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ВСТУП 

 

Як зазначено в проекті закону України «Про внесення змін до Загальнодержа-

вної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року», 

«Основою сталого та ефективного розвитку національної економіки, особливо її 

видобувної та переробної галузей, є потужний вітчизняний мінерально-сировин-

ний комплекс, що формується на власній мінерально-сировинній базі» (Проект 

закону…, 2021).  

Україна має потужну мінерально-сировинну базу (МСБ) і за цим показником 

входить до провідних країн світу. Це пов’язано насамперед зі складністю і роз-

маїттям геологічної будови та багатоетапністю розвитку її території. В Україні 

виявлено більше 8 тисяч родовищ і понад 12 тисяч проявів 100 видів корисних 

копалин, значна частина з яких розробляється чи розроблялася раніше (понад 

3300 родовищ). Тут відомі родовища і прояви горючих корисних копалин (нафта, 

газ, вугілля, торф, горючі сланці), металічної (залізо, марганець, хром, титан, ва-

надій, алюміній, магній, мідь, свинець, цинк, нікель, кобальт, молібден, вольф-

рам, олово, ртуть, сурма, золото, срібло, платина, уран берилій, літій, германій, 

тантал, ніобій, цирконій, гафній, скандій, ітрій, лантаноїди) і неметалічної сиро-

вини. Така кількість і різноманіття корисних копалин дають можливість знач-

ного розвитку сфери використання надр, яке зараз можливе за умови залучення 

капітальних інвестицій як вітчизняних, так і іноземних. Видобуток і переробка 

мінеральної сировини традиційно є фондоємними галузями, які передбачають 

створення і експлуатацію вартісних споруд, придбання гірничого і транспорт-

ного обладнання та ін. Інвестиції в ці галузі як правило є масштабними проек-

тами із значними термінами освоєння родовищ корисних копалин, що спричиняє 

багато ризиків інвестування. Переліченими факторами зумовлена актуальність 

інвестиційної оцінки вітчизняної МСБ на різних рівнях: на локальному, що сто-

сується окремих родовищ корисних копалин, та регіональному і державному – із 

визначенням найбільш стратегічно важливих видів мінеральної сировини.  

Експлуатація МСБ значною мірою забезпечує добробут держави; зокрема, за 

рахунок експорту рудної продукції країна отримує понад 60 % валютних надхо-

джень. Проте Україна імпортує значні обсяги хрому, ванадію, алюмінію, міді, 

цинку, свинцю, олова, вольфраму, молібдену, дорогоцінних металів (золото, срі-

бло, платина), магнезиту, флюориту, бокситів, хлориду магнію та деяких інших 

видів мінеральної сировини, включаючи значну кількість нафти і газу, частково 

вугілля. Тому оцінка мінерально-сировинного потенціалу країни є надзвичайно 

актуальною та має велике економічне значення (Mykhailov, Hrinchenko, 2018). 

Перші узагальнюючі зведення щодо геологічної будови і корисних копалин 

України наведені у відповідних томах фундаментальної праці „Геологія 

Радянського Союзу” (1944–1958 рр.), в монографії В.Г. Бондарчука „Геологія 

родовищ корисних копалин України” (1969 р.). Питання про стан мінеральних 

ресурсів і геологію корисних копалин України висвітлювалися в роботах О.К. 

Бабиніна, А.Х. Бакаржиєва, Я.М. Бєлєвцева, О.Б. Боброва, В.Г. Бондарчука, А.С. 

Войновського, Л.С. Галецького, Є.Б. Глеваського, П.Ф. Гожика, С.В. 



6 
 

 
 

Гошовського, Д.С. Гурського, К.Ю. Єсипчука, Е.Я. Жовинського, В.М. Загнітка, 

П.М. Зарицького, В.Б. Коваля, С.Г. Кривдіка, Є.О. Куліша, Є.К. Лазаренко, М.І. 

Лебідя, О.І. Матковського, В.С. Металіді, С.В. Нечаєва, Б.С. Панова, В.Л. 

Приходька, М.П. Семененка, А.О. Сіворонова, В.І. Скаржинського, С.М. 

Стрекозова, Є.Ф. Шнюкова, В.О. Шумлянського, Г.М. Яценка і багатьох інших. 

Роботами, які узагальнили накопичені на початок XXI сторіччя зведення з 

мінерально-сировинних ресурсів України стали двотомна монографія (Гурський 

та ін., 20061, 2), а також серія підручників (Михайлов та ін., 2007, 20081, 2009).  

Однак, в цих та інших роботах відсутній критичний аналіз МСБ України на 

сучасному етапі, не надана геолого-економічна оцінка видів сировини в сучасних 

ринкових умовах, не висвітлені ті проблеми, які стоять перед видобувною галу-

ззю України у зв’язку з ускладненням зовнішніх і внутрішніх передумов викори-

стання її мінерально-сировинної бази.  

В останні роки приділяється увага питанням геолого-економічної оцінки 

об’єктів МСБ України (Гайлін та ін., 2017; Гурський, 2008; Довгий та ін., 2007; 

Михайлов, Курило, 20101,2, 2015; Рудько та ін., 2010, 2011, 2015; Mykhailov, 2016; 

Mykhailov, Kurylo, 2015), розробляються теоретичні питання такої оцінки 

(Коржнев та ін., 2006; Михайлов та ін., 20141), ведеться підготовка фахівців, 

видано ряд підручників і навчальних посібників (Коржнев та ін., 2006; Михайлов 

та ін., 2007, 20081; Михайлов, Курило, 2015; Михайлов та ін., 2018). 

Важливою роботою, де проведене ранжування об’єктів МСБ України стала 

монографія Д.С. Гурського (Гурський, 2008), де обґрунтовано виділення групи 

стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин. 

Питання неповного залучення усього різноманіття розвіданих запасів 

вітчизняної МСБ також піднімалось у публікаціях Л.С. Галецького, де 

відзначено також проблему відсутності повного циклу виробництва (від 

видобутку корисних копалин до випуску кінцевої продукції з них). Найчастіше 

підприємства займаються лише видобутком і первинною переробкою сировини, 

що занижує додану вартість продукції в декілька разів порівняно із кінцевими 

продуктами споживання. Головною причиною такого розподілу також є 

недостатні обсяги інвестування у переробку, збагачення та металургійний чи 

хімічний переділ сировини. 

Більшість перелічених робіт містять оцінку МСБ загалом та її окремих скла-

дових, але з точки зору їх кількісної і якісної оцінки, геологічних передумов і 

закономірностей розповсюдження родовищ і проявів корисних копалин. Част-

ково в публікаціях зустрічаються результати геолого-економічної оцінки запасів 

і ресурсів корисних копалин, але, як правило, це результати нормативної або по-

рівняльної оцінки, яка не містить детального інвестиційного аналізу проектів ви-

користання надр. 

