять до складу другого і третього комплексів форамініфер [9], які на 
південному схилі Українського щита характеризують відклади лютетського ярусу. В працях 50–70-х років 
минулого століття ці види форамініфер вказували як для морських відкладів бучацької світи, так і для нижньої 
частини київської світи. Додатковим, непрямим, доказом належності цієї частини розрізу сверд. 10 (інт. 22,5–
15,2 м) до київської світи (за стратиграфічною схемою 60-х років ХХ століття) є знахідка в інтервалі 21,7–
20,7 м і на глибині 17,3 м стулки діатомових водоростей поганої збереженості, поодиноких спікул губок, 
дрібних уламків мушлі молюсків. 

Комплекс бентосних форамініфер середнього еоцену, визначений в розрізі сверд. 10 (с. Грушівка), 
пробуреній на правому схилі Базавлуцької депресії у її південній частині, є унікальним і характеризує 
мілководні, прибережно-морські відклади периферії морського басейну з глибинами не більше верхньої 
субліторалі (до 50–60 м) [11]. 

Відклади середньосарматського регіопід’ярусу Східного Паратетісу встановлено у сверд. 5 
(с. Христофорівка) в інтервалі 37,5–23,5 м за видовим складом остракод (В. А. Коваленко) та форамініфер 
(Ю.В. Вернигорова). 

Асоціацію остракод складають характерні види середнього сармату (Xestoleberis) (Xestoleberis) elongata 
(Schneider), Aurila ex gr. sarmatica (Zalanyi), Loxoconcha aff. viridis (Muller), види, що відомі починаючи з 
середнього сармату, – (Xestoleberis) (Xestoleberis) maeotica Schneider, Loxoconcha turgida Stancheva, вид, що 
зникає в пізньому сарматі, – Amnicythere mironovi mironovi (Schneider), а також інші неогенові види 
(Xestoleberis) (Xestoleberis) lutrae Schneider, Cyprideis torosa (Jones), Ilyocypris gibba (Ramdhor), Il. bradyi (Sars), 
Limnocythere aff. luculenta Livental, Amnicythere propinqua Livental. 

Комплекс бентосних форамініфер середнього сармату, визначений в інтервалі 35,4–30,0 м означеної 
свердловини, представлений поодинокими черепашками форамініфер поганої збереженості Elphidium macellum 
Fichtel et Moll, E. subumbilicatum (Czjzek), Elphidium sp., Porosononion subgranosus subgranosus Egger, 
P. subgranosus umboelata Gerke, P. subgranosus hyalinus Bogdanowicz, Ammonia ex gr. beccarii (Linne).  

Відклади понтичного регіоярусу (нижнього регіопід’ярусу) Східного Паратетісу встановлено у сверд. 6 
(с. Максимівка) в інтервалі 26,0–17,7 м за видовим складом остракод (В. А. Коваленко). Черепашки остракод 
знайдені в невеликій кількості майже у всіх зразках вказаного інтервалу. Поряд з характерними видами понту 
Aurila truncata Schneider,  Pontoniella loczyi (Zalanyi), в комплексі присутні Xestoleberis (Xestoleberis) lutrae 
Schneider,  (X.) (X.) maeotica Schneider, Caspiocypris ex gr. candida (Livental), Cyprideis torosa (Jones), Pontoniella 
acuminata (Zalanyi), Amnicythere propinqua Livental,  Caspiolla acronasuta (Livental), Euxinocythere 
(Euxinocythere) naviculata (Schneider). Окрім остракод на глибині 25,0–23,8 м зустрінуті погано збережені 
черепашки форамініфер Ammonia ex gr. beccarii (Linne), Ammonia ex gr. tepida (Cushman), Elphidium ex gr. 
macellum Fichtel et Moll (Ю. В. Вернигорова); на глибині 30,5 м, а також в інтервалі від 26,8–17,7 м – поодинокі 
ооспори харових водоростей. 

Результати палінологічного аналізу. В інтервалах сверд. 6 (45–35 м) та сверд. 10 (30–15 м) розкриті 
палеогенові відклади (середній еоцен) морського генезису (Т. В. Шевченко), які залягають на корі 
вивітрювання. Палінофації зразків відмічених інтервалів у свердловинах подібні, їх складають морські 
диноцисти, акритархи (Paucilobimorpha triradiata, Leiosphaeridia pusilla), зелені водорості (Pterospermella 
microptera, Cymatioshaerosis sр., Palambages morulosa), органічні стінки (хітинові шари) мікрофорамініфер (в 
основному трохоспірального морфотипу), пилок вищих рослин (Pinaceae, Palmae та ін.), спори, паліноморфи 
грибів, сколекодонти, у великій кількості присутні уривки тканин наземних рослин (рослинний “детрит”), 
темноколірні фітокласти (вугільний дебрис), а також волосоподібні рослинні рештки. Подібні палінофації 
вказують на мілководні прибережно-морські обстановки (співвідношення наземного рослинного “детриту” до 
морського мікропланктону 95 %: 5 %.) інгресійного типу. Раніше через високий вміст вугільних і рослинних 
решток породи подібного плану, які безпосередньо залягають на корі вивітрювання у депресії, відносили до 
осадків континентального генезису [6, 8]. Однак, як показали наші дослідження (вже з першого зразка), ці 
відклади накопичувались у морських умовах, що підтверджується не тільки присутністю морських диноцист, 
але й високим вмістом морських хітинових шарів мікрофораміфер (ювенільних форамініфер).  

Середньоеоценовий вік інтервалів обґрунтовано за диноцистами: Homotryblium-group (Н. floripes, 
Homotryblium sp. cf. Н. variabile, Н. oceanicum, Н. tenuispinosum, H. oceanicum, H. abbreviatum, H. caliculum), 
Areoligera-group (A. coronata, A. senonensis), Glaphyrocysta-group (Glaphyrocysta semitecta, G. intricatа, 
Glaphyrocysta? vicina), Wetzeliella articulatа, W. оvalis, Gochtodinium simplex, Charlesdowniea coleothrypta, 
Ch. clathrata, Areosphaeridium diktyoplokum, Deflandrea phosphoritica, Lingulodinium machaerophorum, 
Cooksonidium carpicornum, Phthanoperidinium delicatum, Operculodinium microtriainum, Thalassiphora pelagica, 
Hystrichosphaeridium tubiferum та ін. Схожі комплекси для бучацько-київського часу Нікопольського 
марганцеворудного басейну наведені в роботі [8].  
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Висновки. За даними мікрофауністичного і палінологічного аналізів свердловина 10 (с. Грушівка), яка 
пробурена на правому схилі Базавлуцької депресії у її південній частині, під алювієм тераси Дніпра розкрила 
мілководно-морські відклади середнього еоцену (морські відклади бучацької світи і нижньої частини київської 
світи за стратиграфічною схемою 60-х років минулого століття). Середній еоцен також підтверджено даними 
визначення органікостінного мікропланктону в свердловині 6 (с. Максимівка), яка пробурена у верхній частині 
Базавлуцької депресії. Тут потужність еоценових відкладів становить 5,4–5,8 м, абсолютні відмітки підошви 
еоцену змінюються від +25 до +37 м. Відклади еоцену з розмивом перекриваються середнім сарматом, який 
палеонтологічно підтверджений в свердловині 5 (с. Христофорівка). Потужність порід сармату від 10 до 14–
15 м, абсолютні відмітки підошви від +30 до +43 м. На середньому сарматі з чітким контактом залягають 
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породи нижнього понту, присутність якого у верхній частині Базавлуцької депресії доведена за остракодами в 
свердловині 6 (с. Максимівка). Потужність понтичних відкладів 10–12 м, зменшуючись до 5 м, абсолютні 
відмітки підошви від +40 до +57 м. 

На рисунку представлена кореляція розрізів вивчених свердловин. Зіставлення з розрізами свердловин, 
пробурених біля південної рамки аркуша M-36-XXXV (Дніпродзержинськ) (див. рис.), не заперечує можливості 
сполучення вздовж Базавлуцької депресії морських басейнів південного схилу Українського щита з його 
центральними районами у новопавлівсько – ранньокиївський час і в середньосарматський час. 
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ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
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3 – канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, nlyuta@ukr.net  
Створено схему гідрогеологічного районування України першого рівня за структурно-гідрогеологічним принципом. 
Відповідно до прийнятої схеми гідрогеологічного районування на території країни авторами виділені 10 гідрогеологічних 
регіонів першого порядку із притаманними їм особливостями геолого-гідрогеологічного розрізу порід та регіональними 
закономірностями гідрогеологічних умов. 

HYDROGEOLOGICAL ZONING OF THE TERRITORY OF UKRAINE 

I. V. Sanina1, G. G. Lyutyi2, N. G. Lyuta3, 
1 – UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, ekogeol@ukr.net,  
2 – candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine ekogeol@ukr.net, 
3 – candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine nlyuta@ukr.net 
The scheme of hydrogeological zoning of Ukraine of the first level on the structural and hydrogeological principle was created. In 
accordance with modern geostructural zoning in the Ukrain, the authors identified 10 hydrogeological regions of the first order. 
Each of the identified regions is characterized by its own peculiarities of the geological and hydrogeological structure, and as well 
as regional peculiarities of hydrogeological conditions. 

 
Гідрогеологічне районування є однією з головних проблем регіональної гідрогеології. Воно полягає у 

виділенні окремих таксономічних одиниць зі схожими умовами формування підземних вод, дозволяє 
обґрунтовувати підходи до виконання гідрогеологічних досліджень у межах тих чи інших таксонів, створювати 
відповідні методики з проведення гідрогеологічних робіт в цих районах, зокрема при проведенні оцінки 
прогнозних експлуатаційних ресурсів підземних вод, розробляти обґрунтовані вимоги до картування і 
картографування гідрогеологічних особливостей.  

Проблемі гідрогеологічного районування приділяли увагу дуже багато видатних вчених. Переважна 
більшість з них в якості таксонів першого порядку виділяли гідрогеологічні складчасті області та артезіанські 
басейни, що в загальному вигляді є аналогами відповідних піднятих і опущених геологічних структур [1–8, 10]. 

Автори розробили принципи гідрогеологічного районування території України та створили відповідну 
уніфіковану схему просторового відображення гідрогеологічного районування, яка відображає сучасне бачення 
структурно-геологічних [9] та гідрогеологічних особливостей території України, а також відповідає основним 
завданням Державної служби геології та надр України щодо виконання регіональних гідрогеологічних 
досліджень з метою обґрунтування можливостей використання підземних вод для господарсько-питного 
водопостачання, створення основи для забезпечення ефективної екологічної безпеки підземних вод тощо. 

З огляду на велику різноманітність структур, де накопичуються підземні води, їхнє визначення на рівні 
звичних назв “басейни” і “області”, яке б у повній мірі відображало індивідуальні гідрогеологічні особливості, 
практично неможливе. Тому запропоновано термін “водоносна система”, який, на нашу думку, є 
узагальнюючим терміном для виділів першого порядку в межах України, не дивлячись на розмаїтість 
гідрогеологічних умов. 

Всього на території України виділено 10 водоносних систем (ВС) першого порядку, для яких притаманні 
свої певні особливості геолого-гідрогеологічного розрізу порід та регіональні закономірності гідрогеологічних 
умов: Закарпатська водоносна система, Карпатська водоносна система, Передкарпатська водоносна система, 
Водоносна система Українського щита, Волино-Подільська водоносна система, Дніпровсько-Донецька 
водоносна система, Донбаська водоносна система, Причорноморська водоносна система, Північно-Добрудзька 
водоносна система, водоносна система Гірського Криму. 

Виділені водоносні системи дуже різняться. Частина із них асоціюється із артезіанськими басейнами, а 
частина – гідрогеологічними областями. До перших із  них відносяться Закарпатська, Передкарпатська, 
Волино-Подільська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська водоносні системи. Вони приурочені до 
увігнутих за формою геологічних структур, що створює сприятливі гідрогеологічні умови для накопичення 
ресурсів підземних вод. Для цих ВС характерним є багатоповерхове поширення водоносних горизонтів та 
комплексів у розрізі осадового чохла з переважанням порових і пластово-тріщинних колекторів; витриманий 
характер розповсюдження у просторі водовмісних порід та слабопроникних відкладів, що їх розділяють; 
відносна однорідність і витриманість обводнення і фільтраційних властивостей гідрогеологічного розрізу. 

До гідрогеологічних областей відносяться Карпатська, Донбаська, Північно-Добрудзька водоносні 
системи, а також водоносні системи Українського щита та Гірського Криму. Ці водоносні системи приурочені 
до опуклих формою геологічних структур, що визначає загалом несприятливі гідрогеологічні умови для 
накопичення ресурсів підземних вод. Вони характеризуються невитриманим характером розповсюдження у 
просторі водоносних горизонтів і комплексів та слабопроникних відкладів, що їх розділяють; переважанням 
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тріщинних колекторів;  невитриманим характером обводнюваності і фільтраційних властивостей 
гідрогеологічного розрізу, а також обмеженою (1–2) поверховістю поширення водоносних горизонтів та 
комплексів.    

У процесі гідрогеологічного районування автори зіткнулися із суттєвою проблемою при визначенні 
контурів водоносних систем. Перш за все складність полягала у тому, що геолого-структурні межі 
враховувалися на часових рівнях, які визначалися наявністю у розрізі підземних вод питної якості. В окремих 
випадках прийшлося враховувати показники обводненості кристалічних порід (південний контур ВС 
Українського щита) або той факт, що потужна водна система р. Дніпро є гідрогеологічною границею (ділянка 
між мм. Черкаси та Дніпро).  

На думку авторів, виконані дослідження дали змогу досягти кінцевої мети гідрогеологічного 
районування – найоптимальнішого відображення основних рис і відмінностей структурно-гідрогеологічних 
умов у формуванні і розповсюдженні підземних вод основних водоносних горизонтів, що мають господарське 
значення як джерела питного і технічного водопостачання, і як об’єкти для першочергового збереження їх 
екологічного стану.  
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СКАРНОВЕ ЗАЛІЗОРУДНЕ РОДОВИЩЕ АЙДИНДЕРЕ В ПРОВІНЦІЇ 
ГІРЕСУН, ТУРЕЧЧИНА: ЗРОСТАННЯ ПЕРСПЕКТИВ У ЗВ’ЯЗКУ З 

ВИЯВЛЕННЯМ AU-AG-BI-TE МІНЕРАЛІЗАЦІЇ 

В. В. Сукач1, A. Шашмаз2, С. М. Бондаренко1, Г. В. Алексеенко3, С. І. Курило4, О. В. Грінченко5, 
В. О. Сьомка1, Т. Микуш4, 
1 – д-р геол. наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 
Київ, Україна, sbond.igmr@ gmail.com,  
2 – д-р, професор, Університет Фірат, Елязіг, Туреччина, 
 3 – геолог, ТОВ “Троіліт”, Київ, Україна,  
4 – канд. геол. наук, науковий співробітник, Геологічний інститут, Словацька академія наук, Банська 
Бистриця, Словаччина, mikus@savbb.sk,  
5 – канд. геол.-мінерал. наук, доцент, Навчально-науковий інститут «Інститут геології», Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна, alexgrin@ univ.kiev.ua 
У процесі вивчення проб, відібраних із Західного рудного тіла скарново-залізорудного родовища Эйдиндере вперше була 
виявлена мінеральна асоціація тетрадиміт-сульфосолі (віттіхеніт, айкініт, емплектит)-гесит із золотом. Ця Au-Ag-Bi-Te 
мінералізації локалізується серед пірит-халькопірит-карбонатних жилоподібних тіл, які січуть епідот-гранат-піроксенові 
скарни з різним вмістом магнетиту, у тому числі масивні магнетитові руди. Виявлення потенційно золотопродуктивної 
Ag-Bi-Te із золотом мінералізації значно розширює перспективи родовища Айдинлере та потребує подальшого вивчення та 
оцінки як комплексного Au-Fe-Cu родовища. 

AYDINDERE SCARN IRON DEPOSIT OF GIRESUN PROVINCE, TURKEY: 
PROSPECTS RISE AS A RESULT  

OF DETECTION OF AU-AG-BI-TE MINERALIZATION 

V. Sukach1, A. Sasmaz2, S. Bondarenko1, G. Alexeenko3, S. Kurylo4, O. Hrinchenko5, . Siomka1, T. Mikuš4, 
1 – M. P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation, Kyiv, Ukraine, 
sbond.igmr@gmail.com,  
2 – Firat University, Elazig, Turkey, asasmaz@gmail.com,  
3 – Troilite Ltd., Kyiv, Ukraine,  
4 – Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Banská Bystrica, Slovakia, mikus@savbb.sk,  
5 – Educational and Scientific Institute “Institute of Geology”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 
Ukraine, alexgrin@univ.kiev.ua 
Mineral association tetradymite-sulfosalts (wittihenite, emplectite, aikinite)-hessite with gold was detected for the first time within 
the Western ore body of the Aydindere deposit. This Au-Ag-Bi-Te mineralization occurs in pyrite-chalcopyrite-carbonate vein-like 
bodes that cut epidote-garnet-pyroxene skarns with magnetite ores of different grade, including massive magnetite ores. Discovery of 
potentially gold-productive Ag-Bi-Te mineralization with gold significantly increases its prospects requires more detailed 
exploration of Aydindere deposit as complex Au-Fe-Cu deposit. 

Introduction. Aydindere deposit is known because of scarn magnetite iron ores which are under exploration and 
evaluation of mining prospection at present. Geographically, the deposit is situated in Pontic Mountain area of Northern 
Turkey, Giresun province. The nearest Bulancak town is situated on the Black Sea coast at the distance of 35 km from 
the deposit to the north. It is located in the upper course of small river. The river is characterized by V-shaped valley 
with steep slopes which are commonly covered by forest as well as vertical rocky outcrops and large-сlumpy hillside 
debris occurred locally.  

Upper Cretaceous basalts, spilites, andesites, pillow lavas with sediment, rhyolite, rhyodacyte and dacite 
interlayers form the geological structure of the deposit. These predominantly volcanogenic strata are intruded by 
Paleocene-Eocene granitoids with which skarn formation and ore mineralization are associated. 

A typical gold-productive mineral association with carbonate, tetradymite, hessite, sulfosalts and native gold was 
detected in the operation of assessment of Aydindere iron-ore mineralization. This fact significantly increases its 
prospects for further exploration and possible exploitation as complex Au-Fe-Cu deposit. 

Analytical investigations are carried out in Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Banská Bystrica 
(electron probe micro analyzer JEOL JXA-8530F) and M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and 
Ore Formation, NAS of Ukraine, Kyiv (electron probe micro analyzer JСXA-733), analyst – S. I. Kurylo 

Geological setting and mineralization features. The deposit includes Eastern and Western bed-like skarn ore 
bodies, which are locally exposed on the steep north-west mountainside. The distance between the exposed sites of ore 
bodies is about 500 m. 

The Eastern ore body is traced by drilling and blasting for 180 m along strike and it dips to the west at the angle 
of 30°. The central part of the body is comprised by massive magnetite ores which thickness is more than 6 m. On the 
flanks of the body massive magnetite ores are pinched out and replaced by epidote-garnet-pyroxene skarns with 
impregnated magnetite. The northern (rising) flank is covered by forest. The southern flank plunges at depth and is not 
uncovered by open pit. So, occurrence of massive magnetite ores on both northern and southern flanks is not excluded. 
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The upper contact of the ore body (hanging wall) is intensively limonitised and crushed, the lower contact is 
covered up with mined (blasted) ores and fragments of altered skarned host volcanites. The homogeneous structure of 
massive magnetite ores is disrupted by geological section intervals comprised by pyroxene and pyroxene-magnetite 
skarns, but their amount is not so high (less than 10 %). Irregular dissemination and veinlets of pyrite (1–10 %) and 
chalcopyrite (up to 2–7 %) are constantly present in magnetite ore. The exposed part of the ore body is oxidized – 
magnetite ore and sulphides occurring in fractures are replaced by goethite-limonite, malachite (chalcopyrite) and 
azurite (sulfosalts). 

Chemical analysis of samples collected from massive magnetite ores and which include single clasts of 
magnetite-pyroxene skarn, impregnated pyrite and chalcopyrite have shown that ore grade ranges are within 52,46–
57,43 % for iron and 0,52–2,91 % for copper. According to the oral information copper were mined from the Eastern 
ore body 100 years ago, as also additionally evidenced by 3 abandoned and backfilled adits. There are no data about 
total length of mine workings (probably declines) done as well as tonnage and grade of ore mined. 

The Western ore body is uncovered by open pit along strike for 100 m and is also formed by the similar epidote-
garnet-pyroxene skarns with irregularly disseminated magnetite. Its apparent thickness reaches 5–7 m in its bulge. The 
body is bordered by tectonic zone from the North-East.  

The Western ore body is characterized by less abundance massive magnetite ore unlike the Eastern body. The 
Western ore body includes large lens-like ore structure which is not more than 5 m thick and less than 30 m long. 
Skarns that include impregnated magnetite as well as magnetite pockets and lenses strike along the rest length of the 
Western ore body. Rich chalcopyrite, chalcopyrite-pyrite mineralization (Fig. 1) that occurs as lenses, veinlets and veins 
among massive magnetite ore and magnetite skarns is uncovered by open pit at the northeastern flank of the body. 
Copper mineralization is found as associated with white calcite occurred in veins. The thickness of chalcopyrite-pyrite-
calcite veins and lenses does not exceed 30-50 cm (size of the boulders). 

 
Fig. 1. Western ore body. Calcite vein (white) with pyrite-chalcopyrite mineralization (yellow) that occurs in 
epidote-garnet-pyroxene skarn with disseminated magnetite. Massive magnetite ore (dark gray) is shown on 

the left of the picture 
 

Weak degree of weathering of both magnetite and sulphides (pyrite) is typical feature of magnetite ore of the 
Western deposit. Chalcopyrite shows violet-blue tarnish – treated as a result of presence of thin films of covellite and 
possibly bornite. Several boulders of massive sulfide ore with fine- and close-grained chalcopyrite are found among 
boulders and lumps comprised by massive magnetite ore with impregnated pyrite. Abandoned and backfilled mine 
working (adit) is also found within the Western ore body. 

It is worth to note that copper occur as streaky-impregnated mineralization type that might be found in nests and 
low-thick and micro-veinlets comprised by calcite with associated pyrite and chalcopyrite. These veinlets are found in 
altered (skarned) volcanites outcropped in the area situated between Eastern and Western ore bodies. 

Resources of iron magnetite ores are estimated to be about 1,0–1,5 million tons. But according to the preliminary 
data grade of copper that occur in superimposed veins reaches 5 % or more. Resources of copper are not evaluated.  