Розвитку МСБ України заважає недосконала законодавча база і помилкова ін-

вестиційна політика кінця 90-х – початку 2000-х років, застарілі технології видо-

бутку і вилучення корисних компонентів, відсутність економічної оцінки бага-

тьох видів корисних копали і їх родовищ з урахуванням механізмів ринкової еко-
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номіки, відсутність інвестицій. Це обумовлює необхідність розвивати прагмати-

чний підхід до оцінки нашої МСБ з урахуванням реалій сьогодення, зокрема, ви-

ходом України на світовий ринок мінеральної сировини. Головним завданням 

геологічної галузі України на найближчі роки є переоцінка власної мінерально-

сировинної бази за сучасними економічними критеріями, головним з яких є ін-

вестиційна привабливість її об’єктів. Оцінка інвестиційної привабливості 

об’єктів МСБ України з урахуванням ризиків, поточної й прогнозної кон’юнк-

тури необхідна для успішного залучення інвестицій та отримання найбільшого 

економічного ефекту на всіх етапах реалізації проектів з освоєння ресурсної 

бази. Результати такого дослідження є важливими для вибору оптимальних еко-

номічно-адміністративних форм залучення фінансування об’єктів, розробки пе-

реговорної позиції до підписання Угоди про розподіл продукції, формування 

сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів. Саме цим питанням і 

присвячені наукові дослідження, що пропонуються.       

Основною метою досліджень є оцінка інвестиційної привабливості об’єктів 

МСБ України, що є надзвичайно актуальним питанням з урахуванням необхід-

ності залучення інвестицій для розвитку економіки нашої держави. Основними 

завданнями роботи є розробка методики, критеріїв і показників оцінки інвести-

ційної привабливості об’єктів МСБ України і їх послідовна оцінка.   
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РОЗДІЛ 1. КРИТИЧНІ МІНЕРАЛИ: ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ 

 

1.1. Загальні уявлення щодо критичної мінеральної сировини 

 

Використання мінеральних ресурсів є невід’ємною складовою нашого життя, 

значення якої тільки зростає з розвитком промислового виробництва, нових тех-

нологій і необхідності впровадження так званої «зеленої енергетики». За прогно-

зами Всесвітнього  банку попит на метали і корисні копалини буде стрімко збі-

льшуватися, так, наприклад, попит на метали, які використовують для електрич-

них акумуляторних батарей (алюміній, кобальт, залізо, свинець, літій, марганець, 

нікель) зросте більш ніж на 1000 % до 2050 р., а на думку Організації економічної 

співпраці і розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development – 

OECD) попит на метали зросте з 8 млрд т у 2020 р. до 20 млрд т у 2060 р., що 

значно посилить тиск на ресурсну базу нашої планети (Communication from…, 

2020).  

Критичними вважаються такі корисні копалини, які з одного боку є необхід-

ними для забезпечення економічної і національної безпеки певної країни, є клю-

човими у виробничих і сільськогосподарських ланцюгах, забезпечують впрова-

дження сучасних технологій, а з іншого не забезпечені чи забезпечені не повною 

мірою власним видобутком, тобто залежать від імпорту з третіх країн (Bartekova, 

Kemp, 2016; Critical and Strategic…; European Commission…, 2020, 20201; Hau-

mann, 2018; Suggestions…; The methodology…;  Towards a Historical…, 2018). 

Останній у свою чергу наразі має певні ризики, обумовлені насамперед рідкістю 

родовищ тих чи інших елементів, ступенем геополітичної стабільності країн-по-

стачальників, рівнем концентрації ресурсів, виробництва чи переробки в певних 

країнах чи компаніях, особливостями торгівельної політики, збільшенням по-

питу, складнощами з видобутком тощо.    

Критичні корисні копалини широко використовуються в сучасних високотех-

нологічних галузях, зокрема для енергетичних технологій (виробництво соняч-

ної і вітрової енергії, електромобілі та ін.) необхідні індій, галій, германій, селен, 

телур, неодим, лантан, тантал, ванадій, літій, кремінь, платина, кобальт, нікель, 

миш’як, срібло; в аерокосмічній і оборонній промисловості широко використо-

вуються ванадій, реній, кобальт, нікель, ніобій, неодим, самарій, кобальт, ітрій, 

тербій, європій, ербій; для акумуляторних технологій потрібні кобальт, графіт, 

літій, марганець; для електроніки – празеодим, самарій, скандій, європій, галій, 

індій, германій, олово, церій, лантан, цинк, селен. 

В першому наближенні всю гаму критичної сировини можна розбити на три 

групи за ступенем критичності (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Ступень критичності сировини (за матеріалами Critical commodities…) 

Висока Середня Низька 

РЗЕ 

Галій 

Індій 

Вольфрам 

Селен 

Титан 

Стронцій 

Графіт 

Ртуть 

Торій 

Миш’як 

Свинець 
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МПГ 

Кобальт 

Ніобій 

Магній 

Молібден 

Сурма 

Літій 

Ванадій 

Нікель 

Тантал 

Телур 

Хром 

Марганець 

Олово 

Германій 

Берилій 

Цирконій 

Вісмут 

Фтор 

Цинк 

Барій 

Срібло 

Кадмій 

Мідь 

Алюміній 

Реній 

Золото 

Уран 

Алмази 

Залізо 

 

Розглянемо деякі найважливіші галузі застосування критичних мінералів, до 

яких належать літій-іонні акумулятори, сонячні енергетичні системи і вітрові те-

хнології, постійні магніти. 

Використання літій-іонних акумуляторів стрімко зростає. В їх виробництві 

широко використовуються кобальт, літій, нікель та інші метали. Найважливі-

шими вимогами до таких акумуляторів є низька вартість, висока енергія і довгій 

термін дії. Однак, є проблема, пов’язана з ризиком поставок тієї чи іншої проду-

кції для їх виготовлення, наприклад, значна частка кобальту постачається з Де-

мократичної Республіки Конго (ДРК), де існує значна політична нестабільність, 

що може призвести до перебоїв з його постачанням. Тому існує необхідність по-

шуку альтернативних постачальників і матеріалів, наприклад, розглядаються ва-

ріанти використання батарей з комбінацією літію, алюмінію, кобальту, заліза, ні-

келю, графіту, фосфату, титану і марганцю. У будь якому випадку літій є необ-

хідними елементами всіх типів батарей, а також графіт за виключенням літій-

залізо-фосфатних батарей, де замість нього використовують титан. Підраховано, 

що для забезпечення зростаючого ринку електромобілей, для яких необхідно ви-

користання літієвих батарей, до 2035 р. необхідно щорічне зростання поставок 

літію на 7,5 % і кобальту – на 3 % (Политика США…). 

Що стосується сонячних панелей і вітрових турбін, для їх виготовлення необ-

хідними є срібло, кадмій, телур, індій, галій, селен, германій, РЗЕ (диспрозій, не-

одим, тербій, празеодим). Очікується суттєве прискорення переходу енергетики 

на відновлювальні джерела енергії, зростанні попиту на вищеназвані елементи, 

що вимагає інтенсифікації їх видобутку.  

Для сонячної енергетики використовують два головних типи фотоелектрич-

них елементів: кристалічні кременисті елементи і тонкоплівкові сонячні елеме-

нти. Фотоелементи на основі кремнію об’єднують в модулі, які монтуються у 

масив з приблизно 10 модулями. В тонкоплівкових сонячних елементах викори-

стовують шари ультратонких напівпровідникових матеріалів, які можна розмі-

щувати безпосередньо в черепиці криш і на фасадах будівель. В них використо-

вують телурид кадмію чи селенід міді, індію і галію.  

 Необхідною складовою постійних магнітів є важкі РЗЕ, поставки яких не від-

повідають попиту, який постійно зростає. Тим часом світовий ринок має суттєву 
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залежність від поставок з Китаю, який є основним світовим постачальником РЗЕ 

і виробляє 75 % постійних магнітів у світі (Политика США…). 

Більшість рідкісноземельних елементів сконцентровані в родовищах с бастне-

зитом (США, Китай) і монацитом (Австралія, ПАР, Китай, Бразилія, Малайзія, 

Індія), причому легкі РЗЕ (лантан, церій, празеодим, неодим) більш розповсю-

джені, а важкі РЗЕ (ітрій, гадоліній, лютецій та ін.) більш дефіцитні, хоча й ко-

ристуються більшим попитом. Проблемою є домінуюче положення Китаю на сві-

товому ринку РЗЕ. Саме тому в останній час багато країн світу (Австралія, США, 

Індія, Бразилія та ін. прагнуть розвивати власну МСБ рідкісних земель. 

Зрозуміло, що набір критичних мінералів може бути різним у різних країнах. 

Списки критичної сировини розроблені в ЄС, США, Канаді, Австралії, Великій 

Британії, Японії, Південній Кореї. Розглянемо деякі з них. 

 

1.2. Критичні мінерали ЄС 

 

Проблема критичної сировини має особливо значення для країн Європейсь-

кого Союзу (ЄС), які по-перше в більшості є високотехнологічними країнами, а 

по друге – країнами з достатньо виснаженою за довгі роки розробки власною 

мінерально-сировинною базою. Тим часом ЄС значно залежить від імпорту си-

ровини з третіх країн. Так, Китай забезпечує постачання до ЄС 98 % рідкіснозе-

мельних елементів, Туреччина – 98 % борної сировини, Казахстан – 71 % фосфо-

ритів, США – 88 % берилію, Чилі – 78 % літію, Південно-Африканська респуб-

ліка (ПАР) – від 71до 93 % МПГ, тощо (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основні постачальники мінеральної сировини до ЄС (Critical raw materials…) 

 

Таким чином, доступ до ресурсів є стратегічним питанням безпеки Європи для 

реалізації нових технологій, зокрема «зеленої енергетики». Саме тому почина-
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ючи з 2011 р. Європейська комісія складає і систематично перезатверджує спи-

сок критично важливої сировини (CRM). В 2011 р. до нього було включено 14 

видів сировини, в 2014 р. – 20, в 2017 р. – 27, в 2020 р. – 30 видів мінеральної 

сировини, які повинні забезпечувати функціонування ключових напрямків про-

мисловості Європи, насамперед у відношенні високотехнологічних виробництв. 

Основними параметрами визначення критичності сировини для ЄС є економічна 

значимість сировини і ризик її постачання з боку третіх держав. Список включає 

(табл. 2): 

 
Таблиця 2. Критична сировина ЄС (Communication from…, 2020) 

Сурма Гафній Фосфорити  

Барит Важкі РЗЕ Скандій  

Берилій Легкі РЗЕ Кремній металічний  

Вісмут Індій Тантал  

Борати Магній Вольфрам  

Кобальт Природний графіт Ванадій  

Коксівне вугілля Природна гума Боксити  

Плавиковий шпат Ніобій Літій  

Галій МПГ Титан  

Германій Фосфатна руда Стронцій  

 

Залежність ЄС від імпорту мінеральної сировини і головні галузі її викорис-

тання в країнах ЄС наведені в табл. 3, з якої видно, що Європа повністю залежить 

від постачання з третіх країн такої сировини, як сурма, вісмут, борати, літій, ма-

гній, ніобій, фосфор, скандій, тантал, титан, МПГ, РЗЕ, значною мірою (понад 

50 %) – барит, боксити, кобальт, коксівне вугілля, плавиковий шпат, фосфатна 

руда, кремній металічний, вкрай необхідних промисловості ЄС.  

 
Таблиця 3. Залежність ЄС від імпорту мінеральної сировини (Communication from…, 

2020) 

Сиро-

вина 

Головні сві-

тові постача-

льники, % 

Головні постача-

льники до ЄС ( %) 

Залеж-

ність 

від ім-

порту, 

% 

Головні галузі використання 

Сурма Китай (74) 

Таджикистан (8) 

Росія (4) 

Туреччина (62) 

Болівія (20) 

Гватемала (7) 

100 Антипірени (речовини, що утрудню-

ють займання матеріалів та знижу-

ють швидкість поширення полум'я) 

Захисні засоби 

Свинцево-кислотні акумулятори 

Барит Китай (38) 

Індія (12) 

Марокко (10) 

Китай (38) 

Марокко (28) 

Німеччина (10) 

Норвегія (1)  

Інші країни ЄС (15) 

70 Медичні засоби 

Радіаційний захист 

Хімія 

Боксит Австралія (28) 

Китай (20) 

Бразилія (13) 

Гвінея (64) 

Греція (12) 

Бразилія (10) 

87 Виробництво алюмінію 
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Франція (1) 

Бери-

лій 

США (88) 

Китай (8) 

Мадагаскар (2) 

н/зв н/д Електронне і комунікаційне облад-

нання 

Автомобільні, аерокосмічні і обо-

ронні компоненти 

Вісмут Китай (85) 

Лаос (7) 

Мексика (4) 

Китай (93) 

   

100 Фармацевтична промисловість і виро-

бництво кормів для тварин 

Медичне обладнання 

Низькотемпературні сплави    

Борати Туреччина (42) 

США (24) 

Чилі (11) 

Туреччина (98) 

  

  

100 Спеціальне скло 

Добрива 

Постійні магніти 

Ко-

бальт 

Конго ДР (59) 

Китай (7) 

Канада (5) 

Конго ДР (68) 

Фінляндія (14) 

Французька Гвіана 

(5) 

86 Акумулятори 

Суперсплави (жароміцні сплави, на 

основі Ni, Fe-Ni або Со, які виявля-

ють високу міцність і окалиностій-

кість при підвищених температурах) 

Каталізатори 

Магніти 

Кок-

сове 

вугілля 

Китай (55) 

Австралія (16) 

Росія (7) 

   

Австралія (24) 

Польща (23) 

США (21) 

Чехія (8) 

Німеччина (8) 

62 Кокс для стали 

Вуглеводневі волокна 

Акумуляторні електроди 

Плави-

ковий 

шпат 

Китай (65) 

Мексика (15) 

Монголія (5) 

   

Мексика (25) 

Іспанія (14) 

ПАР (12) 

Болгарія (10) 

Німеччина (6) 

66 Виробництво сталі і чавуну 

Холодильне обладнання і кондиціо-

нування 

Виробництво алюмінію та інша мета-

лургія 

Галій Китай (80) 

Німеччина (8) 

Україна (5%) 

   

Німеччина (35) 

Велика Британія (28) 

Китай (27) 

Угорщина (2) 

31 Напівпровідники 

Фотоелектричні елементи 

Герма-

ній 

Китай (80%) 

Фінляндія (10) 

Росія (5) 

Фінляндія (51) 

Китай (17) 

Велика Британія (11) 

31 Оптичні волокна і інфрачервона оп-

тика 

Супутникові сонячні батареї 

Каталізатори полімеризації 

Гафній Франція (49) 