Mineralogical study. Au-Ag-Bi-Te mineralization was found for the first time while studying the samples 
collected from the Western ore body. This mineralization occurs in pyrite-chalcopyrite-carbonate vein-like bodes that 
cut epidote-garnet-pyroxene skarns with magnetite ores of different grade, including massive magnetite ores. Fuzzy 
contacts between veined bodies and host skarns result in various mineral assemblages present them. The samples with 
Au-Ag-Bi-Te mineralization are characterized by presence of following minerals (in %): rock-forming pyroxene (salite-
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hedenbergite), garnet (grossular-andradite), epidote, calcite, chlorite, microcline, etc. – 60-90, ore minerals – 10–40 and 
accessory (apatite) – 1–2. Among predominant ore minerals chalcopyrite (40–70), pyrite (5–40) and magnetite (1–8) are 
found. High-grade copper ores are predominantly chalcopyrite-pyrite in composition and characterised by disseminated, 
densely and nest-streaky disseminated textures visible to the naked eye. Superimposed Au-Ag-Bi-Te mineralization is 
represented (Fig. 1) by tetradymite, hessite, sulphosalts (wittichenite, aikinite, emplectite). Single grains of native gold, 
galena, sphalerite and covellite are also found. 

Tetradymite (Fig. 2 – A, B) is the main indicator mineral of gold mineralization. It is relatively abundant ore 
mineral that occurs in calcite as single plate crystals, clusters or nests. Dozens of small differently oriented plates, flakes 
and table-like grains of tetradymite might be seen within vision area of the single polished thin sections, sometimes as 
mineral aggregates with apatite. 

Hessite is significantly less abundant ore mineral in comparison to tetradymite. It is commonly found in 
association with sulphosalts and as mineral aggregate with tetradymite. 

Sulfosalts (wittihenite, emplectite, aikinite) are detected at minor contents by mineralogical and electron 
microscopic studies (Fig. 2 – C) . These minerals commonly form close intergrowths. Moreover, such a polymineral 
nature occurs mostly as a result of reactive effects of later ore-bearing solutions on earlier bismuth tellurides. 

Native gold (Fig. 2 – D) is found in association with tetradymite, hessite, bismuth sulfosalts and within calcite 
groundmass. Gold tends to be confined to tetradymite grains or its assemblages by forming minerals aggregates or as 
inclusions in tetridimites matrix. Gold is not established in pyrite even after careful electron microscopic studies, as well 
as in chalcopyrite. Occasional single isometric grains occur among apatite. Gold grains varies within 20-80 microns, 
with fineness of gold reaching 820–880. 

 

 
 

 

  

Fig. 2. Electron microscope images of tetradymite (A, B), wittihenite and aikinite formed after tetradymite (C) 
and native gold (D) of the Aydindere deposit 

 
Conclusions. The Aydindere deposit of the Pontic Mountains in Northern Turkey occurs as 2 bodies of 

magnetite iron ores of skarn type. Based on the abandoned mine workings present and other indirect information it is 
assumed that not only iron, but also copper ores have been mined here before. On the whole, the Aydindere deposit is 
treated to be the ore structure that is typical of Tethian-Eurasian copper belt. [1]. 

Mineral association tetradymite-sulfosalts (wittihenite, emplectite, aikinite)-hessite with gold was detected for 
the first time within the Western ore body of the Aydindere deposit. This mineralization occurs as superimposed one 
formed after iron ore skarns. 
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Discovery of potentially gold-productive mineralization confined to the iron ore skarns requires more detailed 
exploration of Aydindere deposit. Among the results of geological exploration and related scientific investigations to be 
carried out in the future might be: 

1) conversion (transformation) of iron deposit into complex gold-iron-copper deposit that is based on of possible 
occurrence/strike of ore bodies at more depth and in the flanks; 

2) tetradymite-sulfosalts (wittihenite, emplectite, aikinite)-hessite association is treated as unique by its 
mineralogical features and might be of great interest both for mineralogists of Turkey and geological community of the 
world. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ КЕРНУ І ПЛАСТОВИХ ФЛЮЇДІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ 

Сіра Н.В.1 Голуб П.С.2,  
1 – к.г.н., ДП «Укрнаукагеоцентр», м. Полтава, Україна, NataSP@Meta.ua 
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 Розкрито важливість комплексних лабораторних досліджень кернового матеріалу та рідин родовищ для формування 
основних вимог і уточнення елементів технологій розробки та інтенсифікації покладів вуглеводнів. 

APPLICATION OF COMPLEX SCIENTIFIC AND ANALYTICAL 
RESEARCHES OF CORE AND FORMATION FLUIDS FOR EFFICIENT 

PRODUCTION OF HYDROCARBONS 

Sira N.V.1 Golub P.S.2,: 
1 – SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, NataSP@Meta.ua 
2 – SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, poltavargp@ukr.net,  
The importance of complex laboratory investigations of core material and fluid deposits for the formation of basic requirements and 
clarification of elements of technologies for the development and intensification of hydrocarbons deposits are revealed. 
 

У геолого-економічній ситуації, яка склалася в Україні, гостро стоїть питання додаткового вивчення уже 
відкритих родовищ, у яких зосереджені запаси нафти і газу, та збільшення ефективності розробки покладів 
вуглеводнів. Державним балансом корисних копалин України обліковується 406 родовищ вуглеводнів з 
промисловими запасами. З них 268 перебуває в стадії промислової розробки, під час якої необхідне більш детальне 
та науковоємкісне вивчення як керну, так і пластових флюїдів, з метою вибору режимів роботи покладу, експлуатації 
свердловин, підбору оптимальних методів інтенсифікації припливу за рахунок хімічної дії, рекомендацій з видалення 
новоутворень у свердловині чи технологічному обладнанні, проектування гідророзриву пластів та ін.  

Одним із найважливіших елементів використання новітніх технологій у промислових масштабах, є 
лабораторні випробування, де остаточно формуються основні вимоги і уточняються всі елементи технології. Однак, 
більшість досліджень, які є традиційними і виконуються на застарілому обладнанні, не завжди дають 
очікуваний результат для вирішення цих проблем, тому особливу увагу необхідно приділяти впровадженню 
нових методичних підходів [1-3] та сучасних технічних засобів з дослідження керну та флюїдів, що і 
виконується в ДП «Укрнаукагеоцентр». Для проведення таких досліджень підприємство оснащене сучасним 
лабораторним обладнанням, яке дозволяє виконувати дослідження на рівні світових стандартів.  

При проведенні на видобувних свердловинах технологічних робіт головним є їх адаптація до умов 
кожної окремої свердловини. Тому основне завдання роботи полягало у лабораторних дослідженнях на 
керновому матеріалі та рідинах окремих пластів конкретного родовища і було запропоновано порядок 
проведення промислових робіт і технічне забезпечення, необхідне для реалізації різноманітних технологій. 

Найпершим і найбільш затребуваним дослідженням для характеристики керну є визначення відкритої 
пористості та абсолютної газопроникності на автоматичній системі для вимірювання пористості і проникності 
керну СМS-300 при гідростатичному навантаженні, що близьке до природного пластового – від 17,5 до 
685 кгс/см2.  

Отримані оперативні дані про фільтраційно-ємнісні властивості порід в пластових умовах, на відміну від 
визначених в атмосферних умовах, необхідні для побудови постійно діючої моделі досліджуваних відкладів у 
програмному комплексі Petrel. У свою чергу, ці уточнені підрахункові параметри безпосередньо впливають на 
достовірність геолого-економічної оцінки запасів вуглеводнів.  

З метою підбору оптимальних рецептур бурових, промивальних рідин, розчинів інтенсифікації в ДП 
«Укрнаукагеоцентр» було модернізовано установку УГКН-1. Вона дає можливість проводити дослідження 
кернового матеріалу в пластових умовах з визначенням таких показників як початкова фазова проникність, 
степінь кольматації керну, динаміка змін проникності при кольматації та після застосування рідин 
інтенсифікації.  

Наявність керносховища та зібрані в ньому зразки керну, результати досліджень складу та властивостей 
нафти, конденсату, газу та пластової води майже з усіх родовищ України дозволяє проводити дослідження як на 
зразках відібраних безпосередньо із свердловин, так і підбирати представницькі зразки-аналоги. Результатом 
таких робіт є визначення основних причин зниження очікуваних видобутків свердловин після виходу їх з 
буріння чи капітального ремонту, оскільки трапляються випадки, коли заявлені властивості бурових розчинів та 
рідин інтенсифікацій не відповідають останнім при дослідженні на конкретних зразках керну.  
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Виробниче впровадження результатів з дослідження бурових розчинів та рідин інтенсифікації на зразках 
керну із свердловин було здійснено сумісно з ПрАТ «Нафтогазвидобування», АТ «Укргазвидобування», ТОВ 
«Везерфорд Україна» та ін. Це дало змогу підібрати оптимальні рідини для інтенсифікації припливу 
вуглеводнів (Рис. 1), що значно підвищило продуктивну характеристику свердловин, які виходять з буріння, та 
дало високий економічний ефект. 

На сучасному етапі розвитку нафтогазопромислового комплексу використання нових хімічних реагентів 
у складі промивальних розчинів та рідин інтенсифікації, які можуть бути несумісні з продукцією свердловини, 
призводить до утворення відкладень як у привибійній зоні пласта (ПЗП), так і у свердловині та технологічному 
обладнанні. Це, в свою чергу, призводить до необхідності застосування дороговартісних операцій з хімічної та 
механічної очистки ПЗП та ремонту свердловин.  
 

 
Рисунок 1 – Фото зразків пісковику після обробки реагентами 

 
Для вирішення цих проблем у лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» проводиться комплексне дослідження 

як рідин (нафти, конденсату, води), так і відкладень (Рис. 2) з визначенням їх складу, природи походження та 
рекомендації шляхів їх видалення.  

Отримані зразки відкладень досліджуються на наявність вуглеводневих сполук та їх якісного і 
кількісного складу (вміст масел, силікагелевих смол, асфальтенів), вміст речовин органічного штучного 
(метанол, ПАР, КМЦ та ін.) й мінерального природного (кварц, доломіт, кальцит та ін.) та техногенного 
походження (крейда чи мармурова крихта, барит, графіт, іржа, клеючі суміші та ін.). 

 

 
Рисунок 2 – Фотографії відкладень, відібраних із свердловин та технологічного обладнання 

 
Аналіз промислових, геологічних даних та інформація про склад вуглеводневих флюїдів, пластової води 

і відкладень дає змогу зробити висновок про природу походження таких новоутворень та визначити оптимальні 
шляхи їх видалення, що дозволить подовжити час експлуатації свердловин і сприятиме збільшенню їх 
продуктивності. 
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Таким чином, комплексне дослідження керну та пластових флюїдів є визначальним у питанні прогнозу 
колекторів, нафтогазоносності, вивченні петрофізичних і механічних властивостей, ступеню забрудненості 
(кольматації) привибійної зони пласта чи свердловинного обладнання, з метою достовірного підрахунку запасів 
вуглеводнів, проектування розробки родовищ, вибору оптимальних методів інтенсифікації припливу 
вуглеводнів, особливо на родовищах, які перебувають на завершальній стадії розробки із значно зниженими 
пластовими тисками.  

Базуючись на практичному досвіді з виконання таких робіт, доведено доцільність та необхідність їх 
попереднього експериментального опробування в лабораторних умовах. 
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УДК 551.782.13 

ГРАНИЦЯ БАДЕНІЮ/САРМАТУ (НЕОГЕН, МІОЦЕН):  
ПРОБЛЕМИ І КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ РОЗРІЗУ С. ВАНЖУЛІВ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.) 

Я. М. Тузяк1,  
1 – канд. геол. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, 
yarynatuzyak@gmail.com  
Границя баденію/сармату – це інтервал, який в регіональному масштабі (Центральному Паратетисі) маркується 
головною подією – перехідними умовами від морських до лагунних. Чіткими ознаками границі в периферійних частинах 
Центрального Паратетису є ерозійні особливості і змішані комплекси фауни, що визначають баденій/сармат як гранично-
незгідну поверхню. У світовій літературі вона позначена терміном баденій-сарматська подія зникнення (БСПЗ (BSEE)). В 
статті наведено попередні дослідження визначення та ідентифікації границі баденій/сармат у розрізі с. Ванжулів 
Тернопільської обл. Інтервал перехідних верств від баденію до сармату виділений у стратиграфічну одиницю – буглівські 
верстви, вік яких тривалий час залишався дискусійним. Встановлені літологічні і біостратиграфічні критерії проведення 
границі, відновлено реконструкцію палеоекологічних і палеогеографічних умов середовища. 

BADENIAN/SARMATIAN BOUNDARY (NEOGENE, MIOCENE):  
PROBLEMS AND CRITERIA OF CARRYING OUT (ON THE  

EXAMPLE OF VILLIGE VANZHULIV SECTION, TERNOPIL REGION) 

Ya. M. Tuzyak1,  
1 – PhD, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Geology, Hrushevskogo Str. 4, 79005 Lviv, 
Ukraine, yarynatuzyak@gmail.com 
The Badenian/Sarmatian boundary interval is marked in the regional scale (the Central Paratethys) by the main event – transitional 
conditions from sea to lagoon. To signs of boundary in peripheral parts of the Central Paratetis is accurate erosional features and 
the mixed fauna complexes defining the Badenian/Sarmatian as unconformity-bounded surface. In the world literature it is 
designated by a concept of Badenian-Sarmatian Extinction Event (BSEE). In article preliminary researches definitions and 
identifications of boundary the Badenian/Sarmatian in a section of Vanzhuliv village of the Ternopil Region are given. The interval 
of transitional layers from a Badenian to the Sarmatian is allocated in stratigraphical unit – bughliv bads which age a long time 
remained debatable. Lithological and biostratigraphical criteria of carrying out boundary are established, it is restored 
reconstruction conditions paleoecological and paleogeographical of the environment. 
 

Вступ. На сучасному етапі границя баденію/сармату обґрунтована в низці регіонів Центрального 
Паратетису (Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Словакія, Хорватія, Австрія та ін.) [11–14], до якого також 
належать терени Західної України, Східного Паратетису (Молдова, Південь України, Закавказзя, Туркменія та 
ін.) [1, 11, 12 та ін.]. Проведення цієї границі в межах Волино-Поділля тривалий час залишалося дискусійним і 
на сьогодні є актуальним. Її діагностування і датування в західноукраїнських розрізах ускладнювала низка 
проблем [2–7 та ін.]: наявність змішаних комплексів фауни (різновікових, різнофціальних); наявність серед 
комплексів викопних видів, які мають значний стратиграфічний діапазон. В наслідок досліджень польських 
геологів вона встановлена у Медоборах і Товтрах [15, 16], що представляють собою органогенні побудови типу 
біогермів і рифів. За літолого-фаціальними особливостями в сарматі виділяють волинський, бесарабський 
горизонти і буглівські верстви. Перші два відповідають ранньому і пізньому сармату, а верстви мають 
дискусійне положення і обсяг – від пізнього баденію до раннього сармату. 

З часу виділення буглівських верств В. Д. Ласкаревим у 1897 р. [5] питання обсягу, вікової 
приналежності, стратиграфічного положення, поширення, фаціальних відмін і використання їх взагалі як 
стратиграфічної одиниці залишаються дискусійними і до кінця не з’ясованими [2]. Вони мають значне 
поширення не лише на території Західної України (Центральний Паратетис), їх аналоги відомі за її межами – 
Європа (Центральний і Західний Паратетис), Південна Україна, Молдова, Закавказзя, Туркменія та ін. (Східний 
Паратетис). Тривалий час вони були об’єктом активного обговорення у працях вітчизняних і закордонних 
дослідників, що зумовило у свій час проведення Всесоюзного колоквіуму [2] і прийняття рішень щодо 
буглівських верств.  

На сучасному етапі уявлення науковців формують дві точки зору щодо розуміння обсягу і віку цих 
верств. Відповідно до поглядів більшості авторів [2–6 та ін.] буглівські верстви охоплюють за обсягом декілька 
літологічних шарів і датуються раннім сарматом. За уявленнями меншості [2, 7 та ін.] обсяг цієї 
стратиграфічної одиниці зведений до одного горизонту і вік його визначений як верхи пізнього тортону 
(баденію). У стратиграфічних схемах їх положення і обсяг також дискусійний і немає єдиного уявлення у 
геологів [3, 8 та ін.]. В одних вони відповідають або низам раннього сармату, або верхам пізнього баденію, в 
інших – охоплюють верхи пізнього тортону (баденію) низи раннього сармату. Контакт з підстильними 
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утвореннями незгідний. Дискусійність поглядів зумовлена наявністю в буглівських верствах змішаних 
різновікових комплексів викопних баденію (тортону)-сармату, що й ускладнювало їх датування. 

Тому, перш ніж робити висновки і давати рекомендації з приводу цієї стратиграфічної одиниці слід 
виконати низку завдань, серед яких головними є: 

1. Аналіз первинних поглядів та перелік критеріїв виділення цих верств В. Д. Ласкаревим 
відповідно до правил пріоритету в стратиграфії і палеонтології. 

2. Огляд еволюції поглядів різних поколінь геологів щодо буглівських верств за понад 100-річну 
історію досліджень, виявлення проблемних дискусійних питань. 

3. Аналіз уявлень авторів щодо буглівських верств, прийнятих на Всесоюзному колоквіумі з 
екскурсій на розрізи Волині [2]. 

4. На підставі попередніх досліджень автора повідомлення (на прикладі розрізу с. Ванжулів 
Тернопільської обл.) встановити критерії проведення границь цих верств, визначити обсяг, обґрунтувати вікову 
приналежність, виявити фаціальні відміни та географічне поширення, встановити аналоги цих верств на інших 
територіях, навести докази щодо відмови чи залишення буглівських верств як стратиграфічної одиниці, 
з’ясувати стратиграфічне положення в РСШ, зіставити з підрозділами МХСШ, схарактеризувати уявлення 
щодо екологічних умов середовища. 

Результати досліджень. 1. Відповідно до СКУ, 2012 [8] на стратиграфічні підрозділи, виділення яких 
підпорядковане правилам кодексу, поширюється правило пріоритету (охорона їхніх назв). Тому відмову від 
стратону, заміну чи його зміну та використання у практичній стратиграфії вирішують й ухвалюють відповідні 
стратиграфічні органи, зокрема Національний стратиграфічний комітет України.  

Отже, за В. Д. Ласкаревим 1897, 1903 [5, 6] до буглівських верств у долинах рік Бугловки, Свиноройки 
(околиці сіл Вишгородка, Огризковців, Буглова Тернопільської обл.) були віднесені білі піски з елементами 
тортонської (баденської) і сарматської еврігалинної фауни, які залягають на зеленкуватих глауконітових пісках 
з багатою тортонською (баденською) морською фауною, що пізніше В. А. Горецький [3] виділив у 
вишгородські верстви і відніс до пізнього тортону (баденію). Про змішані фауністичні комплекси баденію-
сармату зазначали польські (А. М. Ломницкий, 1904; Бем, 1934; Фридберг, 1914; Чарноцкий, Ковалевский, 
1932; Крах, 1970; Лучковска, 1970 и др.) та українські (Кульчицький, 1983 та ін.) дослідники.  

2. За результатами фауністичної характеристики ранньосарматськими ці верстви вважали (Горецький, 
1964; Дідковський, 1964; Кудрін, 1954; Венглінський, 1962; Горецький, Дідковський, 1975 та ін.). 

3. За дослідженнями О. С. Вялова і Г. Н. Гришкевич [2] обсяг і стратиграфічне положення буглівських 
верств було переглянуто і змінено. Так, на відміну від первинних поглядів, згідно з якими обсяг верств до 
уточнення [2, стор. 275] складав горизонти В, Г і частково Д, відповідно до рішень колоквіуму були скорочені 
до горизонту Г і датовані пізнім тортоном (баденієм). Такого ж погляду дотримується В. Присяжнюк. На 
підставі вивчення континентальних молюсків з перехідних верств рр. Ушицы, Ушки и Калюса автор [7] вважає, 
що вони, як і буглівські верстви горизонту Г с. Огришківці Волині, є опрісненою фацією вишгородських верств 

баденію.  
 

Рис. 1. Трансгресивна границя баденію / сармату. С. Ванжулів, Тернопільська обл. 
Змішаний комплекс фауни (різновіковий, різнофаціальний, різного збереження): А – МХСШ; Б – Схематичний 
розріз          с. Ванжулів (1 – конгломерати, 2 – піски, пісковики, 3 – оолітові вапняки, 4 – незгідність, 5 – 
кременисті конкреції; молюски:  6 – двостулкові, 7 – лопатоногі, 8 – черевоногі, 9 – були літотамнію. Таблиця І 
– молюски (черевоногі (фіг. 1–10; 13, 14), двостулкові (фіг. 11, 12). Таблиця ІІ – форамініфери (фіг. 1–15), 
моховатки (фіг. 16–18; 20, 21), голки морських їжаків      (фіг. 19) 
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4. Проведені попередні дослідження розрізу с. Ванжулів Тернопільської обл. (рис. 1) дозволили зробити 
такі висновки:  

1) Змішані комплекси виявлені нами в основі органогенно-детритового шару з масовим знаходженням 
макрофауністичних решток представників баденських молюсків Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda. Оскільки 
їхній систематичний склад детально не вивчався, то про наявність серед них сарматських видів говорити важко. 
В органогенно-детритовому шарі (0,5–0,6 м) простежується градація знизу догори: 20 см – скупчення мушель 
Glycymeris; 20 см – органогенний детрит з різних представників молюсків; 20 см – скупчення мушель Trochus зі 
збереженим внутрішнім перламутровим шаром. 

2) Мікрофауністичні комплекси виявлені і вивчені з ядер мушель Glycymeris, які характеризуються 
хорошим збереженням і наявністю двох стулок. Ядра представлені ясно-сірими до білих слабко 
зцементованими дрібнозернистими пісковиками. Тут виявлені рештки мікрофауни Foraminifera, Ostracoda, 
Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Bryozoa, голки морських їжаків. Вследствие микрофаунистического анализа 
смешанный характер комплексов был установлен в таких группах ископаемых фораминиферах, остракодах, 
брюхоногих и двустворчатых моллюсках, серед них важливе біостратиграфічне значення для сармату мають: 
foraminifera: Globorotalia menardii (d 'Orb igny in Parker , Jones et Brady, 1865), Elphidium reginum 
(d’Orb igny), E. hauerinum (d’Orb igny), Porosononion granosum (d’Orb igny) та ін.); molluscs: Mohrensternia, 
Ervilia, Mactra – Ervilia dissita (Eichwald), Ervilia trigonula Sokolov, Sarmatimactra vitaliana (d’Orbigny), S. 
eichwaldi (Laskarev), Venerupis gregarius ponderosus (d ’Orb igny), V. gregarius gregarius (Goldfuss), 
Mohrensternia banatаica Jekelius, Granulolabium bicinctum (Brocchi), Hydrobia frauenfeldi (Hoernes), Agapilia 
picta (Ferussac), Cerithium rubiginosum Eichwald, Duplicata duplicata (Sowerby), Potamides disjunctus 
(Sowerby), Gibbula buchi (Dubois), Mitrella agenta Harzhauser  et Ko walke; ostracods: Cytheridea hungarica 
(Za lányi), Aurila mehesi (Zalányi ), Aurila merita (Zalányi), Loxoconcha schmidi Cernajsek, Hemicytheria 
omphalodes omphalodes (Reuss), Callistocythere sp., Xestoleberis glaberescens (Reuss), за якими у низці регіонів, 
що належать Центральному Паратетису виділені зони [9–22].  