США (44) 

Росія (3) 

Франція (84) 

США (5) 

Велика Британія (4) 

0  Суперсплави 

Стрижні ядерних реакторів 

Вогнестійка кераміка 

Індій Китай (48) 

Республіка Ко-

рея (21) 

Японія (8) 

  

Франція (28) 

Бельгія (23) 

Велика Британія (12) 

Німеччина (10) 

Італія (5) 

0 Плоскі дисплеї 

Фотоелектричні елементи і фотоніка 

Припаї 

Літій Чилі (44) 

Китай (39) 

Аргентина (13) 

Чилі (78) 

США (8) 

Росія (4) 

100 Акумулятори 

Скло і кераміка 

Металургія сталі і алюмінію 

Магній Китай (89) 

США (4) 

Китай (93) 

  

100 Легкі сплаві для автомобілів, елект-

роніки, упаковки і будівництва 
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Засіб для вилучення сірки в сталепла-

вильному виробництві 

Приро-

дний 

графіт 

Китай (69) 

Індія (12) 

Бразилія (8) 

  

Китай (47) 

Бразилія (12) 

Норвегія (8) 

Румунія (2) 

98 Акумулятори 

Вогнетривкі матеріали для сталепла-

вильного виробництва 

Нату-

ральна 

гума 

Таїланд (33) 

Індонезія (24) 

В’єтнам (7) 

Індонезія (31) 

Таїланд (18) 

Малайзія (16) 

100 Шини 

Гумові деталі для машин і господар-

чих товарів 

Ніобій Бразилія (92) 

Канада (8) 

Бразилія (85) 

Канада (13) 

100 Високоміцна сталь і суперсплави 

для транспорту і інфраструктури 

Високотехнологічні вироби (конден-

сатори, надпровідникові магніти і ін.) 

Фосфа-

тна руда 

Китай (48) 

Марокко (11) 

США (10) 

Марокко (24) 

Росія (20) 

Фінляндія (16) 

84 Мінеральні добрива 

Сполуки фосфору 

Фос-

фор 

Китай (74) 

Казахстан (9) 

В’єтнам (9) 

Казахстан (71) 

В’єтнам (18) 

Китай (9) 

100 Хімічні сполуки 

Захисні засоби 

Скан-

дій 

Китай (66) 

Росія (26) 

Україна (7) 

Велика Британія 

(98) 

Росія (1) 

100 Твердооксидні паливні елементи 

Легкі сплави 

Крем-

ній ме-

таліч-

ний 

Китай (66) 

США (8) 

Норвегія (6) 

Франція (4) 

  

Норвегія (30) 

Франція (20) 

Китай (11) 

Німеччина (6) 

Іспанія (6) 

63 Напівпровідники 

Сонячні батареї 

Електронні компоненти 

Силіконові вироби 

Строн-

цій 

Іспанія (31) 

Іран (30) 

Китай (19) 

Іспанія (100) 

   

0 Керамічні магніти  

Алюмінієві сплави 

Медичні прилади 

Піротехніка 

Тантал ДР Конго (33) 

Руанда (28) 

Бразилія (9) 

ДР Конго (36) 

Руанда (30) 

Бразилія (13) 

99 Конденсатори для електронних при-

строїв 

Суперсплави 

Титан Китай (45) 

Росія (22) 

Японія (22) 

н/зв 100 Легкі високоміцні сплави для авіації, 

космосу, оборони тощо 

Медичні прилади 

Вольф-

рам 

Китай (69) 

В’єтнам (7) 

США (6) 

Австрія (1) 

Німеччина (1) 

н/зв н/д Сплави для аеронавтики, космосу, 

оборони, електротехніки тощо 

Фрезерні, ріжучи і гірничі інструме-

нти 

Вана-

дій 

Китай (55) 

ЮАР (22) 

Росія (19) 

н/зв н/д Високоміцні низьколеговані сплави 

для авіації, космосу, ядерних реакто-

рів тощо 

Хімічні каталізатори 

МПГ ПАР (84) (іри-

дій, платина, 

родій, рутеній) 

Росія (40) (па-

ладій) 

н/зв 100 Хімічні і автомобільні каталізатори 

Паливні елементи 

Електронні прилади 
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Важки 

РЗЕ 

Китай (86) 

Австралія (6) 

США (2) 

Китай (98) 

Інші країни, які не 

входять до ЄС (1) 

Велика Британія (1) 

100 Постійні магніти для електродвигу-

нів і генераторів електроенергії 

Люмінофори для освітлення 

Каталізатори 

Акумулятори 

Скло і кераміка 

Легкі 

РЗЕ 

Китай (86) 

Австралія (6) 

США (2) 

Китай (99) 

Велика Британія (1) 

100 Легування сталей 

Каталізатори 

Полірувальні порошки 

Постійні магнгіти 

Оптичне скло 

Високотемпературні надпровідники 

Особливі побоювання викликає суттєва залежність Європи від поставок з Ки-

таю (барит, вісмут, галій, германій, магній, графіт, фосфор, РЗЕ), Гвінеї (бок-

сити), ДР Конго (кобальт, тантал), Чилі (літій), Росії (літій, фосфатна руда, скан-

дій), Казахстану (фосфор), Руанди (тантал). 

Для забезпечення своєї промисловості критично важливою сировиною в ЄС 

передбачені наступні напрямки (Communication from…, 2020): 
 Розвиток сталих виробничо-побутових ланцюгів для промислових екосистем, для чого 

передбачено створення галузевого Європейського сировинного альянсу і розробка кри-

теріїв для сталого фінансування гірничодобувного і переробного секторів. 

 Кругове використання ресурсів, екологічно чистих продуктів та інновацій, збільшення 

використання переробки відходів підприємств, вторинної сировини. 

 Розвиток власної МСБ критичної сировини в Європі, розвиток проектів з видобутку і 

переробки такої сировини; розробки технології їх розвідки, видобутку і переробки, зок-

рема, за даними дистанційного зондування Землі.   

 Диверсифікація поставок сировини з третіх країн, розвиток стратегічного міжнародного 

партнерства і пов’язаної з ними сталого фінансування для забезпечення постачання най-

важливішої сировини. 

 

1.3. Критичні мінерали США 
 

У 2018 р. у США було складено і опубліковано список із 35 критичних міне-

ралів, підготовлений Геологічною службою США на основі таких показників, як 

ризик пропозицій (концентрація виробництва), зростання виробництва (зміна ро-

зміру ринку і геологічних ресурсів), динаміка ринку (зміна ціни), співвідношення 

імпортно-експортних операцій, аналіз ланцюгів поставок, їхня роль у розробці 

нових технологій і таке інше (Политика США…; Critical and Strategic…) (табл. 

4). Було визначено «перекос», який склався у світі з видобутком критичних ко-

рисних копалин. Так, лідируючу позицію займає Китай, де добувається левова 

частка (%) ітрію (99), галію (94), магнію (87), вольфраму (82), вісмуту (80), РЗЕ 

(80), а також значна часта (близько 60 % і більше) графіту, германію, телуру, 

плавикового шпату. Південна частина Африки є основним регіоном світу з видо-

бутку хрому, марганцю, МПГ, танталу, кобальту. В Бразилії виробляється 88 % 

ніобію, а в Австралії – 58 % літію. Таке положення становить загрозу національ-

ній безпеці США та ряду інших країн. Що стосується США, то тут у значних 

кількостях видобувається гелій, РЗЕ а в відносно невеликих – сурма, кобальт, 
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галій, германій, літій, магній, паладій, реній, телур, титан; в результаті вторинної 

переробки відходів сировини вилучають алюміній, хром, кобальт, галій, індій, 

магній, МПГ, олово, титан.  
 

Таблиця 4. Критичні корисні копалини США (Политика США…)   

Мінерал Глобальне виробниц-

тво 

Провідні виробники (2017 р., %) 

2000 2010 2017 

Алюміній (бок-

сити), млн т 
135 209 309 

Австралія (28,5), КНР (22,6), Бразилія 

(12,5), Гвінея (15), інші (21,4) 

Сурма, тис. т 118 167 137 КНР (72), інші (28) 

Миш’як, тис. т 33,9 52,8 34,6 КНР (69), інші (31) 

Барит, млн т 6,2 7,85 8,7 КНР (37), Індія (18), інші (45) 

Берилій, т 280 205 210 США (71), інші (29) 

Вісмут, т 5 880 8900 17100 КНР (73), інші (27) 

Цезій NA NA NA н/зв 

Хром, млн т 14.4 23.7 30.2 ПАР (46,2), Казахстан (12,9), інші (40,9) 

Кобальт, тис. т 33 300 89 500 120 000 ДРК (61), інші (39) 

Плавиковий шпат, 

млн т 
4,5 6,0 5,7 КНР (61), Мексика (18), інші (21) 

Галій, т 100 182 320 КНР (94), інші (6) 

Германій, т 71 118 106 КНР (57), інші (43) 

Графіт, тис. т  571 925 897 КНР (75), Бразилія (10), інші (15) 

Гафній NA NA NA н/зв 

Гелій, млн м3 98б. 75 160 США (57), Катар (28), Алжир (8,7), інші (6,3) 

Індій, т 335 609 714 
КНР (40), Республіка Корея (31,5), інші 

(27,5) 

Литий, тис. т 14 28,1 38 
Австралія (58), Чилі (21), КНР (9,8), Арген-

тина (8,3), інші (2,9) 

Магній, тис. т  368 757 1100 КНР (89), інші (11) 

Марганець, млн т 7,28 13,9 17,3 
ПАР (31), Австралія (16), Габон (12,7), КНР 

(9,8), інші (30,5) 

Ніобій, тис. т 32,6 62,9 69,1 Бразилія (88), інші (12) 

Платина, т 155 192 199 ПАР (72), Росія (11) 

Калійна сіль, млн т 25,3 33,7 41,4 
Канада (29), Росія (17,6), КНР (13), інші 

(40,4) 

РЗЕ, тис. т 83,5 133 132 КНР (80), Австралія (14), інші (6) 

Реній, т 28,4 47,2 51,6 КНР (55), Польща (19), США (17), інші (9) 

Рубідій NA NA NA н/зв 

Скандій NA NA NA н/зв 

Стронцій, тис. т 520 405 255 
Іспанія (35,3), Мексика (28), КНР (19,6), Іран 

(15,7) 

Тантал, т 836 681 1810 
ДРК (42), Руанда (24), Нігерія (8,5), інші 

(25,5) 

Телур, т 125 NA 470 КНР (68), Японія (12), Росія (12), інші (9,2) 

Олово, тис. т 238 256 313 
КНР (29,7), Індонезія (26,5), Бірма (15), інші 

(28,8) 

Титан, млн т 4,3 6,4 5,5 
ПАР (18), КНР (15), Канада (16), Австралія 

(13) 

Вольфрам, тис. т 37,4 68,8 82,1 КНР (82), інші (18) 
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Уран, т NA 1 506 1 021 
Казахстан (39), Канада (22,5), Австралія 

(10) 

Ванадій, тис. т 43,0 57,6 71,2 КНР (56), Росія (25), ПАР (11,2) 

Цирконій, млн т 1,04 1,25 1,55 
Австралія (32,5), ПАР (24,3), КНР (9), інші 

(34,2) 

 

У світі існує значний ресурсний потенціал більшості критичної сировини, за 

виключенням вісмуту, цезію, германію, індію і телуру, які отримують переважно 

як супутні компоненти. Зведення по світових запасах і ресурсах критичної сиро-

вини наведені в табл. 5. Треба відзначити, що Китай є світовим лідером за ресу-

рсами сурми, РЗЕ, стронцію, телуру, олова, вольфраму, ванадію, а також бариту, 

плавикового шпату, графіту, магнію і титану.  
 

Таблиця 5. Світові ресурси і запаси критичних мінералів (Политика США…)  

Мінерал Ресурси Запаси Провідні країни (%)  

Алюміній (бок-

сити), млрд т 
Дуже значні 30 

Гвінея (24,6), Австралія (20,6), В’єтнам 

(12,3), Бразилія (8,6), Ямайка (6,6) 

Сурма, млрд т 

Основні ресурси в 

Австралії, Болівії, 

КНР, Мексиці 

1,5 КНР (32), Росія (23), Болівія (21) 

Миш’як Невідомо н/зв н/зв 

Барит, млн т 2 млрд т 320 
Казахстан (26,5), Індія (16), КНР (11), 

Туреччина (11), інші (35,5) 

Берилій 

60 % світових ресу-

рсів (100 млн т) зо-

середжені в США 

н/зв н/зв 

Вісмут н/зв н/зв н/зв 

Цезій, тис. т невідомо 90 Зімбабве (67), Намібія (33) 

Хром, млн т Значні 560 
Казахстан (41), ПАР (35,7), Індія (17,8), 

інші (5,5) 

Кобальт, млрд т 
25 (суша), 120 (разом 

з морем) 
6,9 

ДРК (49), Австралія (17,4), Куба (7,2), 

інші (26,4) 

Плавиковий 

шпат, млн т 
500 млн т 310 

Мексика (21,9), КНР (13,5), ПАР (13,2), 

інші (51,4) 

Галій Значні н/зв невідомо 

Германій Не визначені н/зв невідомо 

Графіт, млн т > 800 млн т 300 
Туреччина (30), Китай (24,3), Бразилія 

(24), інші (21,7) 

Гафній н/зв н/зв н/зв 

Гелій, млн м3 США – 20,6 н/зв США, Алжир, Росія 

Індій NA н/зв н/зв 

Литий, млн т 47 14 
Чилі (57), Австралія (19,3), Аргентина 

(14,3) КНР (7), інші (2,4) 

Магній, млрд т Багато млрд т 8,5 
Росія (27), Північна Корея (27), КНР 

(11,8), інші (34,2) 

Марганець, млн т  760 
ПАР (30,2), Україна (18,4), Бразилія 

(14,5), Австралія (13), інші (23,9) 

Ніобій, млн т Великі 9,1 Бразилія (80), Канада (17,6), інші (2,4) 

МПГ, тис. т 100 тис т 69 ПАР (91) 

Калійна соль, млрд т 250 н/зв Канада, Білорусь, Росія 
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РЗЭ, млн т Значні 120 
КНР (37), Бразилія (18), Росія (15), Індія 