Палеоекологія і палеогеографія. Упродовж міоцену територія платформної України – це окраїнно-
морські басейни з прибережно-морськими умовами, які характеризувалися різкими змінами положення 
берегової лінії, її міграцією, формуванням відкладів у різнофаціальних умовах і, як наслідок, нерівномірним 
розподілом фауни, або її змішаними комплексами, незгідними геологічними границями між стратонами. 
Вивчений комплекс викопних організмів характерний для нормально-морських умов. Цілковита відсутність 
стеногалінної біоти, можливо, була зумовлена зміною складу морської води в кінці баденію. Ці зміни могли 
були спричинені тектонічними подіями, які сприяли падінню морсько рівня і ліквідації зв’язків з 
Середземноморським/Індо-Тихоокеанським басейнами. Внаслідок цього відбулося опріснення залишкових 
морських вод випадінням атмосферних опадів та надходженням річкових вод, що й створило умови для 
розвитку еврігалинної біоти. Відновлення в подальшому зв’язків з тропічними й субтропічними морськими 
басейнами, зумовило надходження в ізольовані епіконтинентальні водойми нормально-морської фауни. 
Наприклад, Ervilia і Mactra відображають мілководні високоенергетичні умови, вміст карбонатів, субтропічний 
клімат. Подібні умови потрібні для форамініфер, надійним індикатором, яких є знахідки планктонної форми 
Globorotalia menardii (Globorotalia характерні для глибоководної частини зовнішнього шельфу (неритової зони) 
[9, 10] та ін. бентосних видів, які вказують на відновлення зв’язків з Середземноморським/Індо-
Тихоокеанським басейнами. Описана обстановка не обмежується територією Поділля, оскільки подібні 
середовища відомі на теренах Польщі, Румунії, Чехії і Східного Паратетису, що вказує на регіональні, а не 
локальні тенденції розвитку басейну Центрального Паратетису на границі баденію/сармату [9, 10, 17, 18, 21, 
22]. 

Робота виконана з-за підтримки гранту Польського Геологично Інституту ПАН (Краків, Польща). 
Автор висловлює подяку доктору геологічних наук П. Гедлу за сприяння у проведенні досліджень. 
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УДК 553.98.041 (477.7) 

ВИЯВЛЕННЯ ПРОПУЩЕНИХ ГАЗОВИХ ОБ’ЄКТІВ  
У МЕЗОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДАХ РУДКІВСЬКОГО РОДОВИЩА 

М. Фірман1, М. Багнюк2, О. Дмишко3, М. Дорохов4, В. Бодлак5, 
1 – АТ “Укргазвидобування”, м.Київ, Україна,  
2 – канд. геол. наук, Львівське відділення УкрНДІгазу, м. Львів, Україна,  
3, 4, 5, – Львівське відділення УкрНДІгазу, м. Львів, Україна, domav@i.ua 
На прикладі карпатій-юрського покладу Рудківського газового родовища Передкарпатського прогину, який розробляється 
протягом 67 років, показана доцільність детального перегляду геолого-геофізичної інформації з метою виявлення 
невідомих раніше об’єктів. В результаті закартовано та оцінено запаси двох пластових покладів у відкладах моранцівської 
та нижнівської світ юрських відкладів. 

DETECTION OF GAS OBJECTS SKIPPED IN THE MESOZOIC DEPOSITS 
OF RUDKY GAS FIELD 

M. Firman1, M. Bahniuk2, O. Dmyshko3, M.Dorokhov4, V. Bodlak5, 
1 – JSC Ukrgasvydobuvannya,  
2 – PhD (Geology), Lviv Branch Ukrainian Research Institute of Natural Gas, Lviv, Ukraine,  
3, 4, 5 – Lviv Branch Ukrainian Research Institute of Natural Gas, Lviv, Ukraine, domav@i.ua 
An example of the Carpathian-Jurassic gas pool of the Rudky field of the Precarpathian deep, which has been developed for 67 
years, has shown the expediency of a detailed review of geological and geophysical information in order to identify unknown objects 
previously. As a result, the reserves of the two pool of gas in the rock of the Moranets and Nyjniv suites were mapped and evaluated 
of upper Jurassic. 
 

Станом на сьогодні в межах Західного НГР видобувається близько 0,8–1,0 млрд м3 газу та 0,35–0,4 млн т 
нафти з конденсатом. Суттєвий спад видобутку вуглеводнів у першу чергу пов’язаний з виснаженням покладів 
через довготривалу їх розробку та скороченням обсягів геологорозвідувальних робіт (геофізичні методи, 
буріння пошуково-розвідувальних свердловин), що призвело до зменшення кількості об’єктів у фонді структур 
перспективних на нафту й газ. 

Найбільший приріст запасів газу за останні 15 років отримано завдяки ГРР у Більче-Волицькому НГР. 
Майже кожне структурне ускладнення біля вже відомих великих і середніх родовищ було продуктивним. До 
того ж освоєння навіть дуже дрібних родовищ на невеликих глибинах виявилося рентабельним [1]. 

Перспективи відкриття нових родовищ вуглеводнів у цій зоні можуть бути пов’язані з 
глибокозалягаючими підмоласовими відкладами [2], що потребує проведення комплексних наукових та 
геологорозвідувальних робіт. На даний час крім зонального прогнозування, яке виконувалось УкрДГРІ [1] про 
проведення комплексних робіт в цьому напрямку нічого невідомо, тому сподіватись на відкриття в 
найближчому майбутньому нових родовищ марно. 

Одним зі шляхів нарощення видобутку та приросту запасів вуглеводнів є перегляд геолого-геофізичної 
інформації старих родовищ з метою пошуку пропущених об’єктів.  

Всі великі родовища у Більче-Волицькому НГР – Рудківське ГР, Дашавське ГР, Хідновицьке ГР та ін. 
відкриті у минулому столітті. Початкові вільні дебіти газу свердловин пробурених в їх межах сягали більше 
1 млн м3/добу. Відповідно, газопрояви та припливи з дебітом до 10 тис. м3/добу вважались непромисловими і 
часто перспективні продуктивні горизонти ігнорувались. Пошук та вивчення таких об’єктів дозволить долучити 
їх до розробки та продовжити видобуток газу на родовищах, які розробляються тривалий період часу. 

Нижче, як приклад подано результати пошуку пропущених об’єктів у юрських відкладах Рудківського 
газового родовища що приналежне до Косівсько-Угерської підзони Зовнішньої зони Передкарпатського 
прогину (Рогізненський блок, між Судово-Вишнянським та Городоцьким регіональними повздовжніми 
розломами). 

В розкритому свердловинами осадовому комплексі тут виділяються два структурні поверхи: мезозой 
(юрсько)-карпатійський та неогеновий, які в Зовнішній зоні залягають на рифейському фундаменті. 

Мезозойський структурний поверх складений переважно карбонатною товщею юрських порід 
покрівельна частина яких сильно еродована. Вони вміщують основні запаси газу родовища. Свердловинами 
виявлено декілька тектонічних порушень, які виокремлюють в структурі чотири блоки. Неогеновий 
структурний поверх складений теригенними відкладами з малопотужним гіпсоангідритовим горизонтом в 
низах товщі. Структурні плани нижньодашавських горизонтів (НД-13÷НД-10) характеризуються 
успадкованістю форм ерозійного верхньоюрського палеорельєфу. 

Переважна більшість геологічної інформації про склад, будову і газоносність юрської товщі Рудківського 
родовища отримана в результаті пошукового та розвідувального буріння протягом 1950–1962 років. 
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Згідно існуючої моделі донеогенового покладу він пов’язаний з тріщинуватими верхньоюрськими 
вапняками і пісковиками карпатію, які залягають під баранівськими верствами нижнього бадену. Причому 
відклади карпатію не мають широкого розповсюдження, а заповнюють заглиблення в еродованій поверхні 
верхньої юри.  

Скупчення газу у відкладах верхньої юри і карпатію утворюють єдиний поклад, який залягає на глибинах 
1290–1480 м. 

 

 
Рисунок 1. Структурна карта покрівлі карпатій-юрського покладу (а) та структурна карта підошви 

реперного горизонту М-1 у відкладах моранцівської світи верхньої юри (б) 
 
Юрські відклади складені вапняками з прошарками пісковиків  і глин. Перелічені різновиди 

характеризуються різкою диференціацією промислово-геофізичних параметрів, що відображено на каротажних 
діаграмах і дає можливість використовувати їх для розчленування і зіставлення розрізів у свердловинах.  

В результаті аналізу каротажних матеріалів і опису керна в юрському розрізі рудківської, моранцівської 
та нижнівської світ виділено 13 пачок (Н-1–Н-8, М-1–М-2, Р-1–Р-3). Для з’ясування умов залягання виділених 
пластів побудовані структурні карти по виділених реперних горизонтах у пачках М-1 (R-1) та Н-6 (R-2).  

У карпатій-мезозойській частині розрізу виявлено декілька типів порід-колекторів різного генезису: 
пісковики карпатійського віку; вивітріла товща юрського ерозійного виступу (20–40 м від покрівлі); 
крейдоподібні вапняки в пачках Н-1, Н-2, Н-3; теригенні пласти в пачках М-2, Н-6, Н-4; органогенно-уламкові 
вапняки рудківської світи. Непроникними, витриманими по площі породами є щільні вапняки та глини, які 
виступають у ролі покришок. 

Встановлено, що по реперу R-1 в межах Рудківської площі, виокремлюються два окремі підняття 
(рис. 1а). По покрівлі розмитої поверхні карпатій-юрських відкладів структура має вигляд односклепінного 
підняття розбитого тектонічними порушеннями на блоки (рис. 1б). По покрівлі тираської світи структурна 
форма успадковується, а тектонічні порушення не простежуються. 

На родовищі сформувався поклад масивного типу в карпатійських пісковиках та вивітрілій товщі юри і 
прогнозується існування пластових покладів у тріщинуватих карбонатних та теригенних колекторах 
нижнівської і моранцівської світ. З відкладів рудківської світи отримано лише припливи води. 
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Наявність двох склепінь по покрівлі моранцівської світи створює передумови для формування 
вуглеводневих покладів. За даними випробування у продуктивних горизонтах Н-6 та М-2 виявлені поклади у 
південно-західному блоці в районі свердловин 75-, 50-, 20-Рд. 

 
Рисунок 2. Структурна карта покрівлі продуктивного пласта у верхній частині горизонта М-2 моранцівської 

світи (а) та структурна карта покрівлі продуктивного пласта в базальній частині Н-6 нижнівської світи (б) 
 
З відкладів пачки Н-6 (рис. 2а) (нижче прийнятого ГВК -1198 м юра-карпатійського покладу) в 

свердловині 20-Рд з інтервалу 1515–1525 м отримано приплив газу дебітом 39 тис. м3/добу, а в свердловині 95-
Рд при ВПТ в інтервалі 1570–1605 м отримано глинистий розчин з конденсатом, натомість в свердловині 5а-Рд 
з інтервалу 1570–1580 м припливу не отримано. В свердловинах 110-Рд та 75-Рд перспективних об’єктів не 
виділялось тому можна вважати, що проникні відклади в них відсутні. 

Виявлений поклад пластовий склепінний тектонічно-екранований та літологічно обмежений НГВП -
1225,2 м, визначений по підошві випробуваного пласта у свердловині 20-Рд. Запаси віднесені до попередньо 
розвіданих вірогідних (122+222).  

Продуктивний горизонт М-2 (рис. 2б) представлений пластами пісковиків та тріщинуватих вапняків, 
що розташовані у верхній частині пачки. При випробовуванні сверд. 50-Рд з інтервалу 1610,0–1598,0 м 
отримано приплив води з газом, а в сверд. 75-Рд з інтервалу 1578–1572 м, який вважався перспективним, 
припливу не отримано через аварію. Поклад пластовий склепінний, тектонічно екранований, обмежений УГВК 
-1293,1 м, який визначено посередині між підошвою газонасиченого пласта у свердловині 75-Рд та покрівлею 
водоносного у свердловині 50-Рд. За ступенем геологічного вивчення запаси віднесені до попередньо 
розвіданих з невизначеним промисловим значенням (332). 

В інших блоках структури також існують сприятливі умови для утворення пасток вуглеводнів. 
Виявлення в них покладів можливе після переінтерпретації матеріалів ГДС. 
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Виконано аналіз методів, які застосовуються в Україні та світі для оцінки перспективних ресурсів вуглеводнів 
нафтогазоперспективних об’єктів. Встановлено, що в Україні згідно з діючими нормативними документами з цією метою 
використовують детерміністський метод. Проте, досвід провідних нафтогазодобувних компаній світу засвідчив, що під 
час проведення геологорозвідувальних робіт ними застосовується переважно не стала (детерміністська) оцінка 
ресурсного потенціалу нафтогазоперспективних об’єктів, а їх імовірнісна оцінка. Визначено найбільш варіативні 
підрахункові параметри для оцінки перспективних ресурсів в межах Східного нафтогазоносного регіону України. На основі  
різних варіантів оцінок ресурсного потенціалу нафтогазоперспективних об’єктів було розроблено декілька варіантів 
інвестиційних проектів. 

MODERN APPROACHES TO ESTIMATE HYDROCARBON RESOURCES 
OF OIL AND GAS PROSPECTING OBJECTS 
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Now in Ukraine, during assessments of perspective hydrocarbons resources of oil and gas prospects, in accordance with the current 
regulatory documents the deterministic method is commonly used. The experience of hydrocarbons exploration works providing by 
the leading oil and gas production companies in the world indicates that during planning it is mostly uses not fixed (deterministic) 
assessment of the resources potential of oil and gas prospects, but their probabilistic assessment. For the Eastern oil and gas 
bearing region of Ukraine the most variable counting parameters for estimating prospective resources have been determined. The 
availability of various options for assessing the resource potential of oil and gas prospects allows several options for investment 
projects to be developed. 

 
Українські терени мають значні перспективи подальшого нарощування вуглеводневого потенціалу, 

оскільки ступінь реалізації початкових ресурсів (тобто відношення суми накопиченого видобутку та 
балансових запасів вуглеводнів (ВВ) до початкових потенційних ресурсів) нафтогазоносних регіонів України в 
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цілому станом на 01.01.2017 р. становить лише 38,4 %. Тобто понад 60 % ресурсної бази ВВ ще не залучені до 
активних геологорозвідувальних робіт (ГРР). 

Одним з основних резервів нарощування ресурсної бази ВВ поряд з дорозвідкою вже відкритих родовищ 
є уведення в пошуково-розвідувальне буріння нових нафтогазоперспективних об’єктів. Безумовно, що 
ефективне проведення ГРР на нових об’єктах повинно базуватися на коректній оцінці їхнього ресурсного 
потенціалу. 

Оцінку ресурсів ВВ нафтогазоперспективних об’єктів можна виконувати різними методами: об’ємним, 
методом аналогій з відкритими родовищами та за щільністю запасів ВВ. Останні два методи характеризуються 
значною невизначеністю, дають лише приблизну оцінку і в практиці ГРР при оцінці перспективних ресурсів ВВ 
локальних нафтогазоперспективних об’єктів вони застосовуються обмежено і лише як експрес-метод або в 
умовах низької вивченості перспективних ділянок надр при відсутності достатньої кількості фактичних 
геолого-геофізичних даних, що не дозволяє екстраполювати на перспективний об’єкт окремі підрахункові 
параметри. Зазначені методи частіше використовуються для оцінки прогнозних ресурсів ВВ. 

Основним методом кількісної оцінки перспективних ресурсів ВВ нафтогазоперспективних об’єктів є 
об’ємний метод. При його застосуванні кількісна оцінка ресурсів провадиться з використанням параметрів, які 
характеризують об’єм потенційного покладу вуглеводнів, основними з яких є: площа, ефективна товщина 
колектора, ефективна пористість, нафто/газонасиченість. Крім того, для оцінки ресурсів нафти використовують 
ще такі параметри як густина нафти в стандартних (поверхневих) умовах та перерахунковий коефіцієнт, а для 
газу – пластовий тиск, поправки на температуру та на відхилення від законів ідеального газу. Зазначені 
параметри дозволяють підрахувати загальні ресурси нафти чи газу. Коефіцієнти вилучення нафти і газу, які вже 
можна віднести більше до технолого-економічних показників, дозволяють отримати видобувні ресурси нафти 
чи газу. 

Кількісні оцінки параметрів нафтогазоперспективних об’єктів визначаються на підставі інтерпретації 
геологічних, геофізичних та інших даних, а також статистичної аналогії. Перспективні ресурси є підставою для 
геолого-економічної оцінки доцільності проведення подальших пошукових робіт. 

Існують два принципово різних підходи до кількісної оцінки ресурсів ВВ нафтогазоперспективних 
об’єктів: детерміністський та імовірнісний. При детерміністському оцінюванні перспективних ресурсів у 
розрахунок береться лише одне значення конкретного підрахункового параметра, яке є найбільш оптимальним 
на думку конкретного дослідника, що є достатньо суб’єктивним. Даний метод базується на методі порівняльних 
аналогій, за яким геологічні умови і параметри (в першу чергу підрахункові параметри) відомих вуглеводневих 
родовищ з певною умовою екстраполюються на нафтогазоперспективні об’єкти в межах певного 
нафтогазоносного комплексу осадового басейну. 

Незважаючи на жорстку регламентацію оціночних параметрів наявними нормативними документами, 
детерміністичний підхід несе в собі і високу частку невизначеності, яку важко обрахувати, оскільки вона 
суттєво залежить як від згаданих суб’єктивних чинників, так і повноти наявних геолого-геофізичних даних.  

При імовірнісному підході в розрахунок ресурсів вуглеводнів береться інтервал значень окремих 
підрахункових параметрів від можливих мінімального до максимального, які визначаються за даними 
відкритих родовищ-аналогів, або за іншими критеріями. В результаті перемножування інтервалів значень 
підрахункових параметрів отримується розподіл усіх можливих у даному покладі значень об’ємів ВВ з різною 
вірогідністю – від 100 % до менш ніж 1 %. Таким чином, імовірнісний розподіл ресурсів підготовленої до 
буріння пастки є оцінкою інтервалу невизначеності із заданою на ньому функцією розподілу вірогідності 
можливих значень кількості нафти і природного газу. 

Імовірнісний метод оцінки ресурсів ВВ використовується для обґрунтування мінімальних, базових і 
максимальних оцінок ресурсів (зазвичай Р90, Р50, Р10), які потім використовуються, зокрема, в різних 
сценаріях розрахунків інвестпроектів. Перевага цієї методики перед звичайною детерміністською оцінкою 
запасів полягає в тому, що вона дозволяє врахувати вплив невизначеностей всіх підрахункових параметрів. 
Оцінка ресурсів виконується за традиційними формулами, але в якості підрахункових параметрів 
використовуються не середні їх значення, а їх статистичний розподіл. Розрахунки проводяться в програмах, що 
дозволяють виконувати стохастичне моделювання методом Монте-Карло. Результат розрахунків 
представляється також у вигляді розподілу прогнозних ресурсів, де кожній імовірності від 0 до 100 % 
відповідає своя величина ресурсів. 

На сьогодні в Україні при проведенні оцінки перспективних ресурсів ВВ згідно з діючими нормативними 
документами користуються детерміністським методом. У той же час, враховуючи нагальні потреби галузі, є 
перші спроби застосувати певні варіанти імовірнісної оцінки вуглеводневих ресурсів. Зокрема, в розробленому 
СОУ 71.1-20077720-065:2014 [1] передбачається оцінка ресурсів нафти і газу за двома варіантами: базовому і 
песимістичному. За базовим варіантом враховуються оптимальні, найбільш вірогідні значення підрахункових 
параметрів, а за песимістичним варіантом – враховуються мінімально можливі значення підрахункових 
параметрів і відповідно мінімальні значення кількісної оцінки ресурсів ВВ.  

Досвід проведення ГРР провідними нафтогазовидобувними компаніями світу свідчить про використання 
в основному імовірнісної оцінки. Такий підхід до оцінки перспективних ресурсів нафтогазоперспективних 
об’єктів використовується і міжнародними фінансовими організаціями при кредитуванні чи інвестуванні ГРР. 

Практика проведення ГРР у нафтогазоносних регіонах України, коли застосовується лише стала оцінка 
ресурсної бази стримує, зокрема, міжнародне співробітництво. Досвід проведення оцінки ресурсної бази ВВ 
нафтогазоперспективних об’єктів українськими фахівцями з врахуванням імовірнісної оцінки обмежений і 
базується не на статистичних даних, а на суб’єктивних поглядах дослідників. 
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У той же час проведення оцінки ресурсної бази нафтогазоперспективних об’єктів у нафтогазоносних 
регіонах України іноземними компаніями з урахуванням імовірнісної оцінки ресурсної бази ВВ і геологічних 
ризиків є недостатньо ефективним з огляду на відсутність у зазначених компаній детальної геолого-геофізичної 
інформації та досвіду роботи в Україні. 

Імовірнісна методика оцінки ресурсів ВВ нафтогазоперспективних об’єктів вже достатньо детально 
відпрацьована в світовій практиці, однак все ще існує ряд питань, пов’язаних з ефективністю застосування 
методу в різних випадках, як наприклад, при визначенні сумарної імовірнісної оцінки для декількох пластів, 
спільного застосування з величинами геологічного ризику тощо. Неоднозачним є і питання вибору 
підрахункових параметрів для імовірнісної оцінки. 

Аналіз наявного фактичного матеріалу щодо характеристик покладів ВВ Східного нафтогазоносного 
регіону України свідчить про значну мінливість окремих підрахункових параметрів, які використовуються при 
оцінці ресурсної бази. Насамперед це відноситься до площі покладів, ефективної товщини, коефіцієнтів 
пористості та нафтогазоносаиченості. 

Зокрема, площа може змінюватися від долей квадратних кілометрів (Киянівська ділянка Скворцівського 
нафтогазоконденсатного родовища (НГКР), нафтовий поклад продуктивного горизонту В-16) до біля 500 км2 на 
Шебелинському газоконденсатному родовищу (ГКР) – поклад у нижньопермсько – верхньокам’яновугiльних 
відкладах.  

Ефективна товщина покладів також варіює в широкому діапазоні – від менше одного метра (поклади 
продуктивного горизонту Б-3а на Ольгівському ГКР та продуктивного горизонту С-5 на Кибинцівському 
нафтовому родовищу) до майже 150 м на тому ж Шебелинському ГКР.  

Коефіцієнти відкритої пористості та нафтогазонасиченості варіюють у меншому діапазоні, проте все 
одно можуть суттєво вплинути на кількісну оцінку. Мінімальні значення відкритої пористості (критичні, тобто 
спроможність колектора віддавати флюїди) в різних структурно-тектонічних умовах, у залежності від 
літологічних та петрофізичних особливостей колекторів, глибин залягання тощо для конкретних покладів дещо 
змінюються. На Римарівському НГКР у нафтовому покладі продуктивного горизонту В-20а-б відкрита 
пористість становить 0,05–0,07. У покладах із карбонатним колектором, де часто важливим фактором ємнісно-
фільтраційних властивостей є наявність тріщинуватості, мінімальні значення можуть бути менше 0,04. Так 
відкрита пористість нафтогазового покладу продуктивного горизонту В-25 Південно-Берестівського НГКР 
становить 0,036. Максимальні значення відкритої пористості для нафтових покладів (до 0,302) спостерігаються 
на Скворцівському НГКР. 

Для газових покладів також достатньо широкий діапазон відкритої пористості. Карбонатні колектори для 
газових покладів також можуть характеризуватися низькими значеннями відкритої пористості. Наприклад, на 
Височанському ГКР у покладі продуктивного горизонту С-6-7б відкрита пористість становить 0,037. 
Максимальні значення пористості у газових покладах (0,304) характерна для відкладів тріасу Східно-
Руновщинського ГР. 

Коефіцієнти нафтогазонасиченості в основному змінюються від 0,5 до 0,85. Максимальні значення 
нафтонасиченості (0,95) характерні для нафтогазових покладів продуктивних горизонтів В-15 та В-18 
Глинсько-Розбишевського НГКР. Максимальна газонасиченість (0,98) характерна для газового покладу В-24 
Васищівського ГКР. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що найбільше оптимальними при імовірнісній 
оцінці нафтогазоперспективних об’єктів Східного нафтогазоносного регіону України є наступні параметри, які 
суттєво впливають на кількісні підрахунки та характеризуються значною мінливістю: 

– площа прогнозного покладу; 
– ефективна товщина; 
– коефіцієнт пористості; 
– коефіцієнт нафтогазонасиченості. 
Проведення оцінки ресурсної бази ВВ нафтогазоперспективних об’єктів на імовірнісній основі повинно 

базуватися на значному обсязі фактичного матеріалу, який повинен кількісно охарактеризувати об’єкти 
дослідження. З цією метою необхідно створення відповідної інформаційної основи. З метою максимальної 
достовірності прогнозу нафтогазоносності нафтогазоперспективних об’єктів найбільш оптимальною 
інформаційною основою є інформація по родовищах ВВ Східного нафтогазоносного регіону України, 
представлена в Державному балансі корисних копалин України, а також у відомчих базах даних, формуванням 
яких активно займаються в НАК “Нафтогаз України” та ДНВП “Геоінформ України”. 

Проведення оцінок ресурсного потенціалу нафтогазоперспективних об’єктів на основі імовірнісної 
оцінки дозволить отримувати не фіксовані значення перспективних ресурсів нафтогазоперспективних об’єктів, 
а їх статистичний розподіл. Це підвищить ефективність ГРР, наблизить їх результати до міжнародних 
стандартів, що сприятиме, в свою чергу, більш тісному співробітництву з міжнародними нафтогазовими 
компаніями, залученню як вітчизняних так і іноземних інвестицій.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СТРУКТУРНО-
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
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Г. А. Кузьманенко7, 
1 – д-р геол.-минерал. наук, профессор, Институт геологических наук НАН Украины, Киев, Украина, 
Khrushchov@hotmail.com,  
2 – д-р геол. наук, Институт геологических наук НАН Украины, Киев, Украина, titania2305@i.ua,  
3 – член-корреспондент НАН Украины, д-р геол.-минерал. наук, Институт геохимии окружающей среды 
НАН Украины, Киев, Украина, belevtsev@ukr.net,  
4 – Государственное учреждение “Научный Центр аэрокосмических исследований Земли Института 
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7 – канд. геол. наук, Институтгеологических наук НАН Украины, Киев, Украина, geology7@ukr.net  
Представляются примеры информационных цифровых структурно-литологических моделей перспективных геологических 
объектов по основным направлениям обращения с геологической средой: использование (эксплуатация полезных 
ископаемых, искусственные подземные сооружения различного назначения и др.) и охрана (восстановление нарушенной 
геологической среды, прогноз и предупреждение опасных геологических явлений). Излагаются методологические принципы 
моделирования, направленного на информационное обеспечение исследований и работ по обращению с геологической 
средой.  

INFORMATION DIGITAL STRUCTURAL-LITHOLOGICAL MODELS OF 
PROMISING GEOLOGICAL OBJECTS 

D. P. Khrushchev1, E. A. Remezova2, R. Ya. Belevtsev3, A. P. Azimov4, A. P. Lobasov5, O. V. Yaremenko6, 
G. A. Kuzmanenko7, 
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6 – Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine, olya___89@ukr.net,  
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The examples of informational digital structural-lithological models of promising geological objects are demonstrated,considering 
the main issues of geological environment management: use (mineralsexploitation, underground constructions of different 
destination, etc.) and protection (disturbed geological environment remediation, prognosis and prevention of hazardous geological 
phenomenon). Methodological principles forgeologicalmodelingaimed at information support for R&Don geological environment 
managementare reflected.  

Введение 

Актуальность предоставляемого направления геологического моделирования обусловлена 
современными вызовами цифровой трансформации информационного обеспечения всех направлений 
человеческой деятельности, и в частности - геологической. 

Цель настоящей публикации – представление примеров информационного цифрового структурно-
литологического моделирования перспективных геологических объектов по основным направлениям 
геологической деятельности на базе авторских подходов с учётом формационных алгоритмов 
информационного обеспечения  исследований и робот по обращению с геологической средой (ИОИРОГС): 

1. Исторический обзор состояния проблемы 

В наиболее обобщённом представлении можно считать, что основным средством ИОИРОГС является 
представление модели намеченного геологического объекта, как более или менее адекватного отображения его 
функциональных и других свойств (Д. П. Хрущов и др., 2017, 2019 и др.). Дается детальный обзор известных к 
настоящему времени методологий и методов целевого геологического моделирования по различным 
направлениям ИОИРОГС. 
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2. Методология и методы 

Приводятся перечень некоторых определений, отражающих авторское понимание  понятий и терминов, 
касающихся обращения с геологической средой (ГС) как совокупности мероприятий по ее использованию и 
охране. Дана структура целевых фундаментально-прикладных исследований, геологической направленности, 
отражающая их этапность и содержание. Разработана теоретическая схема ИОИРОГС, представленная 
прогнозно-реконструктивным геолого-информационным комплексом моделирования обращения с ГС. Этот 
комплекс включает три познавательно-функциональных уровня: общая методологическая основа – 
формационный анализ и соответствующие предметные исследования; целевая методолого-методическая 
разработка – прогнозно-реконструктивный геолого-информационный комплекс моделирования обращения с ГС 
(ПРГИКМ); методический комплекс информационного обеспечения исследований и работ по обращению с ГС. 
Последний уровень, как рабочая схема, включает два рабочих инструмента: прогнозно-палеореконструктивная 
ретроспективно-статическая модель (ППРРСМ) и комплексная эколого-геологическая модель (КЭГМ). 
ППРРСМ в свою очередь охватывает два аппарата: ретроспективные исследования и цифровое структурно-
литологическое моделирование (ЦСЛМ). Цифровая структурно-литологическая модель – виртуальное 
объемное (3D) многостороннее отображение геологического объекта, содержащее его структурные и 
качественные характеристики (Д. П. Хрущов и др., 2010). КЭГМ – это целевая модель высокого порядка, 
которая может составляться несколькими предметными моделями подчиненных рангов, базирующимися на 
структурно-литологической модели как матричной. Этот вид моделей используется для комплексной 
характеристики объекта при решении полного комплекса задач по обращению с ГС. 

3. Примеры моделирования перспективных геологических объектов 

Демонстрируются примеры информационных структурно-литологических моделей по нескольким 
научно-техническим направлениям обращения с ГС. 

Разработка электронного атласа “Соленосные формации Украины”. В рамках этого проекта, 
выполняемого по заказу Государственной геологической службы Украины, проводилось региональное 
разномасштабное ЦСЛМ соленосных формаций Украины с разработкой крупномасштабных моделей 
перспективных объектов. Построены соответствующие модели для всех соленосных формаций Украины. 
Демонстрируются некоторые примеры производных ЦСЛМ.  

Разработка ППРРСМ россыпей тяжелых металлов (титана, циркона, золота) и касситерита на 
площадях Украинской россыпной провинции. Модифицирование метода ППРСМ для россыпей тяжелых 
минералов (и других вещественных типов) осуществляется путем введения понятия “формационно-
вещественная система россыпеобразования” (далее – ФВСР). ФВСР – единица целевого районирования 
площади россыпеобразования, представляющая сочетание “россыпеобразующие формации – промежуточные 
коллекторы – россыпь” (Н. П. Лаверов, П. Ф. Гожик, Д. П. Хрущов, 2014). Разработка прогнозно–
палеореконструктивных разделов  ППРРСМ обеспечивает прогнозирование перспективных участков в 
зональной масштабности, а ретроспективно-статического блока (т. е. ЦСЛМ) – информационное обеспечение 
работ по освоению перспективных объектов, т. е. месторождений. Выделены также ФВСР золотоносной 
специализации, содержащие перспективные россыпи. Демонстрируются наиболее показательные модели 
прогнозируемых площадей зональной масштабности и ЦСЛМ месторождений. 

Разработка ЦСЛМ цифровых структурно-петрологических моделей (ЦСПМ) перспективных участков и 
месторождений агрономических руд (калийных солей, апатитов, фосфоритов).Демонстрируются примеры 
производных ЦСЛМ и структурно-петрологических моделей перспективных геологических объектов, которые 
построены в связи с подготовкой проекта “Агрономические руды Украины”. 

Разработка ЦСЛМ участков, перспективных для строительства подземных хранилищ в соляных 
массивах и размещения рассолопромыслов. Разработаны научно технические основы сооружения и 
эксплуатации подземных хранилищ различного назначения в соляных массивах (Л. Б. Чабанович, 
Д. П. Хрущов, 2008 и др.). В целях информационного обеспечения работ по созданию хранилищ нефти, 
нефтепродуктов, сжатых и сжиженных газов, построены структурно-литологические модели ряда  
геологических объектов как в пределах Украины, так и на территориях других союзных республик, ныне – 
стран (Беларусь, РФ, Казахстан).  

Обращение с территориями деятельности горнодобывающих предприятий соляной промышленности. 
На основе теории техногенного вторжения в соляную геологическую среду разработана принципиальная схема 
КЭГМ соляных массивов, представлены экспериментальные образцы ЦСЛМ Солотвинской и Тереблинской 
солянокупольных структур, предназначенные для информационного обеспечения технических решений по 
обращению с ГС. 

Выбор участков для размещения приповерхностных хранилищ токсичных отходов и хранилищ 
токсичных отходов геологического типа, обращение с территориями загрязнения ГС токсичными 
веществами и др. Разработаны принципы выбора и оценки ГС для размещения хранения приповерхностного и 
геологического типа на основе теоретических разработок в области барьерных свойств ГС и КЭГМ (Черевко, 
Хрущов, Лысенко, 1997 и др.). 
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Заключение 

Представляется серия информационных структурно-литологических (в т. ч. цифровых) моделей и 
предварительные образцы КЭГ, предназначающихся для информационного обеспечения работ по различным 
направлениям обращения с ГС. Эти методические разработки осуществлены на основе авторских 
методологических принципов, относящихся к сфере теории ИОИРОГС. Адекватность предложенных методов 
подтверждается как результатами последующих работ, так и официальными внедрениями. Дальнейшее 
развитие данного направления геологического моделирования заключается в экстенсивном расширении 
перечня направлений обращения с ГС, числа геолого-генетических типов объектов и интенсивном повышении 
информативности и разрешающей способности моделей путем оптимизации методов структуризации объектов.  
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ФІКСАЦІЯ АНОМАЛІЙ ФЛЮЇДОГЕННОГО ПОТОКУ В РОЗПОДІЛІ 
АБІОТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
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Актуальним і важливим є впровадження довгочасних кількісних прогнозів, стандартних і нестандартних підходів 
дослідження фізичних та хімічних  параметрів середовища з метою створення комплексну систему прогнозних прецизійних 
критеріїв пошуків вуглеводнів в осадовому чохлі Чорного моря. Ці критерії мають різну чутливість до об’єкту (покладів 
вуглеводнів) і тому є рангованими. Перспектива формування моделі еволюції глибинних флюїдів (за включеннями у 
мінералах) дозволить саме в її рамках з’ясувати головні чинники міграції, трансформації, диференціації та акумуляції 
флюїдів стосовно процесів утворення покладів вуглеводнів в осадовому чохлі Чорного моря. Дегазація Землі є глобальним 
процесом, що визначає геологічне і біологічне розвиток планет, підтверджених величезним числом геологічних, геохімічних, 
геофізичних та інших. даних. Виходячи з одночасного існування осадочно-міграційної теорії виникнення вуглеводнів і різних 
варіантів неорганічних теорій їх походження, вірогідно, що поклади і родовища, формування яких пов’язане з глибинними 
флюїдопотоками, мають більше шансів на поповнення запасів вуглеводнів. 

FIXATION OF FLUIDOGENOUS FLOW ANOMALIES IN THE 
DISTRIBUTION OF ABIOTIC PARAMETERS 

O. V. Chepizhko1, V. M. Kadurin2, I. M. Naumko3, I. O. Suchkov4, 
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3 – Dr. Geol. Sciences,, Principal Researcher, Institute of Geology and Geochemical Combustion Copalin, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine, 
4 – PhD Geol. Sciences, Professor, Odesa National University І. І. Mechnikova, Odessa, Ukraine 
The implantation of long-term quantitative forecasts as well as standard and non-standard approaches to the study of physical and 
chemical parameters of the environment for the development of a comprehensive system of predictive precise criteria for search of 
hydrocarbons in the sedimentary cover of the Black Sea is relevant and important. These criteria have different sensitivity to the 
object (hydrocarbon deposits) and as so can be ranked accordingly. It is expected that elaboration of a model describing evolution of 
deep fluids (by inclusions in minerals, the distribution of hydrocarbons in bottom sediments, etc.) will assist in determining the main 
factors of migration, transformation, differentiation and accumulation of fluids in order to discover and delineate hydrocarbon 
deposits in the Black Sea sedimentary cover. A huge amount of geological, geochemical, geophysical and other data show that 
degassing of the Earth is a global process that contributes to geological and biological development of the planets. Based on the 
simultaneous existence of the sedimentary migration theory and inorganic origin of hydrocarbons, it is quite likely that hydrocarbon 
deposits associated with deep fluids can be considered as renewable sources for hydrocarbon reserves. 

 
Чорне море є одним з найбільших внутрішніх морів і має геологічну історію вже впродовж останніх 

200 млн років. Формування басейну Чорного моря протікає (відбувається) в секторі анатолійських гілок 
Альпійсько-Гімалайської орогенної системи; він розташований між Євразійською плитою на півночі і Афро-
Арабською плитою на півдні.  

Історія становлення та динаміка басейнів Чорного моря обговорювалася у багатьох публікаціях. 
Вивченню геологічної будови, структури і тектоніки Азово-Чорноморського басейну та прилеглих 
континентальних районів присвячені десятки монографій і сотні статей, які базуються на матеріалах, зібраних 
більш ніж за півстолітню історію різних морських геологічних і геофізичних досліджень [2, 3, 5–9]. Уявлення 
про глибинній структурі Чорноморської мегавпадини базуються на аналізі потенційних геофізичних полів: 
магнітних, гравітаційних, геотермічних, а також матеріалів сейсмічних і сейсмотомографічних досліджень. 
Основна фактологічна база вивчення глибинної будови Чорного моря – матеріали регіональних сейсмічних 
досліджень. 

За особливостями структури мегавпадини Чорного моря чітко розділяється на дві області – західну і 
східну істотна відмінність у визначеннях західної і східної областей Чорноморської мегавпадини і 
безпосередньо двох самостійних структурних одиниць – однойменних западин, які чітко фіксуються по 
поверхні консолідованої кори в фундаменті їх центральних частин [2]. Західна і східна області Чорноморської 
мегавпадини істотно розрізняються за розмірами, потужності осадової товщі, акцентування і напрямку 
розвитку основних структурно тектонічних елементів. 

Істотний вплив на формування Азово-Чорноморського регіону надали глибинні розломні зони 
мантійного закладення, що виходять далеко за межі мегавпадини і розділяють великі тектонічні блоки земної 
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кори. До них, в першу чергу, відноситься Одесько-Синопская розломна зона, яка виділяється на підставі 
підвищених градієнтів мантійної складової гравітаційного поля. Першопричиною рифтогенезу західної 
западини Чорного моря є підйом астеносферного діапіру, що приводить до трипроменевого розтягування 
окремих ділянок земної кори Скіфської плити. Механізм утворення східної западини передбачає розсув, тобто 
розрив суцільності кори і літосфери Евксінської субконтинентальної плити. У результаті розрахунків темпів 
осадконакопичення встановлено, що початок рифтогенезу і формування безпосередньо західної западини 
припадає на пізню крейду, а занурення в зоні східної западини почалося в еоцені [3]. 

Факторами, контролюючими глибинну дегазацію і міграцію глибинних флюїдів і в тій, і в іншій западині 
є наявність різноспрямованих неотектонічних рухів, включаючи занурення в центральні частині западин і 
ізостатичне здіймання в периферійних сегментах, а також велика різноманітність тектонічних порушень. 

У зв’язку з цим не тільки осадовий чохол, а й фундамент континентів і деякі сегменти фундаменту 
океанів, у випадку наявності покришок, також є перспективними зонами пошуків покладів вуглеводнів і водню, 
з високим ступенем ймовірності існування заповнюваних покладів саме в зонах активної дегазації. 

Діючі тектоногенні, зони активного рифтогенезу, зони дегенерації і руйнування континентальної кори, в 
окремих випадках, і сегменти молодий океанській кори знаходяться на різних стадіях свого розвитку, є 
територіями найбільш інтенсивної дегазації і дозволяють прогнозувати відкриття тут “заповнюваних” і 
“транзитних” покладів вуглеводнів при певних унікальних геологічних умовах.  

Як зазначає В. П. Коболєв [2, 3], причиною формування західної улоговини Чорного моря є мантійний 
плюм, що сформувався у верхній мантії на глибині в 2100–1700 км в юрський час і визначили історію 
геологічного розвитку цієї території в мезойсько-кайнозойський час, включаючи і наші дні. На фронті цього 
плюму сформувався флюідний потік, який на кордоні Мохо мав безперервну субгоризонтально конфігурацію. 
У межах земної кори рух флюїду регулювалося неоднородностями кори, розділяючи потік на окремі струмені, 
швидкість руху в яких визначається ступенем проникності. 

Труби дегазації слід розглядати як парагенетичні просторово-часові системи пасток, які можуть 
включати в себе значні поклади вуглеводнів, приурочені до розущільнення масивів порід кристалічного 
фундаменту і проміжного комплексу, чорносланцевої і рифогенно-карбонатних формацій [1]. Тому картування 
труб дегазації за комплексом геофізичних і геохімічних аномалій набуває особливого значення. При цьому на 
різних етапах еволюції, плюм може контролювати як “гарячу” (включаючи магматичну ін’єкцію і 
пластифікацію речовини земної кори і гідротермальний рудогенез), так і “холодну” (включаючи нафтідогенез1) 
дегазацію. 

Досвід показує, що найбільш продуктивний синтез всіх індикаторів геологічного об’єкта досягається на 
основі виділеної геологічної системи по фаціальним умовам. Для оцінки перспектив нафтогазоносності великих 
об’єктів та окремих літолого-стратиграфічних комплексів, виходячи з сучасних поглядів нафтогазової геології 
структурно-тектонічні і літолого-фаціальні критерії є одними з основних [4, 5]. Практично вони визначають 
величину потенційних ресурсів вуглеводнів, фазовий стан флюїдів і закономірності їх розташування. Важливим 
є також урахування особливостей геохімічних параметрів, зміни рельєфу дна моря, гідрогеологічних та ін. 
факторів. Виходячи з цього, були зібрані дані, що створюють ознаковий простір, який буде у подальшому 
використаний для аналізу нафтогазоперспективності зони північно-західного шельфу Чорного моря на основі 
інтеграції даних. На першому етапі були проведені роботи по введенню всіх зібраних даних на території 
дослідження до єдиної бази даних. Оскільки наявні дані не перекривають повністю п-з шельф Чорного моря, 
для подальшої обробки був обраний полігон неправильної форми, на площу якого мають бути нанесені всі 
наявні дані по визначених провідних параметрах середовища.  

Виконано опрацювання результатів газогеохімічного картування придонної товщі шельфу з 
дослідженням вмісту і розподілу вуглеводнів в донних відкладах на деяких ділянках [6], яке підтвердило 
високий вміст рідких і газоподібних вуглеводнів як у товщі доних відкладень, так і в придонному шарі морської 
води. 

Осадова товща прилеглого шельфу і континентального схилу розбита складною системою тектонічних 
розломів, що, ймовірно, і зумовлює присутність тут численних смолоскипів, бульбашкових виділень метану 
(холодних сипів) й утворення його кристалогідратів у донних відкладах.  

1. Визначена кореляція в часі і просторі між басейнами, родовищами і покладами заповнюваної 
типу і зонами дегазації регіону, що дозволить виділення на поверхні шельфу моря різних типів дегазаційних 
зон, на основі комплексної інтеграції різних видів даних.  Запропонований розподіл таких зон у межах 
північно-західної території Чорного моря на шельфові, континентального схилу і перехідні. 

2. Дегазаційні зони можуть включати в себе зони діючих тектоногенів (різних стадій розвитку), 
зони виходів вуглеводнів та інших глибинних газів на поверхню, які фіксуються в доних відкладах (грязьових 
вулканах та ін.).  

3. Конфігурація дегазаційних зон може включати в себе тектонічні, географічні, геоморфологічні, 
геохімічні та ін. орієнтаційні ознаки і необов’язково може точно збігатися з географічними контурами. 