(5,8), Австралія (2,8) 

Реній, тис. т Значні 2,4 
Чилі (54), США (16,6), Росія (12,9), інші 

(16,5) 

Рубідій, тис. т Значні 90 Намібія (55), Зімбабве (33), інші (12) 

Скандій Великі  невідомо 

Стронцій, млрд т 1 млрд т 6,8 КНР 

Тантал, тис. т н/зв 110 Австралія (70), Бразилія (30) 

Телур, тис. т н/зв 31 КНР (21,3), США (11,3), інші (67,4) 

Олово, млн т Великі 4,7 
КНР (23,4), Індонезія 17), Бразилія (15), 

інші (44,6) 

Титан, млн т 2000 880 
Австралія (28,4), КНР (26,1), Індія (9,7), 

інші (35.8) 

Вольфрам, млн т Великі 3,2 КНР (57,5), інші (42,5) 

Уран, млн т 7,6 4,4 
Австралія (26), Канада (11) Казахстан 

(8,2), Нігер (7,2), Намібія (6,8), Росія (6,2) 

Ванадій, млн т 63 20 КНР (47,5), Росія (25), ЮАР (17,5), інші (10) 

Цирконій, млн т Значні 73 Австралія (57,5), ПАР (19), інші (23,5) 

 

У США запаси критичних мінералів обмежені, за виключенням гелію і бери-

лію, хоча наявні значні ресурси вольфраму, літію, ванадію, урану, РЗЕ і деякі 

ресурси цезію, марганцю і ніобію, а також кобальту, германію, телуру і ренію як 

супутніх компонентів при переробці руд міді, цинку і бокситів. Розміщення го-

ловних типів корисних копалин на території США показане на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Розміщення найважливіших типів корисних копалин на території США (Global 

Mineral…, 2021) 

 

Цікаво відзначити, що США значну увагу приділяють відновленню мінера-

льно-сировинної бази, витрачаючи приблизно 8 % річного бюджету (понад 600 

млн доларів, що більше, ніж 17 млрд гривень) на розвідку корисних копалин, 

причому не тільки в межах національної території, але й по всьому світу (Поли-

тика США…). Це суттєво більше, ніж витрачає Китай (5 %), Росія (4 %) та інші 

країни. Головні розвідувальні проекту охоплюють золото, мідь, літій, рідкісно-

https://www.usgs.gov/media/images/united-states-critical-minerals-locations


18 
 

 
 

земельні елементи, вольфрам, молібден, срібло, уран, кобальт, торій, ніобій, гра-

фіт, кварцовий пісок та ін. Тим не менш, зберігається суттєва залежність США 

від імпорту цілого ряду корисних копалин, зокрема, США повністю (на 100 %) 

залежать від поставок з інших країн такої сировини, як миш’як, цезій, плавико-

вий шпат, галій, графіт, індій, марганець, ніобій, РЗЕ, рубідій, скандій, стронцій, 

тантал, ванадій і суттєво (понад 50 %) – алюміній, сурма, барит, вісмут, хром, 

кобальт, германій, літій, магній, МПГ, калійна сіль, реній, телур, олово, титан, 

вольфрам, уран (табл. 6). 
 

Таблиця 6. Залежність США від імпорту мінеральної сировини (Политика США…) 

Сиро-

вина 

Головні постачальники 

до США (%) 

Залежність 

від імпо-

рту, % 

Головні галузі використання 

Алюміній 

(боксити) 

Ямайка (46), Бразилія (25), 

Гвінея (15), інші (14) 

˃75 Транспорт, будівництво, електрика, 

пакувальні матеріали 

Сурма Китай (61), інші (39) 85 Вироби з кераміки, скла і гуми, анти-

пірен 

Миш’як Китай (91) 100 Свинцеві акумулятори, гербіциди, ін-

сектициди,  

Барит Китай (63), Індія (14), інші 

(23) 

86 Наповнювач, лакокрасочна промисло-

вість, виготовлення пластмас і гуми 

Берилій Казахстан (44), Японія 

(14), інші (42) 

17 Авто- і побутова електроніка, захисні 

системи 

Вісмут Китай (80), інші (20) 97 Добавки до безсвинцевої арматури 

Цезій Канада 100 Фотоелектричні елементи, енергетика 

Хром ПАР (97) 71 Транспорт, упаковка, будівництво, 

електрика 

Кобальт Норвегія (18), Китай (12), 

Японія (12), інші (58) 

71 Суперсплави, авіаційні двигуни, аку-

мулятори, постійні магніти 

Плавико-

вий шпат 

Мексика (69), В’єтнам 

(10), ПАР (8), інші (13) 

100 Переробка алюмінію і урану 

Галій Китай (32), Велика Брита-

нія (28), Німеччина (15), 

Україна (14), інші (11) 

100 Високотехнологічне обладнання, сві-

тлодіоди, сонячні батареї 

Германій Китай (58), Бельгія (26), 

інші (14) 

˃50 Волоконна і інфрачервона оптика, со-

нячні елементи  

Графіт Китай (37), Мексика (29), 

Канада (17), інші (17) 

100 Виплавка сталі, вогнетривкі вироби, 

ливарне виробництво, гальмові накла-

дки 

Гафній Німеччина, Франція, Ве-

лика Британія 

н/в Суперсплави 

Гелій - - Піднімання газу, лабораторне викори-

стання, МРТ, зварювання 

Індій Китай (27), Канада (22), 

інші (51) 

100 Електроніка, рідинно-кристалічні ди-

сплеї, сонячні елементи, фотогальва-

ніка 

Літій Аргентина (51), Чилі (44), 

інші (4) 

˃50 Акумулятори, кераміка, скло, хімічні 

сполуки 
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Магній Китай (57), Канада (22), 

інші (21) 

51 Сільське господарство, хімічна та 

інша промисловість, будівництво 

Марга-

нець 

Габон (74), ПАР (13), Авс-

тралія (8), інші (5) 

100 Виробництво сталі і металів 

Ніобій Бразилія (72), Канада (18), 

інші (10) 

100 Виробництво сталі і суперсплавів 

МПГ ПАР (44), Німеччина (15), 

Велика Британія (10), інші 

(31) 

71 Автомобільні каталізатори, паливні 

елементи, ювелірні вироби 

Калійна 

сіль 

Канада (84), інші (16) 92 Добрива, хімічна промисловість 

РЗЕ Китай (80), інші (20) 100 Постійні магніти, нафтопереробка, 

скло, лазери, стальні сплави, флуоре-

сцентне освітлення 

Реній Казахстан (34), Канада (19), 

Республіка Корея (13), Ні-

меччина (10), інші (24)  

81 Суперсплави для високотемператур-

них турбінних двигунів, каталізатори 

нафтового реформінгу 

Рубідій Канада 100 Біомедичні дослідження, електроніка, 

спеціальне скло 

Скандій Китай, ЄС, Японія, Росія 100 Кераміка, електроніка, лазери, радіоа-

ктивні ізотопи, освітлення 

Стронцій Мексика (52), Німеччина 

(39), інші (9) 

100 Добавки до бурових розчинів  

Тантал Бразилія (35), Руанда (31), 

Австралія (15), інші (19) 