4. Мегазападина Чорного моря є складною тектоно-геодинамічних структурою з потужним 
висхідним вуглеводневим потоком, що зумовлений упровадженням мантійного плюму. Відповідно має 

                                                 
1 глибинна воднева продувка осадових басейнів, О. Ю. Лукін 
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детально вивчатися фіксація аномалій флюїдогенного потоку на дні Чорного моря в розподілі абіотичних 
параметрів для оцінки перспектив нафтогазоносності. Це проводиться з урахуванням наслідків впливу 
флюїдогенних потоків, зафіксованих у грязевулканічній діяльності, геохімічних характеристиках донних 
відкладів, флюїдних включеннях у мінеральних новоутвореннях. 
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БЕЗПЕРЕРВНА В ЧАСІ ОЦІНКА Q-ФАКТОРА 
ЗА ДАНИМИ НАЗЕМНОЇ СЕЙСМОРОЗВІДКИ 

  
О. М. Шадура1,  Ю. К. Тяпкін2  
1 – науковий співробітник, УкрДГРІ, Київ, Україна  
2 - професор, д-р фіз.-мат. наук, консультант, Київ, Україна   
В роботі подається нова модифікація метода безперервної в часі оцінки Q-фактора (добротності) за даними наземної 
сейсморозвідки. Метод дозволяє позбавитись від спотворюючого впливу інтерференційності запису простим, у два етапи 
підходом, використовуючи дані, синтезовані без поглинання, і поліноміальну апроксимацію з обмеженнями до проміжних 
результатів. 

CONTINUOUS TIME DOMAIN Q-ESTIMATION USING SURFACE 
SEISMIC DATA 

O. Shadura1,  Yu. Tyapkin2 

1 – Researcher, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine  
2 – Professor, Doctor of Phys.-Math. Science, Consultant, Kyiv, Ukraine 
A new modification of our methodology for continuous time-domain Q-factor estimation from surface seismic data is described. The 
methodology permits the corruptive impacts of the reflectivity to be compensated in straightforward, two-step manner through the 
use of data simulated without absorption and restricted polynomial approximations of the results of intermediate calculations.  

 
Одною з-поміж переваг поглинання поздовжніх сейсмічних хвиль серед динамічних параметрів є значна 

його чутливість до зміни відсотку газу у поровому колекторі [12]. Підвищена чутливість поглинання 
поздовжніх сейсмічних хвиль в порівнянні з поперечними хвилями до співвідношення газ-вода в порах [8] 
робить можливим застосовувати цю характеристику під час моніторингу родовищ вуглеводнів [1]. Аномальне 
поглинання супроводжує зони аномально високих пластових тисків і дозволяє прогнозувати такі зони [2]. Тим 
більше, що поглинання в багатьох випадках є більш чутливим параметром, наприклад, до змісту глини [7] або 
до наявності тріщинуватості [3], ніж швидкість або щільність. Воно може надати відомості про літологію, 
насиченість, проникність та інші властивості гірської породи в умовах залягання, і, в тому числі, про саму 
структуру і її склад [9]. 

На практиці найбільш широко поширені є методи оцінки поглинання, засновані на відношенні спектрів 
[6]. Ефективність такого підходу зростає в міру розширення спектрального інтервалу, в межах якого сигнал 
переважає над завадою, разом з осередненням по всьому робочому діапазону частот. 

Хейг [6], при роботі з матеріалами з свердловини, застосував інтегральні характеристики спектра 
потужності сейсмічного сигналу, вираховував Q як відношення ширини спектра падаючої хвилі до швидкості 
зміни по глибині його середньої частоти (метод зсуву частоти, frequency shift method). Такий підхід дозволив 
підвищити надійність оцінок поглинання за рахунок зниженої чутливості обох характеристик до різноманітних 
факторів, які спотворюють сейсмічний сигнал [11]. 

В даній роботі розглядаються результати застосування нового методичного підходу на основі 
інтегральних характеристик спектра потужності сейсмічного сигналу при оконтурюванні Богатойського 
родовища. З метою опису добротності Q як безперервної функції в часі вздовж сейсмічної траси ми застосували 
наступні вирази [10]: 
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де останні два вирази є відповідно перший початковий і другий центральний нормовані моменти спектра 
потужності сейсмічного сигналу, більш відомі як середня частота і ширина спектра сейсмічної траси. 

В кінцевому рахунку маємо формулу розрахунку Q-фактора, в якій враховано і компенсовано 
спотворюючий вплив тонкої шаруватості: 
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де ( ) −=∆ tω [ ( ) )(tt синтωω − ], чи ( ) )()(синт ttt ω−ω=ω∆ . 
 На першій стадії подальшого усунення впливу тонкої шаруватості була використана вагова функція 

виду: 
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результат застосування якої демонструється на рис. 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Оцінки ( )tω∆ , які отримані за участю (червона лінія) і без участі (синя лінія) ваговій функції 
 

В процесі поліноміальної апроксимації були накладені обмеження на першу похідну апроксимуючого 
полінома (6), сутність яких полягає у наступному: 

( ) ,
0
∑
=

=
N

i

i
i tatf        (6) 

де а0, ..., aN - коефіцієнти полінома. Для заданого вектора y, що містить М дискретних значень функції, 
необхідно знайти вектор a розмірності N + 1, що містить коефіцієнти полінома (6), таким чином, щоб норма 
нев’язки Ba y−  була мінімальною при наявності лінійних обмежень виду min maxd Ca d≤ ≤ . Тут В і          

С – матриці розмірності )1( +× NM  з елементами ( )[ ] 11 −−∆= j
ij itB  і ( ) ( )[ ] 211 −−∆−= j

ij itjC  

відповідно, а mind  і maxd  – вектори розмірності М, що задають в кожній точці нижню і верхню межі 

допустимих значень першої похідної апроксимуючого полінома. Для розрахунку елементів векторів mind  і 

maxd  були використані дискретні значення функцій max)( Qtωδ  і min)(ωδ Qt , де maxQ  і minQ  – відповідно 
максимальне і мінімальне прийнятні значення Q на досліджуваній площі. Після того, як знайдено значення 
вектора а, його похідна розраховується як вектор Са. В процесі розрахунку ширини спектра mind = ∞−  і 

maxd =0 внаслідок того, що під час поширення сигналу в нижньому напівпросторі, його спектр звужується 
внаслідок поглинання високих частот, а його поведінка нагадує криву явища, яке затухає. Для вирішення цього 
завдання був задіяний ітераційний метод [4] для оптимізації норми відхилу L1 при наявності лінійних 
обмежень. Норма відхилу L1 була обрана внаслідок її підвищеної стійкості в порівнянні з нормою L2 [5]. З 
метою економії машинного часу кінцевий алгоритм відображено в часовій області у вигляді згортки. 

На рис. 2 демонструється, як в результаті апроксимації кривої )(tω∆  поліномом в умовах обмеження на 
його похідну ми отримаємо монотонно незгасаючу криву (червона), що виключає подальше виникнення 
негативних значень оцінок Q. 
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Рис. 2.  Апроксимація кривої )(tω∆  (чорна крива) поліномом з обмеженням на його 

похідну (червона лінія) і в умовах відсутності обмеження (блакитна лінія) 

 Для запобігання впливу хвиль-супутників на оцінку Q була застосована процедура вирахування з 
реального поля синтетичного поля, яке б містило у собі хвилі-завади, не пов’язані з поглинанням. Для цього 
була побудована тонко – шарувата 3D модель з потужностями тонких прошарків в 0,7 м по даних АК, ВСП, 
дирекційних даних усіх свердловин на площі і сейсмічних часових розрізах після міграції. Виокремлення  
сигналу зондування, поширення якого імітувалось у тонко-шаруватій моделі, була виконане по реальних даних 
за допомогою комплексу для обробки Хампсона-Рассела. Щільність прошарків визначалась по кореляційній 
залежності між акустикою і щільністю, закладеною в обробному комплексі (Tesseral Pro). Саме генерування 
синтетичного поля було виконане за допомогою програмного забезпечення Tesseral Pro канадської фірми 
Tesseral Technology Inc. за умов відсутності поглинання. Контроль за якістю за допомогою співставлення 
фрагментів синтетичного і польового розрізів в межах цільового горизонту дав коефіцієнти кореляції між ними 
в межах 0,49-0,70. При цьому головною умовою було наявність збігу ширини спектрів сейсмічних сигналів в 
межах синтетичного і реального полів. 

 За отриманими результатами обробки кожного польового профілю на основі розробленої методики 
була побудована карта зміни добротності Q в рамках Богатойської площі за допомогою програми SURFER  
(рис. 3). В верхній частині карти виділено декілька обмежених зон знижених значень добротності 
субширотного простягання. В межах цих зон знаходяться продуктивні свердловини 12 і 403, одночасно 
непродуктивні свердловини (відмічені білим кольором) знаходяться поза їх межами. Тобто малі значення Q 
являють собою пошукові ознаки присутності зон з вуглеводнями (ВВ). Якщо врахувати прямо-пропорційну 
залежність між коефіцієнтом поглинання і пористістю [7], (слід нагадати, що Q, фактично, обернено 

пропорційне коефіцієнту поглинання α, а 
π

αλ1 =Q ), то виокремлені зони в тій або інший мірі відображають 

розповсюдження (поведінку) піщаних тіл, що є колекторами ВВ, які мають більшу пористість на фоні глин. Їх 
розміри підкреслюють присутність невеликих за розмірами тіл з підвищеною пористістю, які не зовсім 
збігаються з апікальною частиною складки. Згідно паспорту родовища дана пастка подібно до інших в цьому 
регіоні відноситься до літологічного типу, і має невеликі розміри зважаючи на значні зміни пористості і 
проникності на невеликих відстанях, і може не співпадати з апікальною частиною структурного носа, що і 
можна бачити. Враховуючи наявність озерно-болотяної фації на той час, на нашу думку, ці ділянки 
відображають собою піщаний бар з кількома протоками. 

 
Рис.3.  Карта зміни добротності Q в межах Богатойської площі. 
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Додатково було з’ясовано, що між максимальним дебітом видобутого газу і параметром 1/Q на карті 
існує пряма залежність, тобто максимальний дебіт прямо пропорційний α з точністю до постійного множника. 
Так, максимальний дебіт свердловин 12 і 403 дорівнює 40 і 64 тис. м3 на добу, а значення 1/Q у.о. відповідно 
0,01 і 0,02. 

З отриманих результатів випливає, що даний метод дозволяє оконтурювати місцезнаходження 
прогнозних пасток накопичення вуглеводнів неструктурного типу і може бути корисним при деталізаційних 
роботах при пошуках нафти і газу. 

 
ВИСНОВКИ 

В роботі запропонована  нова модифікація методології безперервної в часовій області оцінки Q-фактора 
на відбитих хвилях наземної сейсморозвідки. В даній методології передбачається компенсація впливу хвиль-
супутників в два етапи. Для цієї мети синтезується сейсмічне поле без поглинання та після його вирахування з 
реального поля виконується згладжування і поліноміальна апроксимація з обмеженням по перший похідній до 
проміжних даних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

А. Б. Шапран1, О. В. Зур’ян2, О. І. Качалова3,  
1 – завідувач відділу, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, shapran_ab@ukr.net, 
2 – доктор філософії в галузі економіки, заступник директора з виробництва, економіки та загальних 
питань, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, olegzurian@gmail.com, 
3 – провідний економіст УкрДГРІ, м. Київ, Україна, e_kachalova@ukr.net 
Автори звернулися до економічного інструментарію з метою пристосування його для оптимізації техніко-економічних 
показників роботи діючого гірничодобувного підприємства та визначення можливих ризиків. Застосовано маржинальний 
аналіз, методи якого дозволяють при розподіленні витрат на постійні та змінні, визначити мінімальну рентабельну 
потужність підприємства, визначити ризики попадання у зону збитків та вплив співвідношення постійних та змінних 
витрат на отримання максимального прибутку від реалізації товарної продукції. Щоб визначити дієвість обраної 
методики та межі її застосування, автори дослідили на тестових задачах чутливість розрахункових параметрів до 
можливого спектру змін вихідних даних. Автори на прикладі діючого гірничодобувного підприємства – вугільної шахти 
розрахували критеріальні показники, спираючись на  конкретні вихідні дані надрокористувача. 

FEATURES OF APPLICATION OF MARGINAL ANALYSIS  
FOR RESEARCH OF PARAMETERS OF ACTIVITY OF MINING 

ENTERPRISES 

А. B. Shapran1, O. V. Zurian2, Е. I. Kachalova3, 
1 – Ukrainian State Geological Research Institute, e-mail: shapran_ab@ukr.net, 
2 – Ukrainian State Geological Research Institute, e-mail: olegzurian@gmail.com, 
3 – Ukrainian State Geological Research Institute, e-mail: e_kachalova@ukr.net  
Authors have addressed to economic toolkit for optimization of technical and economic parameters of work of the real mining 
enterprise also definition of probable risks. It is applied the marginal analysis at division of expenses into constants and variables for 
definition of the minimal profitable capacity of the enterprise and a designation of risks of hit in a zone of unprofitability, and also 
influence of a ratio of constants and variable expenses to get to the maximal profit from realization of production. Effectiveness and 
a scope of a technique are investigated on test examples of influence of settlement parameters on a spectrum of change of the target 
data. 

Вступ 

Фінансово-економічна оцінка гірничодобувних підприємств базується на множині показників, частина 
котрих може неочікувано змінюватись, тоді як деякі інші не можуть бути визначеними достеменно, а відомі 
лише межі, в яких вони змінюються. Процедура, яка досліджує вплив таких змін або неоднозначностей у 
визначенні вихідних даних на критеріальні показники роботи підприємства, має назву маржинального аналізу, 
яка є економічним інструментом управлінського обліку [2]. На жаль, ці інструменти у складі геолого-
економічних досліджень не часто використовуються для аналізу ефективності роботи гірничодобувних 
підприємств. Як правило, при цьому користуються тільки такими критеріальними показниками, як 
рентабельність та термін окупності капіталовкладень. Але названі критерії не дають змоги виявити причини 
виникнення економічних ризиків, а тому не дають можливості застосування управлінських засобів для їх 
уникнення [3]. 

Мета та завдання досліджень 

Метою досліджень є вивчення можливості застосування інструментів маржинального аналізу для 
оптимізації роботи гірничодобувниго підприємства та виявлення можливих ризиків. 

Окрім того, в межах досліджень визначалася чутливість розрахункових параметрів до можливих змін 
вихідних даних у досить широкому спектрі. Для ілюстрації дієвості даного методу досліджень набутий досвід 
було застосовано для оптимізації техніко-економічних показників роботи конкретного гірничодобувного 
підприємства.  

Потреба у виконанні зазначених досліджень викликана необхідністю визначитись із можливими 
економічними ризиками гірничодобувного підприємства при зміні обсягів видобутку, а також вартісних 
характеристик його товарної продукції. 

Теоретичні основи та методика досліджень 

Методика маржинального аналізу базується на вивченні співвідношень у системі “витрати-обсяг 
виробництва-прибуток”. У міжнародній практиці її називають CVP-аналіз (абревіатура від англ. “cost-volume-
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profit”). Його основною метою є знаходження вигідного співвідношення змінних та постійних витрат, ціни та 
обсягу товарної продукції підприємства [3]. 

В основі маржинального аналізу лежить розподіл загальних затрат виробництва на змінні та постійні. 
Перші залежать від обсягу виробництва, другі лишаються незмінні для обраного (релевантного) періоду 
дослідження. 

Основною категорією маржинального аналізу є маржинальний прибуток, який дорівнює різниці між 
валовим доходом і змінними витратами. Його ще називають сумою або прибутком покриття, тому що він 
показує, яка частина виручки лишилася після компенсації змінних витрат для покриття постійних витрат і 
формування чистого прибутку. Тобто, це – максимальний прибуток, який може отримати підприємство від 
продажу товарної продукції, якщо не зважати на постійні витрати. Отже, визначення маржинального прибутку 
дозволяє виявити ступінь залежності між обсягом виробництва та величиною чистого прибутку від реалізації 
продукції підприємства, тобто маржинальний аналіз дає наступні можливості для ефективного управління 
виробництвом:  

– виявляє вплив окремих факторів на зміну прибутку; 
– визначає поріг рентабельності (мінімальну рентабельну потужність підприємства); 
– дозволяє визначити обсяг виробництва при заданій рентабельності; 
– для визначення економічної стійкості окреслює безпечну зону зміни обсягу виробництва. 
Отже, критерії, визначені за допомогою маржинального аналізу, дозволяють обґрунтувати оптимальний 

варіант управлінських рішень [2]. 
Ключовими елементами маржинального аналізу вважають операційний важіль, поріг рентабельності 

(мінімальна рентабельна потужність) та запас фінансової міцності (зона безпеки) підприємства [1]. 
Наведемо залежності для основних показників маржинального аналізу. 
1. Маржинальний прибуток M показує обсяг валового доходу, який лишається на покриття постійних 

витрат і формування прибутку до оподаткування 
а) VCTRM −=  на увесь обсяг товарної продукції     (1) 
б) vcpm −=  на одиницю товарної продукції      (2) 
2. Коефіцієнт маржинального прибутку Км, який показує частку доходу, що покриває постійні витрати і 

формує прибуток до оподаткування, його ще називають “коефіцієнт покриття”; 
pmTRVCTRTRМKм //)(/ =−==         (3) 

3. Поріг рентабельності (точка беззбитковості, мінімальна рентабельна потужність) показує, при якій 
потужності дохід підприємства повністю покриє постійні та змінні витрати, але прибутку не сформує, тобто, 
після якого значення потужності кожна наступна одиниця товарної продукції буде приносити прибуток. 

а) у вартісному виразі 
TRVCvcдеvcFCTR /),1/(min =−=        (4) 

б) у кількісному виразі 
QVCvcдеvcpFCQ /),/(min =−=        (5) 

4. Зона безпеки (межа безпеки) MS показує безпечний діапазон зміни обсягу виробництва або величину 
доходу від продажу товарної продукції підприємства 

minTRTRMS −∆=  для грошових обсягів      (6) 
minQQQMS −=∆=  для натуральних обсягів      (7) 

5. Коефіцієнт фінансової міцності або економічної безпеки RS показує, на яку частку можна змінювати 
обсяги виробництва, не потрапляючи у збитки 

QQTRTRRS // ∆=∆=          (8) 
6. Запас надійності Зн – величина, яка характеризує зону безпеки не у абсолютних, а у відносних 

величинах, розраховується за формулою 
)/(1 MFCЗн −=           (9) 

де (FC/M) – коефіцієнт беззбитковості Кб, тоді  
КбЗн −= 1            (10) 

7. Коефіцієнт рентабельності R показує вплив обсягу, ціни товарної продукції та її собівартості на 
величину прибутку підприємства 

TCPRTCFCMR //)( =−=         (11) 
8. Операційний важіль леверидж OL (від англ. leverage) показує залежність прибутку підприємства від 

постійних витрат 
)*/()*(/ QPRQPRQPROL ∆∆=∆∆=        (12) 

9. Сила впливу операційного важеля DOL ( від англ. degree operating leverage) показує порядок зміни 
прибутку підприємства у відсотках при зміні обсягу виробництва на один відсоток: 

а) для натуральних обсягів виробництва: 
)/(1/)(/ PRFCPRPRFCPRMDOL +=+==       (13) 
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б) для грошового виміру обсягів продажу: 
PRFCPRVCPRTRDOL //)1(/ ++==        (14) 

Нижче наведені позначення, які використані у формулах (1–14) 
M – маржинальний прибуток покриття, валова маржа; 
m – одинична маржа, одиничний прибуток покриття; 
TR – валовий дохід підприємства від реалізації товарної продукції; 
PR – валовий прибуток підприємства (до сплати податків); 
FC – постійні витрати на випуск товарної продукції в межах релевантного періоду; 
VC – змінні витрати на випуск товарної продукції; 
vc – змінні витрати на випуск одиниці товарної продукції; 
p – ціна товарної продукції; 
Q – обсяг випуску товарної продукції. 
Наведені вище залежності дозволяють розв’язувати рівняння відносно параметрів, які цікавлять 

управлінців з метою ефективного планування виробництва [4]. 
Так, наприклад, аналіз рівняння (5) дозволяє визначати плановий рівень потужності Qпл, яка забезпечить 

плановий прибуток PRпл. 
)/()( vcpFCРRплQпл −+=          (15) 

За допомогою аналізу беззбитковості можна приймати і вартісні рішення відносно можливого діапазону 
коливання ціни товарної продукції від мінімально безпечної Pmin при PR=0 у точці беззбитковості до Pпл, яку 
потрібно буде встановити для досягнення запланованої величини PRпл. 

QQvcFCP /)*(min +=          (16) 
QРRплQvcFCРпл /)*( ++=         (17) 

У свою чергу формула (12) визначення операційного важеля дозволить підприємству планувати 
зростання прибутку ∆PRпл при збільшенні запланованої величини зростання випуску товарної продукції ∆Qпл. 

плQOLРRпл ∆=∆ *           (18) 
І навпаки, дозволить визначити, на скільки потрібно змінити обсяг випуску продукції ∆Qпл, щоб 

отримати заплановану частку прибутку ∆PRпл. 
OLРRплQпл /=∆           (19) 

При цьому замість OL (12) у розрахунках бере участь DOL сила впливу операційного важеля (13, 14), яка 
показує, на скільки зменшиться прибуток при зміні потужності підприємства на 1 %. 

Дослідження чутливості обраної методики 
Для визначення чутливості обраних методів маржинального аналізу було вирішено ряд тестових задач з 

наступними вихідними даними: 
Qф – фактична виробнича потужність – 100 у. од.; 
P – ціна змінюється в інтервалі від 1,1 до 2 у. од.; 
C – собівартість одиниці товарної продукції гірничовидобувного підприємства становить 1 у. од.; 
FC – постійні витрати для різних варіантів набувають значень від 10 до 90 у. од.; 
TC – валові витрати для всього обсягу товарної продукції становить 100 у. од.; 
FC/TC – відношення постійних до валових витрат для різних варіантів – від 10 до 90 % від валових 

витрат, відповідно до зміни FC; 
PR – прибуток до оподаткування від реалізації всього обсягу продукції становить у залежності від зміни 

ціни коливається в межах від 10 до 100 у. од. 
Результати рішення тестових задач подано на графіках залежності розрахункових критеріїв: мінімальної 

рентабельної потужності підприємства від постійних витрат та величини прибутку до оподаткування (рис. 1) та 
сили впливу операційного важеля від постійних витрат та величини прибутку до оподаткування (рис. 2). 

Аналіз виявлених у процесі рішення тестових задач наведених залежностей дозволяє визначити такі 
закономірності: 

а) щодо мінімальної рент абельної пот уж ност і 
– найбільша чутливість значень Qmin відзначається в інтервалі значень FC 5–30 %; 
– найбільші значення Qmin, тобто найбільші економічні ризики можливі при незначних значеннях 

прибутку до оподаткування, теж – у межах значень 10–30 % від можливого; 
б) щодо сили впливу операційного важ еля 
– найбільші значення DOL, що означає найбільші ризики для підприємства, відзначаються при низьких 

значеннях прибутку до оподаткування PR (до 30 %); 
– залежність DOL від FC/TC – прямо-пропорційна лінійна, найбільші значення критерію відзначаються 

при найбільших значеннях показника. Отже, інтервал змін вихідних параметрів – від 5 до 30 % найбільш 
чутливий для розрахункових критеріїв. 
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Залежніст ь порогу рент абельност і від пост ійних вит рат  
т а прибут ку до оподат кування
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Рис. 1. Залежність порогу рентабельності Qmin від постійних витрат та прибутку до оподаткування 
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Рис. 2. Залежність операційного важеля від постійних витрат та прибутку до оподаткування 

Виходячи з того, що маржинальний аналіз прибутку підприємства дозволяє більш повно вивчити 
взаємозв’язок показників і точніше вимірювати вплив факторів, застосовуємо обрані нами інструменти для 
аналізу маржинального прибутку конкретного об’єкту надрокористування – вугільної шахти. Вихідні дані для 
аналізу наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку критеріальних показників 

№ з/п Показник Од. виміру Позначеня 
Значення показників Різниця  

план факт ∆ % 
1 Річний обсяг товарної продукції тис. грн Q 2200 1600 -600,0 37,5 
2 Ціна одиниці товарної продукції грн p 1521,5 1673,7 152,2 9,1 

3 Собівартість одиниці товарної продукції 
в т. ч. змінні витрати 

грн 
грн 

tc 

vc 
1369,4 
744,4 

1603,8 
744,4 

234,4 
0 

17,1 
0 

4 Сума постійних витрат тис. грн FC 1375,0 1375,0 0 0 
5 Прибуток до оподаткування тис. грн PR. 334,62 111,84 -222,78 199,2 

6 
Маржинальний прибуток: 

– на одиницю товарної продукції 
– на річний обсяг товарної продукції 

 
грн 

тис. грн 

 
m. 

M. 

 
777,1 

1709,6 

 
929,3 

1486,9 

 
152,2 
-222,7 

 
19,6 
13,0 

7 Річний валовий дохід тис. грн TR. 3347,3 2677,9 -669,4 24,9 
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Розраховуємо критеріальні показники за наведеними формулами, відповідно до наданих вихідних даних 
для планових та досягнутих значень (див. табл. 1). Результати розміщені в табл. 2. 

Таблиця 2. Результати розрахунків критеріальних показників 

№ 
з/п Назва критерію Позна-

ченння Од. виміру 
Значення  Різниця  

план факт ∆ % 
1 Прибуток до оподаткування PR тис. грн. 334,6 111,84 -222,8 199,2 

2 
Маржинальний прибуток: 

– на одиницю товарної продукції 
– на річний обсяг товарної продукції 

 
m 
M 

 
грн 

тис. грн 

 
777,1 

1709,6 

 
929,3 

1486,9 

 
152,2 
-222,7 

 
19,6 
13,0 

3 Коефіцієнт маржинального прибутку Kм част. од. 0,511 0,555 0,044 8,6 

4 Мінімальна рентабельна потужність (поріг 
рентабельності) Qmin тис. грн 1769,4 1479,6 -289,8 16,4 

5 Межа безпеки MS тис. грн 430,6 120,4 -310,2 72,0 

6 Коефіцієнт фінансової міцності RS част. од. 0,196 0,075 -0,121 61,7 

7 Коефіцієнт беззбитковості Kб част. од. 0,804 0,925 0,121 15,0 

8 Запас надійності Зн част. од. 0,196 0,075 -0,121 61,7 

9 Коефіцієнт рентабельності R % 11,1 4,36 -6,74 60,7 

10 Сила впливу операційного важеля DOL част. од. 5,11 13,29 8,18 160,0 

 
Результати розрахунку свідчать, що зменшення обсягу видобутку навіть при збільшенні ціни за одиницю 

товарної продукції призводить до значного зменшення прибутку (майже в три рази) та значного зменшення 
коефіцієнта фінансової стійкості та запасу надійності. 

На думку авторів, наведені розрахунки наочно демонструють переваги маржинального аналізу для 
застосування відповідних управлінських заходів. 

Висновки 

Результати рішення тестових задач та застосування інструментів маржинального аналізу для виявлення 
взаємопов’язаних техніко-економічних показників роботи вугільної шахти свідчать про важливість визначення 
мінімальної рентабельної потужності, коефіцієнта економічної безпеки та сили впливу операційного важеля для 
прийняття управлінських рішень. 

Виконані дослідження свідчать, що значні ризики попадання у збиткову зону присутні при низьких 
значеннях прибутку та високих значеннях постійних витрат. 

Управлінські рішення щодо зниження мінімальної рентабельної потужності (порогу рентабельності) 
повинні полягати у комплексі заходів, направлених як на збільшення обсягу випуску товарної продукції так і на 
зменшення витрат взагалі і постійних витрат зокрема. 

Щодо керування операційним важелем, то на практиці воно полягає в зміні структури витрат. Тому для 
конкретного виробництва це повинно зводитися до організації управлінського обліку в частині реєстрації 
структури собівартості товарної продукції. 

Основні заходи по зниженню сили впливу операційного важеля містяться не просто в зменшенні 
постійних витрат або збільшенні змінних, а в перегрупуванні в межах їх загального обсягу, тобто, зменшенні 
FC/VC або FC/TC [3].  

Це означає, що: 
– оренда основних засобів виробництва – краще ніж власність; 
– підрядна оплата праці – краще погодинної; 
– короткострокова оренда – краще ніж довгострокова; 
– аутсорсінг – краще ніж самостійне виконання робіт. 
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АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ЗСУВІВ 
У МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАСОБАМИ ГІС 

С. Б. Шехунова1, Н. П. Сюмар2, О. П. Лобасов3, Є. О. Яковлєв4, Ш. Мейєр5,  
1 – докт. геол. наук, чл.-кор. НАН України, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, 
shekhun@gmail.com; 
2 – канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, siumar@meta.ua;  
3 – канд. геол. наук, lobasov_al@ukr.net;  
4 – докт. техн. наук, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, yakovlev1939@mail.ua;  
5 – PhD, Resilience Advisors Ltd., Великобританія, sjirk.meijer@gmail.com 
З метою виявлення основних і похідних геологічних факторів, що визначають поширення та активізацію зсувів у межах 
Закарпатської області проаналізовано 2575 зсувів, загальною площею 360,576 км кв. Фактори було представлено 
побудованими в середовищі ArcView Spatial Analyst грідами: рельєфу та його похідних (кутів нахилу схилів, просторової 
орієнтації схилів, дисперсії (середньоквадратичного відхилення) рельєфу, тренду рельєфу та його локальної складової); 
щільності структурно-тектонічних неоднорідностей. Встановлено, що максимум розвитку зсувів припадає на висоти з 
гіпсометричними позначками 320–640 м, схили з крутістю 8–20°, які орієнтовані на південний схід, захід, північний захід 
та південь. Дві третини від усіх досліджених зсувів знаходяться в межах кілометрової зони вздовж структурно-
тектонічних порушень та на відстані до 1,2 км від порушень, що мають азимут 90–180°. Застосований підхід, дав змогу 
вперше встановити закономірності поширення зсувів за результатами обробки великого масиву первинної картографічної 
інформації та отримати вірогідні граничні значення для характеристики факторів зсувоутворення. Наступне картування 
районів з характерними значеннями встановлених факторів буде використано для локальних прогнозів зсувонебезпеки та 
впроваджено при розробці заходів щодо зниження ризиків прояву небезпечних процесів у Закарпатському регіоні. 

LANDSLIDES SPATIAL DISTRIBUTION 
ANALYSIS IN THE TRANSCARPATHIAN REGION USING GIS TOOLS 

S. B. Shekhunova1, S. P. Siumar2, O. P. Lobasov3, Ye. O. Yakovlev4, Sh. Meijer5, 
1 – Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, shekhun@gmail.com;  
2 – Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, siumar@meta.ua;  
3 – lobasov_al@ukr.net;  
4 – Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, yakovlev1939@mail.ua;  
5 – Resilience Advisors Ltd. (RAN), United Kingdom, sjirk.meijer@gmail.com 
In order to identify the main and derivative geological factors that determine landslides propagation and activation in the 
Transcarpathian region, 2,575 landslides were analyzed, with a total area of 360,576 square kilometers. Factors were represented in 
ArcView Spatial Analyst generated grids: relief and its derivatives (slope angles, exposition, relief dispersion (standard deviation), 
relief trend and its local component); the density of tectonic dislocation. It was established that the landslides occurrence maximum 
falls at altitude of 320–640 m, at slopes with a steepness of 8–20°, mostly exposed to the southeast, west, northwest and south. Two 
thirds of all investigated landslides occur within one kilometer zone along structural and tectonic disturbances and up to 1,2 km from 
disturbances with azimuth 90–180°. The applied approach made it possible to establish for the first time the patterns of landslides 
propagation on the bases of processing a large array of primary cartographic information and to obtain probable boundary values 
for the landslides formation factors characterization. The subsequent mapping of areas with characteristic values of the established 
factors will be used for local landslides hazard forecast and implemented in actions developing to reduce the risk of hazardous 
processes manifestation in the Transcarpathian region.  

Вступ 

Серед усіх екзогенних геологічних процесів, що мають розвиток на території Закарпатської області, 
зсуви є одним з найпоширеніших. Тому їх було включено до списку небезпечних процесів, які аналізуються в 
рамках проекту “Зниження ризиків прояву небезпечних процесів у Закарпатському регіоні, Україна”/“Improving 
Disaster Risk Reduction in Transcarpathian Region, Ukraine (ImProDiReT)” (грант № 783232 конкурс UCPM-2017-
PP-AG Генеральний Директорат Європейської Комісії з цивільного захисту 
(The Union Civil Protection Mechanism Directorate General for Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations, DG-ECHO)). 

Закономірності проявів зсувних процесів залежать від геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних 
(рівень, хімічний склад, умови живлення та дренажу підземних вод), метеорологічних (атмосферні опади, 
температура, тощо), гідрологічних (рівні та витрати води в поверхневих водотоках, ерозійна та абразійна дія 
поверхневих вод), сейсмічних та неотектонічних (землетруси) природних умов. Проте активізація зсувних 
процесів може бути спровокована техногенною діяльністю (вирубка лісів, зрошення земель, порушення 
рівноважного профілю схилів при розташуванні інженерних об’єктів на схилах чи поблизу них) [1–6, 8–13 та 
ін.]. Враховуючи багатофакторність утворення зсувів та складність їх прогнозування, зсуви, як окремий вид 
екзогенних геологічних процесів, є потенційним чинником виникнення надзвичайних ситуації, зокрема на 
території Закарпаття. Згідно з даними ДСНС та Геоінформ, станом на 01.01.2018 р. на території області 
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закартовано і занесено в кадастр 3281 зсув загальною площею 385,106372 кв. км (385,104452+0,00192   кв. км), з 
яких 5 зсувів активізувались повністю або частково на загальній площі 0,0614 кв. км [13 та ін.]. Тому метою 
роботи є виявлення засобами просторово-статистичного аналізу основних і похідних геологічних факторів, що 
визначають поширення та активізацію зсувів у межах Закарпатської області. 
Матеріали та методи досліджень 

Вихідна інформація для аналізу факторів розвитку зсувних процесів представлена: 1) Базою даних та 
картою поширення зсувів у межах Закарпатської області (рис. 1); 2) Ізогіпсами рельєфу, які відповідають 
топооснові масштабу 1:200 000 та 3) Картою тектонічних порушень, знятих з геологічної карти масштабу 
1:100 000 [8]. 

Карту поширення зсувів в межах Закарпатської області було створено в середовищі ArcView 3,2a за 
результатами опрацювання матеріалів таких установ: “Державна геологічна служба України”, “Закарпатський 
геолого-гідрогеологічний центр ДП “Західукргеологія” НАК “Надра України”, ДНВП “Геоінформ України”. 
Зокрема, використано карти розповсюдження зсувних процесів масштабу 1:100 000 (В. В. Барничко) та 
масштабу 1:200 000 (М. М. Габор) за період 1980–2010 рр., матеріали ДГП “Західукргеологія”, надані 
В. М. Петриком (Закарпатська КГП), І. А. Масенком (ДГП “Західукргеологія”), дані Інформаційних щорічників 
щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу 
інженерно-геологічних процесів, власні матеріали аналізу оперативних повідомлень ДСНС, роботи Інституту 
геологічних наук НАН України, а також топографічні карти масштабу 1:100 000 для прив’язки рельєфу, 
населених пунктів, гідрографії та транспортної інфраструктури [8–12 та ін.]. З внесених в кадастр 3281 зсувів 
нами враховано в базі даних 2575 зсувів, загальною площею 360,576 кв. км (рис. 1). 

Для встановлення просторових закономірностей зсувоутворення проаналізовано вплив на поширення 
зсувів рельєфу території, його похідних та структурно-тектонічних умов. Фактори впливу було представлено 
побудованими грідами: рельєфу та його похідних (кутів нахилу схилів, просторової експозиції схилів, дисперсії 
(середньоквадратичного відхилення) рельєфу, тренду рельєфу та його локальної складової); щільності 
структурно-тектонічних неоднорідностей. 

Для побудови грідів факторів використовувалися стандартні методи ArcView Spatial Analyst раніше 
описані та використані в роботі [7 та ін.]; тренд рельєфу розраховувався методом ковзаючого вікна; його 
локальна складова обчислювалася як різниця грідів рельєфу та його тренду. Методи доповнено інтерфейсом 
користувача відповідно до умов задачі. Гріди щільності структурно-тектонічних неоднорідностей та щільності 
зсувів розраховувалися методом ковзаючого вікна. Отримані просторові закономірності розміщення зсувних 
ділянок на території Закарпатської області наведено на рис. 2.  

 

 
Рис. 1. Візуалізація бази даних поширення зсувів в межах Закарпатської області: 

1 – річки; 2 – міста; 3 – державний кордон; 4 – зсуви пасивні; 5 – зсуви активні; 6 – адміністративні райони 
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Аналіз факторів утворення зсувів: результати та їх обговорення 

Як показано у низці робіт [1–6 та ін.], розвиток зсувних процесів контролюється взаємодією внутрішніх 
та зовнішніх сил. Тектоніка (та неотектоніка) є визначальними при формуванні рельєфу та провідними 
факторами стійкості його форм. Тому, вплив сучасного рельєфу на розвиток зсувів, незважаючи на різні 
механізми їх утворення, є суттєвим. На рис. 2 а-в наведено отримані закономірності поширення зсувів у 
залежності від крутості, висоти схилів та їх просторової орієнтації.  
 

  а  

 б  в 

 г  д 
 

Рис. 2. Аналіз факторів зсувоутворення: 
а – розподіл зсувних форм за абсолютними відмітками рельєфу; б – просторова орієнтація схилів зі зсувами; 
в – крутизна схилів зі зсувами; г – розподіл зсувів за відстанями до тектонічних порушень; д – те ж саме до тектонічних 
порушень з азимутом 90–180°. 
 

Зсуви розвиваються на гіпсометричних позначках 160–1280 м; їх максимум припадає на 320–800 м (у 
цьому інтервалі висот має місце прояв більшої частини техногенних чинників, у т. ч. забудови, перетворення 
ландшафтів шляховою мережею, гідротехнічними спорудами та ін.). Зсуви приурочені до схилів з кутами 4–
28°, але переважна їх кількість поширена на схилах з крутістю 8–20°. Зсуви в регіоні характерні для схилів, 
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орієнтованих на південний схід, захід, північний захід та південь. Дві третини від усіх досліджених зсувів 
знаходяться в межах кілометрової зони вздовж структурно-тектонічних порушень (рис. 2 г) та на відстані до 
1,2 км від порушень, що мають азимут 90–180°.  

Геологічні, геоморфологічні та інші чинники зсувоутворення досліджували і досліджують 
М. Г. Демчишин, В. В. Кюнцель, Г. І. Рудько, О. І. Шеко, О. М. Іванік, Е. Д. Кузьменко та ін. [1–5, 7–12 та ін.]. 
У попередніх роботах по Карпатському регіону за опрацьованим кадастром зсувів, укладеним ДНВП 
“Геоінформ України” встановлено статистичні закономірності поширення зсувів з урахуванням інженерно-
геологічного районування, рельєфу на параметри зсувів [3–7 та ін.]. Застосований в нашій роботі підхід, 
реалізований в середовищі ArcView 3,2а Spatial Analyst, дав можливість вперше встановити закономірності 
поширення зсувів за результатами обробки великого масиву первинної картографічної інформації (не 
обмеженої певними апріорними генетичними та/або теоретичними інтерпретаціями) та отримати вірогідні 
граничні значення для характеристики факторів зсувоутворення. Наступне картування районів з характерними 
значеннями встановлених факторів буде прогнозною картою найбільш вірогідних ділянок розвитку зсувів. 

 

Висновки 

Встановлені просторові закономірності поширення зсувів (залежності від крутості, абсолютних відміток, 
просторової орієнтації схилів, зв’язку із структурно-тектонічними неоднорідностями) буде використано для 
локальних прогнозів зсувонебезпеки та впроваджено при розробці заходів щодо зниження ризиків прояву 
небезпечних процесів у Закарпатському регіоні. 
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История. Сегодня немногие, наверное, помнят многоплановость и масштабность выполняемых 

океанографических программ на судах когда-то могущественного научно-исследовательского флота бывшего 
Советского Союза. Значительный объем в этих исследованиях принадлежал Академии наук УССР, на балансе 
которой находились такие научно-исследовательские суда (НИС), как “Академик Вернадский”, “Михаил 
Ломоносов”, “Профессор Водяницкий”, “Профессор Колесников” и многие другие. Ежегодно каждое научное 
судно выполняло два-три рейса в различные акватории Мирового океана. 

Украина, как морское государство, в силу собственных потребностей и международных соглашений, 
должна выполнять комплекс экспедиционных морских работ, важное место в которых занимают геолого-
геофизические исследования. Как правило, эти исследования выполнялись в комплексных специализированных 
экспедициях на НИС “Академик Вернадский” и “Михаил Ломоносов” в Атлантическом, Индийском и Тихом 
океанах.  

После распада Советского Союза в силу ряда объективных, а именно финансовых причин, НАН 
Украины оказалось не под силу содержать оставшиеся в распоряжении научные суда. Их передача 
коммерческим структурам в долгосрочную аренду практически привела к их потере. Флагман научного флота 
Украины НИС “Академик Вернадский” (водоизмещение 6000 т.) ввиду разного рода финансовых коммерческих 
операций арендаторов утратил право ходить даже под собственным именем, был переименован и полностью 
переоборудован под пассажирское судно “Глория” и впоследствии был продан по цене металлолома. Такая же 
судьба постигла НИС “Михаил Ломоносов” и “Профессор Колесников”.  

В начале девяностых годов объем всех морских геолого-геофизических исследований на Украине резко 
сокращается, и экспедиции эпизодически проводятся исключительно в пределах акватории Черного моря.  

В середине девяностых годов была создана мощная координирующая структура – Национальное 
агентство морских исследований и технологий Украины (НАМИТ) и правительством была принята 
“Национальная программа исследований и использования ресурсов Азово-Черноморского бассейна и других 
районов Мирового океана” на период до 2000 года. В рамках выполнения этой программы ежегодно 
проводились комплексные морские экспедиционные исследования в Черном и Средиземном море на НИС 
“Киев”. К сожалению, реорганизационные мероприятия в верхних эшелонах власти в 2000 г. привели к 
ликвидации НАМИТ. И как следствие, НИС “Киев” – уникальное судно, позволяющее проводить полный 
комплекс морских океанографических исследований – постигла плачевная судьба. Новый судовладелец, 
Севастопольский торговый порт, не смог найти для НИС “Киев” лучшего применения, чем продать его за 
бесценок за рубеж.  

Из-за отсутствия научного флота и соответствующего государственного финансирования в 2000–2007 гг. 
морские научные экспедиционные исследования украинских ученых носили эпизодический характер. В этот 
период под руководством академика НАН Украины Евгения Федоровича Шнюкова был сформирован 
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неформальный коллектив геологов, геофизиков, гидрофизиков из различных институтов НАН Украины и 
ведомственных научных учреждений, который ежегодно проводил комплексные геолого-геофизические 
экспедиционные исследования на НИС “Профессор Водяницкий” в рамках выполнения хоздоговорных тем.  

В 2007 г. президиумом НАН Украины была утверждена первая целевая комплексная программа 
исследований в акватории Черного и Азовского морей, которая предусматривала возобновление регулярных 
морских экспедиционных исследований на НИС “Профессор Водяницкий”. В течение 2010–2013 гг. на НИС 
“Профессор Водяницкий” были выполнены комплексные системные мониторинговые геолого-геофизические 
исследования Черного моря в 8-ми научно-исследовательских рейсах.  

Реальность. В 2014 г. в результате аннексии Россией Крымской автономии из подчинения НАН 
Украины вышел Институт биологии южных морей им. А. А. Ковалевского, и как следствие, НИС “Профессор 
Водяницкий” остался по месту прописки в порту Севастополе. В результате НАН Украины утратила 
единственное НИС неограниченного района плавания и значительную часть инфраструктуры Крыма, которая 
обеспечивала проведение комплексных морских исследований. В этой связи в 2014 г. целевая программа НАН 
Украины “Комплексный мониторинг, оценка и прогнозирование динамики состояния морской среды и 
ресурсной базы Азово-Черноморского бассейна в условиях растущего антропогенноой нагрузки и 
климатических изменений” (2013–2015 гг.) была переформатирована и утверждена в новой редакции. Ввиду 
отсутствия морских экспедиционных исследований, выполнение Программы в 2014–2015 гг. было 
сфокусировано на обобщении ранее полученного материала экспедиционных исследований и реализации 
фундаментальных проблем глубинного строения и эволюции литосферного сегмента Азово-Черноморского 
бассейна.  

С целью возобновления регулярных морских океанологических исследований в 2016 году был создан 
Научный гидрофизический центр НАН Украины и утвержден Целевой научно-технический проект 
“Комплексные экспедиционные исследования Азово-Черноморского бассейна” на период 2016–2019 гг. В 
рамках проекта предусматривалось систематическое проведение морских экспедиционных исследований, как 
неотъемлемой составляющей эффективного выполнения фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Гидрофизический центр НАН Украины проделал огромную организационную роботу по 
организации ремонтно-восстановительных работ на НИС “Верещагино”, возобновлению комплексных научно-
исследовательских экспедиций внутренними водными и прибрежными морскими путями Украины. В 
частности, в 2018 году были проведены три комплексные гидрографические экспедиции с использованием 
специализированных судов ГП “Госгидрография”.  

Перспективные объекты ресурсно-ориентированных геолого-геофизических исследований в 
Черном море. Несомненно, главным богатством являются его потенциальные энергетические ресурсы. 
Природа предъявила нам многочисленные факты их реальности и масштабности. К настоящему времени 
обнаружено и задокументировано около 70 грязевых вулканов и многие тысяч и газовых сипов, являющихся 
индикаторами нефтегазоносности недр. Суммарные объемы газовыделения с дна Черного моря оцениваются 
цифрой 5–6х109 м3. 