100 Конденсатори для електронних при-

строїв 

Телур Канада (66), Китай (27), 

інші (7) 

˃75 Фотоелектричні панелі, сонячні еле-

менти, термоелектричні прилади 

Олово Індонезія (23), Малайзія 

(23), Перу (22), Болівія (17, 

інші (15) 

76 Хімікати, жерсть, припай, сплави 

Титан ПАР (35), Австралія (27), 

Канада (12), Мозамбік 

(11), інші (15) 

92 Аерокосмічні апарати 

Вольфрам Китай (32), Німеччина (9), 

Болівія (9), Канада (8), 

інші (42) 

˃50 Різальні інструменти, зносостійкі ма-

теріали, будівництво, металообробка 

Уран Канада, Австралія, Росія 93 Паливо для ядерних реакторів 

Ванадій ПАР (46), Росія (18), Бра-

зилія (13), Китай (10), інші 

(13) 

100 Сталеплавильне виробництво, аеро-

космічне застосування 

Цирконій ПАР (59), Австралія (22), 

Сенегал (14) 

- Кераміка, ливарний пісок, вогнетри-

вкі матеріали, абразивні матеріали 

 

Особливі побоювання викликає суттєва залежність США від поставок з Китаю 

(сурма, миш’як, барит, вісмут, кобальт, галій, германій, графіт, індій, магній, 

РЗЕ, скандій, телур, вольфрам, ванадій), Гвінеї (боксити), Казахстану (берилій, 

реній), України (галій), Габону (марганець), Росії (скандій, уран, ванадій), Руа-

нди (тантал), Мозамбіку (титан), Сенегалу (цирконій).  
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Саме тому у США розроблено цілий ряд законодавчих актів, які мають спри-

яти розвитку власної МСБ і заохоченню виробників до видобутку і переробки 

важливих для економіки країни корисних копалин. Видобуток корисних копалин 

у США регулюється Законом о гірничій промисловості, який було прийнято ще 

у 1872 р., основною метою якого є заохочування розвідки і розробки корисних 

копалин. Він надає можливість приватним особам і підприємствам проводити 

пошуки корисних копалин на федеральних землях з переважним правом їх пода-

льшої розробки, причому він не встановлює обмеження у часі для початку їх ви-

добутку. 

Положення федерального закону 1872 р. доповнюються рядом федеральних 

актів, які включають питання екології, фінансового обґрунтування проектів, до-

зволи на надрокористування, вимоги до управління проектами, відповідальність 

власників проектів, участь громадськості і таке інше. Зокрема, захисту навколи-

шнього середовища присвячені такі закони 60-х і 70-х років минулого століття, 

як Закон про стійкій прибуток від багаторазового використання, Закон про дику 

природу, Національний закон про управління лісами, Національний закон про 

екологічну політику, Федеральний закон про управління земельною політикою. 

До найважливіших законів щодо критичних мінералів належать (Политика 

США…): 
 Національний закон про видобуток стратегічних та критичних мінералів (HR 2531) за 

2019 р.; 

 Закон про державну оборону (HR 2500) за 2020 р.; 

 Закон про мінеральну безпеку (C. 1317) за 2019 р.; 

 Національний закон про видобуток стратегічних і критичних мінералів (520) за 2017 р.; 

 Закон про затвердження національної оборони (HR 5515) за 2019 р.; 

 Закон про енергетику і природні ресурси (1460) за 2017 р.; 

 Національний закон про виробництво стратегічних і критичних мінералів (HR 761) за 

2013 р. 

 Національний закон про виробництво стратегічних і критичних корисних копалин (С. 

145) за 2017 р. 

 Закон про політику відносно критичних мінералів (1600) за 2013 р. 
 

1.4. Критичні мінерали Канади 

 

В Канаді розроблений список критичних мінералів, важливих для сталого еко-

номічного розвитку Канади і її союзників, які можуть видобуватися в Канаді, 

мають важливе значення для вітчизняної промисловості і безпеки і можуть пос-

тачатися до інших країн, який включає (табл. 7). 

 
Таблиця 7. Критичні мінерали Канади (Canada releases…, 2021; Canada’s list…) 

Алюміній 

Сурма 

Вісмут 

Цезій 

Хром 

Кобальт 

Калійні солі 

Гелій 

Індій 

Літій 

Магній 

Марганець 

РЗЕ 

Скандій 

Тантал 

Телур 

Олово 

Титан 
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Мідь 

Плавиковий шпат 

Галій 

Германій 

Графіт 

Молібден 

Нікель 

Ніобій 

МПГ 

Вольфрам 

Уран 

Ванадій 

Цинк 

 

 

Канада єдина із західних країн має великі ресурси кобальту, графіту, літію і 

нікелю, необхідних для виробництва акумуляторів до електромобілей; вона є 

другим у світі виробником ніобію, який використовується в аерокосмічній га-

лузі, четвертим – індію, ключового металу напівпровідників і таке інше (Canada 

releases…, 2021). Таким чином, Канада є одним зі світових центрів гірничодобу-

вної промисловості. 

Розміщення найважливіших типів корисних копалин на території Канади по-

казане на рис. 3.  

 
Рис. 3. Розміщення найважливіших типів корисних копалин на території Канади 

(Global Mineral…, 2021) 

Умовні позначки див. на рис. 2  

 

 

 

 

https://www.usgs.gov/media/images/canada-mineral-locations
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1.5. Критичні мінерали Австралії 

 

Австралія є однією з провідних країн світу стосовно видобутку корисних ко-

палин, зокрема вона є провідним світовим постачальником залізної руди, ву-

гілля, золота, бокситів, міді, цинку, свинцю, марганцю тощо. Ресурсний потен-

ціал Австралії один з найвищих у світі. Крім того руди міді, свинцю і цинку, 

нікелю, золота та ін. можуть слугувати джерелом таких критичних елементів, як 

МПГ, рідкісноземельні елементи, хром, вольфрам, кобальт, кадмій, германій, се-

лен, телур, реній. Тому питання критичних мінералів для Австралії стоїть не так 

гостро, як для інших індустріальних країн.  

Австралія має високий ресурсний потенціал стосовно хрому, кобальту, мідь, 

нікелю, МПГ, РЗЕ, цирконію; середній і високий – сурми, берилію, вісмуту, гра-

фіту, гелію, індію, літію, марганцю, молібдену, ніобію, танталу, торію, олова, ти-

тану, вольфраму (Critical Minerals…; Critical commodities…). З цих 22 елементів 

13 належать до найбільш критичними (важливими) в ЄС, США, Японії, Півден-

ній Кореї, Великий Британії. Частина цих металів (сурма, індій, галій, германій, 

кадмій телур, селен) є супутніми компонентами в родовищах поліметалів, міді, 

золота, нікелю і алюмінію, широко розповсюджених в Австралії. Це зумовлює 

високій потенціал цієї країни щодо забезпечення критичними мінералами світо-

вий товарний ринок. 

З урахуванням походження і зв’язку з певними породними комплексами кри-

тичні корисні копалини Австралії можна об’єднати в три головні мінеральні си-

стеми: 
 пов’язані з основними-ультраосновними магматичними породами переважно мантій-

ного походження: нікель, МПГ, хром, кобальт; 

 пов’язані з гранітоїдними і сублужними інтрузіями: РЗЕ, вольфрам, ніобій, тантал, мо-

лібден, берилій, олово, вісмут;  

 пов’язані з важкими мінеральними пісками: цирконій, титан, РЗЕ, торій.  