По данным на 2017 год, потенциальные запасы газа на шельфе Черного моря оцениваются от 80 до 
300 млрд м3, а нефти – 3,22 млн т. Однако в целом масштабы открытий и добычи нефти и газа в Азово-
Черноморском бассейне не соответствует их потенциалу, не удовлетворяют потребностям и далеко не 
соответствуют надеждам и перспективам. Продолжение исследований в этом направлении представляется 
архиважной задачей.  

Учитывая реальную политическую ситуацию с непростой адаптацией нефтегазового сектора Украины к 
новым экономическим условиям, а также истощением запасов на осваиваемых месторождениях, важным 
направлением исследований украинских ученых представляется изучение газогидратов Черного моря. В этой 
связи, следует подчеркнуть дискретность распределения газогидратных скоплений, которые помимо 
собственного метанового потенциала, могут служить поисковым критерием подгидратных залежей свободного 
газа. Полученный к настоящему времени фактический материал свидетельствует, что разномасштабное 
накопление гидратного природного газа можно прогнозировать как в виде площадных скоплений на 
континентальном склоне в пределах, погруженных палеодельт, так и в виде их кольцеобразных залежей во 
многих глубоководных грязевых вулканах. Локализацию промышленных скоплений газогидратов в Западно-
Черноморской впадине можно прогнозировать в пределах субмеридиональной Одесско-Синопской 
протяженной разломной зоны мантийного заложения, являющейся источником вертикальной миграции 
углеводородов из глубинных горизонтов. В ряде стран мира разрабатываются проекты добычи природного газа 
из субмаринных газогидратов.  

Важным видом минерального сырья являются железные руды, приуроченные к неогеновым 
(киммерийским) отложениям. Морскими работами удалось проследить киммерийские отложения на южном 
морском склоне Крыма и их выклинивание на запад от Крыма, где они сменяются песчаными дакийскими 
отложениями. Для их поисков наибольший интерес представляет северо-западная часть Азовского моря, 
которая еще изучена недостаточно. Перспективными также являются акватории Черного моря к югу от 
Керченского и Таманского п-овов. 

Большой промышленный интерес представляют также строительные пески, общие запасы которых в 
пределах северо-запада Черного моря оцениваются в 11,5 млрд м3. Здесь разведан целый ряд месторождений. В 
частности, Одесская и Бакальская банки, Сергеевское, Терновское-2 и 38, Алибейское месторождения и многие 
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другие. Эта база стройматериалов может быть существенно расширена и увеличена при условии проведения 
дальнейших поисково-разведочных работ. 

Сельское хозяйство Украины испытывает существенную нехватку минеральных удобрений. С одной 
стороны, масштабы производства пятиокиси фосфора не удовлетворяют потребностям, с другой – их 
использование приводит к деградации наших черноземов, теряющих свою плодородность. В этой связи 
существенный интерес представляют черноморские сапропели, имеющие широкий спектр использования – 
удобрения, медицина, строительное дело и другие. Практика использования озерных сапропелей в Украине уже 
существует. Следует отметить, что морские сапропели по качественным характеристикам превосходят свои 
болотные аналоги. Многолетние исследования показали, что сапропель увеличивает урожайность в 1,3–1,4 
раза. В Черном море залежи сапропелей фиксируются на глубинах более 400–500 м. При этом мощность 
обогащенных сапропелевых осадков изменяется в различных акваториях от 0,35 до 2 м. Их исследование и 
оконтуривание наиболее перспективных, с тоски зрения добычи, участков, представляет несомненный интерес. 

Большой интерес представляет изучение полезных ископаемых прибрежных морских россыпей и в 
целом древних береговых линий. В Азово-Черноморском бассейне известны ильменит-циркон-монацитовые и 
магнетитовые россыпи. В частности, ильменит-циркон-монацитовые россыпи расположены вдоль северного 
берега Азовского моря протяженностью 111 км. Минералогический состав россыпей позволяет проводить их 
поиски в море за счет наличия в составе россыпей титаномагнетита и монацита, являющихся источниками 
магнитных и радиометрических аномалий. Еще один заслуживающий внимания элемент в россыпях – золото, 
точнее тонкое золото. Во второй половине ХХ века золото в прибрежно-морских россыпях в виде единичных 
зерен было обнаружено у берегов Крыма. Лишь после признания роли тонкого золота и создания технологии 
его изучения, исследования получили дальнейшее развитие. Было выявлено ряд участков высокого содержания 
золота в северо-западной части Черного моря, прогнозные запасы которых оцениваются в 137,7 т при среднем 
содержании от 0,212 до 0,692 г/т. Плодотворной научной идеей оказалось предположение о важной роли палео-
Днепра и палео-Днестра в выносе золота с УЩ. К сожалению, эти работы фактически заброшены и, хочется 
надеяться, что они будут в будущем возобновлены. 

Ценным видом полезных ископаемых, о котором в последние годы незаслуженно забывают, является 
пресная вода. Хроническая нехватка воды на юге Украины известна издавна. Между тем можно ожидать 
геологического решения этой проблемы. Субмаринные источники пресной воды известны во многих районах 
Мирового океана, в частности, в Средиземном море. На северо-западном шельфе Черного моря существуют 
благоприятные условия для поисков субмаринных источников подруслового стока в пределах палеорусел 
Днепра, Днестра, Южного Буга и других более мелких рек. В Азовском море – палеорусло Дона. Каждая река – 
сложное двухэтажное сооружение природы. То, что мы называем рекой и учитываем ее вынос – это 
поверхностный сток. Существует, однако, еще один сток – подрусловый, в алювиальном ложе реки. Последний 
недостаточно изучен и, по литературным данным, составляет примерно треть руслового. Можно представить 
какие огромные массы воды бесполезно уходят в морские глубины, если только Днепр выносит примерно 
53,5 км3. Необходимо морское бурение на пресную воду. Следует отметить, что в Азовском море, в 50 км 
севернее бухты Булганак, в одной из скважин, пробуренной в пределах палеорусла Дона, был вскрыт 20-ти 
метровый слой аллювиальных песков, из которого самотеком была получена пресная вода. К сожалению, 
дальнейшего развития эти работы не получили. В будущем нам вероятно придётся вернуться к вопросу о 
сероводородном заражении Черного моря, особенно если будет зафиксирован подъем его уровня. В настоящее 
время уровень сероводородного заражения как будто стабилизировался на постоянной глубине, хотя отдельные 
специалисты отмечают его подъем. Указанная проблема требует своего решения с помощью мониторинговых 
гидрогеохимических морских исследований. 

Заключение. На сегодня сложилось довольно печальное положение с морскими научными 
экспедиционными исследованиями. На Украине нет ни одного кондиционного научного судна для проведения 
морских геолого-геофизических, гидрофизических, биологических, экологических и других исследований. Это 
обстоятельство негативно сказывается как на общем уровне океанологических наук на Украине, так и на 
решении ряда актуальных прикладных проблем освоения природных ресурсов экономической зоны Азово-
Черноморского бассейна и других районов Мирового океана.  

Отрадным событием явилось постановление Президиума НАН Украины от 27 февраля 2019 года об 
утверждении Совета по исследованиям Мирового океана. Среди приоритетных направлений деятельности 
Совета представляется целесообразным разработку Национальной программы исследований и использования 
ресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов Мирового океана на базе ведомственных программ 
морского профиля всех заинтересованных министерств и ведомств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНОГО САМООЧИЩЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ 
СРЕДЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Е. Н. Шпак1, О. И. Логвиненко2, 
1 – канд. геол. наук, науч. сотр., Институт геологических наук НАН Украины, Киев, 
shpak_lena@yahoo.com,  
2 – мл. науч. сотр., Институт геологических наук НАН Украины, Киев. 
Ремедиация подземной среды, загрязненной нефтепродуктами, является экологической проблемой мирового масштаба. 
Восстановление загрязненных грунтов зоны аэрации может происходить за счет деятельности микроорганизмов, пре-
имущественно микромицетной флоры, особенности нахождения и жизнедеятельности которых зависят от глубины, 
степени загрязненности грунта, аэробных условий среды и др. Исследования проводились на загрязненной нефтепродук-
тами территории склада ГСМ (аэропорт Борисполь). Отобраны образцы грунта на загрязненных и незагрязненных участ-
ках, выполнен количественный анализ содержания нефтепродуктов в грунтах и определен видовой состав микромицетов. 

RESEARCH OF NATURAL REMEDIATION OF THE SUBSURFACE CON-
TAMINATED WITH PETROLEUM PRODUCTS 

O. M. Shpak1, O. I. Lohvynenko2, 
1 – PhD, scientific researcher, the Institute of Geological Sciences of the NASU, Kiev, shpak_lena@yahoo.com,  
2 – junior scientific researcher, the Institute of Geological Sciences of the NASU, Kiev. 
Remediation of the subsurface contaminated with petroleum products is the ecological problem on a world scale. Remediation of 
contaminated vadose zone can be provided with the activity of microorganisms, mainly micromycets, whose features of location and 
vital activity depend on a depth, the level of contamination, aerobic conditions, etc. The research carried out within Borispol airport 
included sampling at contaminated and uncontaminated sites, quality analysis of petroleum product contains in soils and determina-
tion of the species composition of micromycets.  

Введение. В связи с увеличением случаев загрязнения грунтов и подземных вод нефтепродуктами (НП), 
за последние десятилетия специалистами были разработаны многочисленные методы для локализации загряз-
нений и восстановления загрязненных грунтов и подземных вод. Применение методов ремедиации зависит от 
гидрогеологических условий участка, свойств загрязнителя и его распространения в подземной среде и цели 
ремедиации. Традиционные методы, такие как откачка и обработка загрязненных подземных вод, как правило, 
не позволяют восстановить загрязненную подземную среду до существующих стандартов качества [6]. Необхо-
димо применять методы извлечения остаточных НП, в частности, защемленных в ненасыщенной зоне, которые 
являются источником долговременного загрязнения подземных вод [5]. Существенную роль в трансформации 
НП играет биодеградация. В природе широко распространены микроорганизмы, способные разлагать углеводо-
родные соединения. Естественное самоочищение загрязненных НП территорий следует рассматривать как эле-
мент комплексных восстановительных мероприятий. 

Теоретическое обоснование. Загрязнение грунтов НП с концентрацией выше 13 г/кг представляет суще-
ственную угрозу, поскольку при этом начинается миграция НП в грунтовые воды и существенно нарушается 
экологическое равновесие в грунтовом биоценозе [1]. При загрязнении грунта 4–5 % (40–50 тыс. мг/кг) почти 
прекращаются процессы самоочищения. При меньших концентрациях наблюдается усиленное размножение 
бактерий, которые используют нефть и НП как источник углерода и энергии, что приводит к постепенному их 
окислению [3]. 

Микроорганизмы, способные к деструкции НП, широко распространены в подземной среде и числен-
ность их зависит от климатических условий, типа грунта, глубины залегания грунтовых вод и др. К ним отно-
сятся грибы – Aspergillus, Penicillium, Streptomyces, Actinomucor, Fusarium, Trichoderma, Rhizopus. Микроскопи-
ческие грибы (микромицеты) являются одним из важнейших по своим функциям компонентов грунтовой био-
ты. В загрязненных грунтах выделяют грибы родов Penicillium и Aspergillus. В сильно загрязненных грунтах 
доминируют виды Penicillium funiculosum, Aspergillus terreus, Penicillium janthinellum [4]. Особый интерес пред-
ставляют углеводород-окисляющие микроорганизмы (УОМ), использующие углеводороды (УВ) в качестве ис-
точника углерода и энергии. Среди мицеллярных грибов – это роды Cunninghamella, Penicillium, Aspergillus, 
Clabosporium. Показано, что численность УОМ возрастает при загрязнении почвы нефтью на 1–3 порядка по 
сравнению с незагрязненным грунтом. 

На практике сложно применять искусственные микробиологические методы, и следует учитывать само-
очищение грунтов благодаря жизнедеятельности микроорганизмов, которые существуют в подземной среде на 
разной глубине в разных по составу и свойствам грунтах. 

Полевые исследования. Особенности нахождения, видового состава и развития микромицетов в загряз-
ненных НП грунтах исследовались на территории склада ГСМ аэропорта Борисполь. Отобраны образцы грун-
тов на разных участках з разной глубиной залегания. 

Скважина 4 м находится в центральной части источника загрязнения НП. Грунты на глубину до 6,0 м за-
грязнены НП. За период мониторинга в скважине зафиксирован слой мобильных НП от 0,6 до 1,1 м. Отобраны 
три образца на глубине 0,1; 2,0 (зона аэрации) и 4,0 м (насыщенная зона). 
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Скважина 21 м расположена в северной части склада ГСМ. Зона загрязнения приурочена к интервалу ко-
лебания уровня грунтовых вод (УГВ) – 2,2–4,3 м. Отобраны два образца на глубине 0,1 и 1,0 м (зона аэрации) в 
незагрязненных отложениях. 

Скважина 25 м раположена за пределами источника загрязнения вверх по потоку грунтовых вод на за-
падной границе склада ГСМ. Отобран образец грунта на глубине 3,7 м (на 0,5 м выше УГВ). 

Данные определений нахождения грибных культур в полученных образцах грунта свидетельствуют о 
разнообразии их форм в зависимости от уровня загрязнения, глубины отбора, литологии и обводненности. 

В слое грунта до 0,1 м наблюдается полное несовпадение штаммов в незагрязненных и загрязненных 
грунтах. В первом случае доминируют виды Mortierella alpina Peyronel, Trichoderma virens Miller, Trichoderma 
koningi Oudem, во втором – Paecilomyces и Aspergillus (последние относятся к УОМ). Многообразие представи-
телей Aspergillus свидетельствует о давнем загрязнения, поскольку загрязнение УВ во времени приводит к из-
менениям видовой структуры, а высокий уровень загрязнения формирует новые, нетипичные комплексы, где 
доминируют виды с фитотоксичными свойствами, которыми и являются Aspergillus [2, 4]. Показатель КОЕ (ко-
личество образующих единиц) для загрязненного грунта значительно выше (11,0 тыс. ед./г при содержании 
НП=884,48 мг/кг), чем для незагрязненного (3,75 тыс. ед./г при содержании НП=475,61 мг/кг) (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание грибных микроорганизмов в образцах грунта 

№ 
з/п 

Скв./глубина 
отбора, м Характеристика образца КУО, тис. од./г  Содержание 

НП, мг/кг 
1 cкв. 21 м/0,1 Суглинок середній незабруднений 3,75 475,61 
2 cкв. 21 м/1,0 Зона аэрации, супесь легкая не загрязнена 1,60 270,99 
3 cкв. 4 м/0,1 Насыпной грунт, супесь тяжелая, давнее загрязнение 11,00 844,48 
4 cкв. 4 м/2,0 Зона аэрации, супесь легкая загрязнена 7,9 1084,1 
5 cкв. 4 м/4,0 Насыщенная зона, супесь легкая загрязнена 12,5 844,85 
6 cкв. 25 м/3,7 Насыщенная зона, супесь легкая не загрязнена 2,7 <0,01 

Аналогичное несовпадение наблюдается и на большой глубине в условиях близких к анаэробным. Для 
незагрязненного грунта на глубине 3,7 м доминирующим является вид Fusarium, а для загрязненного на глу-
бине 4,0 м – Cladosporium и Scolecobusidium. Показатель КОЕ для загрязненного грунта гораздо выше 
(12,5 тыс. ед./г при содержании НП=844,85 мг/кг), чем для незагрязненного (2,7 тыс. ед./г при содержании НП 
<0,01 мг/кг). 

Подобная тенденция наблюдается и на промежуточных глубинах. Незагрязненный грунт на глубине 
1,0 м имеет обедненный видовой состав грибов с низким их содержанием (10–20 %) и значением 
КОЕ=1,6 тыс. ед/г при содержании НП=270,99 мг/кг. Загрязненный грунт на глубине 2,0 м содержит больше 
разновидностей грибов с доминирующим видом Pseudallescheria и показателем КОЕ=7,9 тыс. ед/г при содер-
жании НП=1084,1 мг/кг (табл. 1). 

В образцах, отобранных из скв. 21 м на глубине 0,1 и 1,0 м, наблюдается наличие в небольшом количе-
стве (10–20 %) грибов Penecillium, которые относятся к УОМ. Это может свидетельствовать о незначительном 
давнем загрязнении. В приповерхностном слое 0,1 м присутствуют НП в количестве 475,61 мг/кг, а на глубине 
1,0 м содержание НП снижается до 270 мг/кг. Вероятно, происходило незначительное загрязнение с поверхно-
сти и попадание НП на глубину с инфильтрацией. Аналогичный состав грибов не наблюдается в других образ-
цах. 

В скв.4 м образцы отбирались на глубине 0,1; 2,0 и 4,0 м. Наблюдается полное несовпадение штаммов 
микроорганизмов. На глубине 0,1 м доминирующими являются виды Paecilomyces и Aspergillus (табл. 2). Грунт 
загрязнен с содержанием НП=844,48 мг/кг и КОЕ=11 тыс. ед/г. На глубине 2,0 м доминирующими являются 
грибы вида Pseudallescheria bogdii Ginnis, также встречаются представители вида Cladosporium. Доминирую-
щих видов грибов, отнесенных к УОМ, не наблюдается, содержание НП=1084,1 мг/кг, КОЕ=7,9 тыс. ед/г. На 
глубине 4,0 м также не найдены виды грибов, относящихся к УОМ, обнаруженные виды отсутствуют в других 
образцах, содержание НП=844,85 мг/кг, КОЕ= 12,5 тыс. ед/г. 

Таблица 2. Сравнение доминирующих видов грибов в образцах загрязненного и незагрязненного грунта 

Глубина от-
бора, м Распространенные виды грибов в грунтах 

Наличие грибов в грунтах 

незагрязненных загрязненных 

0,1 Mortierella alpine Peyronel Присутствуют Отсутствуют 
0,1 Trichoderma virens Miller, Giddens et Foster Присутствуют Отсутствуют 
0,1 Trichoderma koningi Oudem Присутствуют Отсутствуют 
0,1 Aspergillus Fumigatus Fres Отсутствуют Присутствуют 
0,1 Aspergillus ochraceus Wilhelm Отсутствуют Присутствуют 
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Глубина от-
бора, м Распространенные виды грибов в грунтах 

Наличие грибов в грунтах 

незагрязненных загрязненных 

0,1 Aspergillus Parasiticus Speare Отсутствуют Присутствуют 
0,1 Aspergillus terreus Отсутствуют Присутствуют 
0,1 Paecilomys marquandi Hughes Отсутствуют Присутствуют 

1,0–2,0 Pseudallescheria bogdіi Ginnis Отсутствуют Присутствуют 
3,7 Fusarium moniliforme Bilai Присутствуют Присутствуют 
4,0 Fusarium solani Sacc. Присутствуют Присутствуют 
4,0 Cladosporium cladosporioides de Vries Присутствуют Присутствуют 
4,0 Scolecobusidium macrosp. Roy, Dw. Et Mishra Присутствуют Присутствуют 

 
По наличию определенных микроорганизмов и содержанию НП можно предположить, что НП с поверх-

ности постепенно достигали УГВ, и происходило загрязнение насыщенной зоны. Загрязнение верхнего слоя 
грунта является давним. Об этом свидетельствует концентрация НП, которая ниже концентрации на глубине 
2,0 м, а также наличие в доминирующем количестве грибов Aspergillus, которые относятся к УОМ и не встре-
чаются в таком количестве видов и доминирующем составе ни в одном образце. Высокий уровень загрязнения 
формирует новые, не типичные для данных грунтов комплексы. Это объясняет наличие указанных грибов толь-
ко в данном образце. Можно предположить, что начальный уровень загрязнения был значительно выше того, 
что наблюдается на глубине 2,0 м (1084,0 мг/кг). В течение длительного времени уменьшение концентраций, 
возможно, происходило за счет инфильтрации и деятельности микроорганизмов. Наличие в доминирующем 
количестве УОМ, которые не наблюдаются в других образцах, высокое значение КОЕ, уменьшение концентра-
ции загрязнения может свидетельствовать об активной роли микроорганизмов в процессах естественного само-
очищения грунтов. Высокое загрязнение грунтов на глубине 2,0 м можно объяснить отсутствием УОМ и отно-
сительно небольшим значением КОЕ=7,9 тыс. ед/г. В данных условиях не происходит естественное самоочи-
щение за счет микроорганизмов. 

Выводы. Анализируя полученные данные полевых исследований, можно утверждать следующее: 
– основным лимитирующим фактором наличия определенных видов грибов в грунте является глубина 

нахождения, что в определенных интервалах разреза исключает или почти исключает их совпадение; 
– для загрязненных и незагрязненных грунтов на одинаковой глубине отсутствует совпадение видовых 

ассоциаций грибов; 
– для загрязненных грунтов характерно большее разнообразие доминирующих видов грибов при значи-

тельно больших показателях КОЕ, чем для незагрязненных грунтов; 
– можно предположить, что определенный уровень загрязнения грунта стимулирует активное развитие 

определенных видов грибов как в аэробных, так и близких к анаэробным условиях. 
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ВАЖКІ МЕТАЛИ В ДОННИХ ВІДКЛАДАХ ТЕНДРІВСЬКОЇ ЗАТОКИ 

В. О. Ємельянов1, Є. І. Насєдкін2, 
1 – член-кореспондент НАН України, д-р геол.-мінерал. наук, директор Державної наукова установи 
“Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України”, Київ, Україна, 
eva@nas.gov.ua, 
2 – канд. геол. наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, Київ, 
Україна, nasedkin@nas.gov.ua. 
В публікації висвітлено деякі результати комплексних геоекологічних робіт, що включали польовий відбір зразків донних 
відкладів, ґрунтів, берегових наносів на різних ділянках у межах Тендрівської затоки та подальші лабораторні дослідження 
їх хімічного, мікроелементного, гранулометричного складу. Результати досліджень засвідчили відсутність суттєвих 
перевищень концентрацій важких металів у ґрунтах суходолу та донних відкладах досліджуваних ділянок Чорноморського 
біосферного заповідника НАН України. Основним фактором нерівномірного розподілу концентрацій мікроелементів, 
вірогідно, слід вважати мінеральний та гранулометричний склад донних відкладів та ґрунтів.  

HEAVY METALS IN BOTTOM SEDIMENTS TENDRIVSKA BAY 

V. O. Yemelyanov1, Y. I. Nasedkin2, 
1 – сorresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Geology and Mineralogy 
sciences, Director of the State Scientific Institution “Center for  Problems of Marine Geology, Geoecology and 
Sedimentary Ore Formation  of the National Academy of Sciences of Ukraine”, eva@nas.gov.ua, 
2 – сandidate of geological sciences, Senior Researcher, Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, Kiyv, 
Ukraine, nasedkin@nas.gov.ua. 
The publication highlights some of the results of complex geoecological research that included field selection of samples of sediment, 
soils, coastal sediments at various sites within the Tendrivsky Bay, and further laboratory studies of their chemical, microelement, 
granulometric composition. The results of the research indicated that there were no significant excess concentrations of heavy metals 
in ground soils and bottom sediments of the studied areas of the Black Sea Biosphere Reserve of the National Academy of Sciences of 
Ukraine. The main factor in the uneven distribution of microelement concentrations is likely to be the mineral and granulometric 
composition of sediments and soils. 
 

Заповідники – це не тільки ділянки унікальних природних комплексів, популяцій рідкісних видів тварин 
і рослин, а й показники природного фону біотичного різноманіття на більш широких територіях, в межах яких 
розташовані об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ). Вивчення природного перебігу явищ і процесів, що 
відбуваються в заповідному комплексі, є необхідною порівняльною складовою інформації щодо стану якості 
оточуючого середовища в цілому, і його змін на сусідніх територіях, зокрема.  

Необхідність постійних спостережень за всіма складовими об’єктів ПЗФ, проведення збору, обробки, 
системного накопичення та аналізу наукової інформації щодо їх стану, зумовлює залученням фахівців різних 
профілів та напрямів. При цьому слід визначити, що першою ланкою природного середовища, яка зазнає 
впливу привнесених антропогенних речовин, є її абіогенна складова – атмосферне та водне середовище, ґрунти 
суходолу та донні відклади акваторій. Саме вони відіграють роль транзитних середовищ, об’єктів акумуляції і 
трансформації забруднювачів, з них починається міграція полютантів по трофічних ланцюгах біоценозів. Зміни 
хімічного чи мінерального складу еолового матеріалу, природних вод та завислих в них речовин, поверхневого 
шару донних відкладів та ґрунтів заповідних територій є першою ознакою, “симптомом” подальшої 
трансформації біосферної складової.  

Визначенням змін екологічної обстановки в межах заповідних зон, зокрема геоекологічними 
дослідженнями складових біотопів та контролем процесів надходження та перерозподілу забруднювачів в 
межах охоронних територій останні роки займаються співробітники відділу сучасного морського 
седиментогенезу Інституту геологічних наук НАН України. Одним з об’єктів досліджень були природні 
комплекси Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ) НАН України – унікальної території, внесеної до 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Територія ЧБЗ простягається вздовж північно-західного узбережжя Чорного 
моря, між Дніпровським лиманом та Тендрівською косою у межах Голопристанського району Херсонської та 
Очаківського району Миколаївської областей. Сучасна територія заповідника складає більше, ніж 100 тис. га, 
до якої входять материкові ділянки, понад 20 середніх і малих островів та дві морські затоки – Тендрівська та 
Ягорлицька.  

Доцільність проведення комплексу геоекологічних досліджень, що включали польові роботи з відбору 
зразків донних відкладів, ґрунтів, берегових наносів з ділянок прибійної зони та подальший комплекс 
досліджень їх хімічного, мікроелементного, гранулометричного складу ґрунтувалась на двох основних 
факторах. По-перше, це строкатість території заповідника в геолого – геохімічному відношенні, а також 
наявність певного впливу антропогенної діяльності на окремі ділянки ЧБЗ. Мова йде про частину узбережжя 
Тендрівської затоки, яка входить в ядро заповідника, але межує із зонами антропогенних ландшафтів, зокрема 
сільськогосподарськими угіддями, де ведеться інтенсивна господарська діяльність, у тому числі зрошуване 
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землеробство. До цього треба додати, що в акваторію північної частини Тендрівської затоки тривалий час 
відбувався скид прісної води з мережі каналів, що є частиною агрокомплексів по вирощуванню рису, а також 
“хвостів” води з систем водоподачі Краснознам’янської зрошувальної системи (рис. 1). Станом на останні роки 
система скидів прісних вод у межі північно-східної частини Тендрівської затоки з ділянок зрошуваного 
землеробства, в тому числі рисових полів, продовжує функціонувати.  

Локальними завданнями в рамках досліджень були вивчення загального екологічного стану донних 
відкладів заповідних територій а також порівняння вмісту забруднювачів в осадках різних частин 
природоохоронної акваторії. Вибір таких полютантів, як небезпечні мікроелементи (важкі метали) визначався 
їх властивостями, а також особливостями геоморфології території заповідника. Суходільна територія південної 
частини ЧБЗ (Тендрівська коса) представлена добре промитими наносами, склад яких визначається вмістом 
детриту черепашок морських молюсків, а поверхня північної суходільної частини заповідника представлена, 
головним чином, південними чорноземами та підстеляючими їх глинами. Останнє визначає той факт, що 
природні концентрації мікроелементів у складі північної та південної суходільних частин заповідника суттєво 
відрізняються.  

 

 
 
Рис. 1. Загальна схема розташування районів відбору зразків на ділянках з різними мінералого-геохімічними типами 
донних осадків у межах території ЧБЗ, масштабований фрагмент – місця прямого або опосередкованого скиду 
прісних вод з систем зрошення в акваторію заповідника 
 

При цьому вірогідність привнесення полютантів на прибережні ділянки акваторії заповідника також 
суттєво коливається для східних та західних його кордонів. До антропогенної складової важких металів у 
межах агроландшафтів доцільно віднести їх присутність у мінеральних добрива (природні домішки), активних 
речовинах певних видів інсектицидів, гербіцидів та фунгіцидів.  

Задачі, визначені метою досліджень, зумовили особливості розташування спостережної мережі в межах 
заповідника. Умовно, групи точок опробувань донних відкладів у мережі пробовідбору розподілялись між 
ділянками підвищеного ризику привнесення важких металів (гирлові частини скидних каналів) та фонові в 
межах тіла Тендрівської коси. Відбір проб відбувався за визначеними методиками за допомогою ручного буру, 
малої ґрунтової прямоточної трубки та малого донного черпака. Проби (верхній шар донних відкладів в 
інтервалі 0–3 мм) відбирались на відстані 3–5 м від берегової смуги. 
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Рис. 2. а) гранулометричний склад (мм) верхнього шару (0–5 см) донних відкладів у межах ділянки пробовідбору 
східної частини Тендрівської затоки (гирлових ділянки скидних каналів з рисових чеків), б) уміст важких металів у 
верхньому шарі (0–5 см) донних відкладів у межах ділянки пробовідбору, в) фрагмент речовини проб донних 
відкладів у межах ділянки пробо відбору та основні компоненти його хімічного складу 

Лабораторна обробка зразків включала визначення ряду мікроелементів у натурній речовині рентген-
флуоресцентним методом (лабораторія Навчально-наукового інституту “Інститут геології” Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка), а також дослідження мінерального – речовинного складу 
зразків. Мінеральний, макро- та мікрокомпонентний хімічний склад зразків натурної речовини визначено за 
допомогою електронної мікроскопії, а також енерго- та хвиледисперсійного аналізів. Для детального аналізу 
гранулометричного складу зразків було використано лазерний седиментограф лабораторії фізичних методів 
досліджень Інституту геологічних наук НАН України. 

 
Рис. 3. а) гранулометричний склад (мм) верхнього шару (0–5 см) донних відкладів на ділянці пробовідбору в межах 
західної частини Тендрівської коси, б) уміст важких металів у верхньому шарі (0–5 см) донних відкладів у межах 
ділянки пробовідбору, в) фрагмент речовини проб донних відкладів у межах ділянки пробо відбору та основні 
компоненти його хімічного складу 
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Результати досліджень засвідчили, по-перше, відсутність суттєвих перевищень концентрацій важких 
металів у ґрунтах суходолу та донних відкладах досліджуваних ділянок заповідника. Основним фактором 
нерівномірного розподілу концентрацій полютантів у відібраній натурній речовині є мінеральний та 
гранулометричний склад останніх. Основними факторами впливу, як свідчать результати аналізів, є розмірність 
часток речовини та їх речовинно-генетичні характеристики. Найбільші концентрацій важких металів пов’язані з 
пелітовою складової осадків, яка представлена переважно оксидом алюмінію, та має властивості концентрувати 
та утримувати мікроелементи, що надходять в донні відклади в розчиненому стані та в складі завислої 
речовини (перша ділянка). Суттєво нижчий уміст полютантів властивий черепашково-детритовому матеріалу 
піскової розмірності, що спостерігається на ділянках з активним гідродинамічним режимом (друга ділянка 
опробувань).  

Уміст важких металів в гирлових частинах скидних каналів (незначні зміни в концентраціях більшості 
мікроелементів) також вказує на відсутність суттєвого антропогенного впливу на поверхневий шар донних 
відкладів з одного боку, та сорбційну властивість алеврито-пелітових відкладів, з іншої. Також можливий вплив 
часового фактору, зокрема існування на протязі року певних періодів внесення агрохімікатів та режиму 
функціонування мережі скидних каналів.  
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ФІКСАЦІЯ АНОМАЛІЙ ФЛЮІДОГЕННОГО ПОТОКУ НА ДНІ 
ЧОРНОГО МОРЯ ЗА МЕЙОБЕНТОСОМ 

В. В. Янко1,  С. В. Кадурін2,  Г. О. Кравчук3,  І. І. Кулакова4, 
1 – д-р геол.-мінерал. наук, професор, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, 
Україна, valyan@onu.edu.ua;  
2, 3 – канд. геол. наук, доцент, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, Україна, 
KadurinSergey@yandex.ru, aokravchuk@gmail.com;  
4 – канд. біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут морської біології НАН України, Одеса, 
Україна, kulakovaira@list.ru 
У даній роботі розглядається можливість застосування мейобентосних організмів для фіксування  аномалій 
флюідогенного потоку, у першу чергу вуглеводневих газів (ВГ), на дні Чорного моря за допомогою сполученого аналізу 
таксономічного і кількісного складу форамініфер, остракод, нематод, фізико-хімічних характеристик водної товщі та 
газометричних, геохімічних, літологічних і мінералогічних властивостей донних відкладів з урахуванням тектонічних 
особливостей морського дна. Отримані резудьтати показують, що серед форамініфер первими на посилення 
флюідогенного потоку реагують представники епіфауни із загону Rotaliida шляхом збіднювання їх видового різноманіття 
та чисельностей аж до повного зникнення. Аналогічно поводяться остракоди. Представники форамініфер із загону 
Lagenida, які відносяться до ендофауни, виявляються більш стійкими, але й вони зникають по мірі зростання вмісту ВГ у 
донних відкладах. Подібно форамініферам і остракодам, нематоди також відрізняються збідненням видового складу, але 
серед них присутня особлива группа нематод з видами-індікаторами (Desmodora pontica, Linhomoeus sp, Sabatieria 
abyssalis, Pomponema multipapillatum, Terschellingia pontica), характерними для зон моря з підвищенним розвантаженням 
флюідогенного потоку ВГ. Таким чином, фіксація аномалій флюідогенного потоку на дні Чорного моря за даними 
мейобентосу виглядає багатообіцяючим. 

FIXING THE LOCATION OF ANOMALIES IN FLUIDOGENIC STREAMS 
AT THE BOTTOM OF THE BLACK SEA BY MEIOBENTHOS 

V. Yanko-Hombach 1, Kadurin S.2, Kravchuk G.3, KulakovA I.4 
1– Prof. Dr., Head of the Department of Physical and Marine Geology Odessa I. I. Mechnikov National University 
In this paper, we consider the possibility of using meiobenthic organisms to trace anomalies in fluidogenic flow, specifically the 
presence of hydrocarbon gases (HG) at the bottom of the Black Sea, by means of a combined analysis of the taxonomic and 
quantitative composition of Foraminifera, Ostracoda, Nematoda, the physico-chemical characteristics of the water column, 
gasometric, geochemical, lithological, and mineralogical properties of bottom sediments, and the tectonic features of the seabed. 
Results show that among Foraminifera, epifaunal representatives mainly from the Order Rotaliida demonstrate a decrease in species 
diversity and density up to their complete disappearance as the fluidogenic flow of HG increases. Ostracods show similar patterns. 
Foraminiferal endofauna from the Order Lagenida are more resistant, but they also disappear as the content of HG in the bottom 
sediments increases. Like foraminifers and ostracods, nematodes also decrease in species diversity and density. At the same time, 
there is a special group of nematodes (Desmodora pontica, Linhomoeus sp., Sabatieria abyssalis, Pomponema multipapillatum, 
Terschellingia pontica) that demonstrates resistance to increased concentrations of HG in bottom sediments (species-indicators). As 
so, fixing the location of anomalies in fluidogenic streams at the bottom of the Black Sea by meiobenthos looks promising.  

Чорноморська мегазападина є одною з величезних на Землі метановою водойомою [2]. Потужна 
дегазація надр відбувається, переважно, за рахунок потоку флюідів через тектонічні порушення на морському 
дні, а також мікробіологічних процесів у всьому діапазоні глибин, і проявляється у вигляді струменевих 
виділень (холодних сипів) і вікидів грязьових вулканів. За приблизними оцінками тільки від сипів у водну 
товщу викидається 4,95–5,65 Tг (1 ТГ=1012 г) метану щорічно. В цілому, з дна Чорного моря за добу 
виділяється 1 млрд м3 метану. Порядку 80 млрд м3 метану розчинено у морській воді [8] і це незважаючи на те, 
що води Чорного моря постійно, хоча і повільно, оновлюються через Босфор кожні 400–2000 років [13]. Це 
означає, що чорноморська вода постійно насичується метаном, для чого повинен бути потужний флюідогенний 
підток вуглеводневих газів (ВГ) з глибинних порід, а значить наявность їх резервуарів під морським дном [11, 
12].  

Пошукові ознаки для фиксації та обконтурювання таких резервуарів має важливе значення для 
правильної постановки розвідувального буріння на морському дні. Поряд з геофізичними методами, повини 
вживаться абіогенні [10] та біогенні параметри донних відкладів. Останні базуються на реакції біоти на 
підвищені  концентрації ВГ у донних відкладах та воді і відображується зміненням якісного (таксономічного) 
складу, чисельних характеристик та ізотопного складу раковин [4] тих організмів, які їх мають 13]. Однак, 
реакція різних фауністичних груп неоднакова. Так, проникнення ВГ (зокрема метану) в організм риб (нектон) 
порушує їхні життєві функції, негативно впливає на дихання, нервову і кровотворну системи, ферментативну 
активність аж до летального кінця за відносно короткий проміжок часу [23].  

Мейобентос за умовами життя на дні басейну повинен реагувати на викиди ВГ ще швидше і активніше 
ніж нектон, але вивчений недостатньо. Вказується, що ВГ і їх домінуючий компонент метан можуть 
здійснювати як позитивний, так і негативний вплив, або не мати ніякого впливу на ці організми взагалі [15, 18]. 
Порівняльне вивчення структури бентосних спільнот Чорного моря в районах метанових викидив і без них 
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вперше проведено в 1993–1994 р. [21], а згодом у тому ж районі вздовж киснево/сірководневого градієнта 
Н. Г. Сергєєвой [7, 26]. Є нечисленні і суперечливі дані по молюскам. Наприклад, Г. Г. Полікарпов та інші 
вказують, що метан не має впливу на просторовий розподіл молюска Mytilus phaseolinus в північно-західній 
частині Чорного моря в діапазоні глибин 60–256 м [24], у той час як П. В. Люшвін [3] говорить про зворотне, 
базуючись на зниження видобутку мідій у 3–5 разів при активізації сейсмічної активності, в основному, на 
території Румунії.  

За твердженням окремих авторів метан позитивно впливає на організми, особливо якщо вони живуть 
безпосередньо на метанових сипах, де формуються мікробні мати [21], на яких харчується зообентос. З цим 
згодні Н. Г. Сергєєва і М. Б. Гулін [27], які вказують на високу щільність мейобентосу (нематод, поліхет, 
аллогроміін) у районі холодних сипів поруч з Дніпровським підводним каньйоном, розтошованим в північно-
західної частині Чорного моря на глибині 182–308 м. У той же час, С. Б. Гулін та ін. [1] відзначають, що 
мікробні мати характеризуються чергуванням несприятливих і сприятливих періодів для проникнення і 
перебування зообентосу. У періоди активізації газовиділень (або сипів) з морського дна, видове різноманіття 
зообентосу в місцях їх прояв, значно збіднене в порівнянні з фоновим районом. При вивченні мейобентосу 
метанових викидів Норвезького моря Д. А. Портнова та ін. [5] відзначають, що в чисельному відношенні там 
домінують нематоди, складаючи понад 70 % від загального обсягу тварин. Другою за значенням групою є 
гарпактіціди, які складають понад 8 % від загального обсяну. При цьому, чисельність багатоклітинного 
мейобентоса, в цілому, і нематод, зокрема, на бактеріальних матах поблизу метанових викидів у 1,3–1,5 рази 
вище, ніж у фонових раонах, і вони мають більші розміри. Видове різноманіття нематод знижується в ряду: 
фонові умови – поля погонофор – бактеріальні мати. 

Panieri [22] зазначає різке зниження численностей популяцій і видової різноманітності форамініфер, а 
також присутність тільки видів-космополітів у районах метанових сипів Адріатичного моря. Kumar і Gupta [20] 
відзначають колосальний стрес, під яким знаходиться фауна, завдяки високому вмісту метану в районі поля 
газогідратів у північно-західній частині Атлантичного океану, і підкреслюють, що епібентосні види, які 
пристосовані до життя в умовах кисневого середовища, тут не виживають. Зате таке середовище підходить 
деяким ендобентосним видам, пристосованим до життя в умовах дефіциту кисню і навіть в аноксійной або 
сульфидной середовищі [14, 25].  

Метою даної роботи є фіксація аномалій флюідогенного потоку на дні Чорного моря по таксономічному 
та чисельному розполілу мейобентосу з твердими раковинами (форамініфери, остракоди) і без них (нематоди) 
на базі поєднаної газометрічної, геохимичної і мейобентосної зйомки морського дна з урахуванням тектонічних 
особливостей досліджуваного району [13]. Робота є продовженням досліджень минулих років [9], але на 
новому рівні і з використанням сучасної апаратури і методів.  

Район робіт знаходиться в центральній частині північно-західного сектору Західно-Чорноморської 
западини в діапазоні глибин моря 70–905 м (рис. 1). 

Рис. 1. А – структурно-
тектонічна схема 
північно-західній частині 
Чорного моря на тлі 
основних геоморфологгіч-
них елементів: квадратом 
на схемі Чорного моря 
позначений район робіт 

1 – берегова лінія; 2 – брівка 
шельфу (а), ізобати глибини 
моря (б); 3 – дельти річок;     
4 – палео (пра) дельти річок: 
встановлені (а), передбачу-
вані (б); 5 – розломні зони 
мантійного закладення;         
6 – розломи консолідованого 
фундаменту; 7 – тектонічні 
порушення першого (а)   і 
другого рангу (б); 8 – газові 
виходи (схема складена 
В. П. Коболєвим, відциф-
рована С. В. Кадурі-ним).     
Б – теж з нанесеними 
станціями випробування де    
8 – станції випробування;     
В – район робіт; Г – район 
робіт зі станціями, дослід-
женими в роботі [26]. 
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Район робіт розбитий субмерідіональною Одесько-Синопською розломною зоною (ОСРЗ) (Odessa-Sinop 
fault zone) на східну і західну частини (рис. 1 А, Б). Східна частина лежить в області зовнішнього шельфу, а 
західна включає також континентальний схил.  

Станції випробування розташовані таким чином, щоб захопити відповідь біоти на прояви флюідогенного 
потоку в різних фаціальних зонах по обидві сторони від ОСРЗ (рис. 1 А, Б). Всього випробувано 46 станцій. Їх 
координати і глибина, а також методика вивчення абіотічних і біотічних характеристик донних відкладів 
нададени в [13]. 

Опробування виконано з борту українського НДС “Володимир Паршин” у період з 19 по 27 вересня 2008 
року.  

Отримані резудьтати показують, що серед форамініфер первими на зміну підвищення флюідогенного 
потоку ВГ реагують представники епіфауни шляхом зменшування їх чисельностей та видового різноманіття аж 
до повного зникнення. Представники ендофауни із загону Lagenida виявляються більш стійкими, але й вони 
поступово зникають з підвищенням інтенсивності флюідогенного потоку.  

Подібно форамініферам і остракодам, нематоди також характеризуються збідненням видового складу. 
Ідентифіковано лише 44 з 143 видів, відомих у Чорному морі за літературними даними [28]. Значна частина 
ідентифікованих видів належить до тіобіотіческому типу [17] з сімейств Comesomatidae and Linhomoidae.  

Збільшення щільності популяцій, чисельності та видового різноманіття нематод на захід від ОСРЗ поряд 
зі зменшенням цих показників у форамініфер і остракод показує, що підвищений зміст ВГ не є перешкодою, 
хоча і не сприяє, виживанню нематод. Цілком ймовірно, що нематоди здатні займати ВГ біотопи (тобто досить 
чітко фіксувати аномалії флюідогенного потоку), які мало придатні або зовсім непридатні для мешкання іншого 
мейобентосу. В таких біотопах формується особлива фауна нематод з видами-індікаторами (Desmodora pontica, 
Linhomoeus sp, Sabatieria abyssalis, Pomponema multipapillatum, Terschellingia pontica) флюідогенного потоку 
ВГ. Отримані результати добре погоджуються з даними інших дослідників, які вважають, що нематоди можуть 
бути єдиними багатоклітинними тваринами в ВГ биотопах, для яких у порівнянні з контрольними біотопами 
буде характерно збіднення видового різноманіття і домінування окремо взятих таксонів [16, 26, 27]. Крім того, 
деякі види нематод у таких біотопах мають суттєві аномалії в розвитку життєво важливих органів подібно до 
тих, яки мають нематоди в районах напруженного техногенного навантаження. Причини таких аномалій в обох 
випадках не зовсім ясні, але зв’язок з токсичністю донних відкладів не викликає сумнівів [6]. У нашому 
матеріалі подібні аномалії не були зустрінуті, але їх пошук триває. 

Перспективи фіксації аномалій флюідогенного потоку на дні Чорного моря за даними мейобентосу 
виглядають обнадійливими. Мейобентосна зйомка, будучи в усякому разі на перших порах сполученою з 
геофізичними роботами, газовою і геохімічною зйомкою донних відкладів, дозволить розробити основні 
критерії для оконтурювання скупчень ВГ під морським дном. Згодом це дозволить здешевити вартість 
пошукових робіт і підвищити їх надійність. 

Робота є складовою частиною і виконана за фінансової підтримки європейського проекту EU-FP6 
HERMES “Hotspot Ecosystems Research on the Margins of European Seas” (2006–2010 рр.) і держбюджетної теми 
Міністерства освіти і науки України “Вивчити процеси формування і просторового розподілу метану в 
Чорному морі і теоретично обґрунтувати його вплив на еко- і геосистеми басейну” (2014–2017 рр.). Вона також 
є внеском у міжнародний проект UNESCO-IGU-IGCP 610 “From the Caspian to Mediterranean: Environmental 
Change and Human Response during the Quaternary” (2013–2017 рр.). 
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