Особливу роль в МСБ Австралії відіграє літій, пов'язаний переважно з архей-

ськими пегматитами і соленими озерами.  

Розміщення найважливіших типів корисних копалин на території Австралії 

показане на рис. 4. 
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Рис. 4. Розміщення найважливіших типів корисних копалин на території Австралії 

(Global Mineral…, 2021) 

Умовні позначки див. на рис. 2 

 

1.6. Критичні мінерали України 

 

Питання критичної сировини є порівняно новим для України. В проекті закону 

України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінера-

льно-сировинної бази України до 2030 року» до критичної сировини віднесені 

наступні корисні копалини: природний газ, нафта, уран, коксівне та антрацитове 

кам’яне вугілля, руди алюмінію, вольфраму, міді, свинцю, цинку, нікелю, літію, 

танталу, ніобію, хрому, кобальту, магнію, МПГ (Проект закону…, 2021). При 

цьому під критичною сировиною розуміється «…стратегічна сировина, яка в 

країні не видобувається чи видобувається в обмежених обсягах, а споживається 

в значній кількості та має високий потенційний ризик в обмеженні її імпорту, що 

може привести до зупинення відповідного промислового виробництва» (Проект 

Закону…, 2021). Зрозуміло, що перелік критичної сировини може змінюватися з 

часом в залежності від світової кон’юнктури, попиту, зміною технологій тощо.  

Дещо інше визначення критичної сировини надається в Проекті Кодексу про 

надра (2021): «критична мінеральна сировина – корисні копалини загальнодер-

жавного значення, дефіцит яких може становити загрозу національній безпеці 

України, її промисловому розвитку через неможливість або недоцільність заміни 

іншою сировиною у виробництві та споживанні» (Проект Кодексу…, 2021).  

Перелік критичної мінеральної сировини в цьому документі набагато ширший 

і включає: алмази, барит, берилій, вісмут, боксити, борати, ванадій, вольфрам, 

https://www.usgs.gov/media/images/australia-critical-minerals-locations


24 
 

 
 

галій, гафній, графіт, золото, індій, калійні солі, кобальт, кам’яне вугілля антра-

цитове, кристалосировина (п’єзокварц), коксівне вугілля, літій, магній, марга-

нець, металевий кремній, МПГ, мідь, молібден, нафта, нікель, ніобій, питні підзе-

мні води, природний газ, РЗЕ, алюміній, залізо, сировина фосфатна (апатит та 

фосфорит), свинець, скандій, сурма, тантал, титан, флюорит, фосфор, цинк, цир-

коній.  

Першою науковою публікацією в Україні, присвяченою питанню її критичної 

мінеральної сировини, була стаття Г.І. Рудька і Г.Р. Бали (2021), де наведено 

огляд поняття «критична сировина», до якої в Україні, на думку авторів, нале-

жать: руди рідкісних металів (ванадію, берилію, літію, германію, гафнію, танталу 

і ніобію, скандію, стронцію, РЗЕ), кольорових металів (титану, сурми, кобальту, 

нікелю, вольфраму), МПГ, широкий спектр неметалічних корисних копалин: 

графіт, баритові руди, бор, плавиковий шпат, фосфоритові руди, кремній металі-

чний (Рудько, Бала, 2021).     

Якщо проаналізувати вищенаведені списки критичної сировини в різних краї-

нах і за різними авторами, ми побачимо загальний список з 53 корисних копалин, 

потреби в яких сучасної промисловості найбільші, хоча в різних країнах вони і 

відрізняються (табл. 8). До цього списку потрапляють горючі корисні копалини, 

чорні, легкі, кольорові, благородні, радіоактивні і рідкісні та рідкісноземельні 

метали, каменебарвна, гірничохімічна, гірничорудна (гірничотехнічна) сиро-

вина, а також гелій і природна гума. Вочевидь, аналіз стратегічної сировини Ук-

раїни треба проводити з урахуванням цього списку. 
 

Таблиця 8. Порівняльна характеристика критичних мінералів в різних країнах 
Корисна копалина 1 2 3 4 5 6 7 

Горючі корисні копалини 

Природний газ     + +  

Нафта     + +  

Коксівне та антрацитове вугілля +    + +  

Металічні корисні копалини 

Чорні метали 

Залізо      +  

Марганець  + + +  +  

Хром  + + + +   

Титан + + + +  + + 

Ванадій + + +   + + 

Легкі метали 

Алюміній (боксити) + + + + + +  

Магній + + +  + +  

Кольорові метали 

Мідь   + + + +  

Свинець     + +  

Цинк   +  + +  

Нікель   + + + + + 

Кобальт + + + + + + + 

Молібден   + +  +  

Вольфрам + + + + + + + 
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Олово  + + +    

Сурма + + + +   + + 

Миш’як  +      

Вісмут + + + +  +  

Благородні метали 

Золото      +  

МПГ + + + + + + + 

Радіоактивні метали 

Уран  + +     

Торій    +    

Рідкісні та рідкісноземельні метали 

Берилій + +  +  + + 

Літій + + + + + + + 

Рубідій   +      

Цезій  + +     

Германій + + +    + 

Галій + + +   +  

Тантал  + + + + + + + 

Ніобій + + + + + + + 

Цирконій  +  +  +  

Гафній + +    + + 

Скандій + + +   + + 

Стронцій + +     + 

Індій + + + +  +  

РЗЕ  + + + +  + + 

Реній  +      

Телур  + +     

Неметалічні корисні копалини 

Каменебарвна сировина 

Алмаз      +  

Гірничохімічна сировина 

Фосфорит +     + + 

Фосфатна руда (апатит) +     +  

Барит + +    + + 

Солі калійні  + +   +  

Бор +     + + 

Флюорит (плавиковий шпат) + + +   + + 

Гірничорудна (гірничотехнічна) сировина 

Графіт + + + +  + + 

Сировина п’єзооптична (п’єзокварц)      +  

Кремній металічний +     + + 

Інше 

Гелій  + + +    

Природна гума +       

1 – ЄС (Communication from…, 2020); 2 – США (Политика США…); 3 – Канада (Canada 

releases… 2021; Canada’s list…); 4 – Австралія (Critical commodities…; Critical Minerals…); 5–7 

– Україна: 5 – (Проект закону…, 2021), 6 – (Проект Кодексу…, 2021), 7 – (Рудько, Бала, 2021) 
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РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА УКРАЇНИ 

 

2.1. Поняття про стратегічні корисні копалини 

 

Питання стратегічно важливих для економіки України корисних копалин роз-

глядалося в роботах багатьох дослідників (Бабинін О.К., Бакаржиєв О.Х., Барто-

шинський В.З., Бєлєвцев Я.М., Бобров О.Б., Бордюгов В.П., Бочай Л.В., Войнов-

ський А.С., Галецький Л.С., Гожик П.Ф., Єсипчук К.Ю., Загнітко В.М., Зариць-

кий О.І., Коваль В.Б., Куліш Є.О., Лебідь М.І., Матковський О.І., Металіді В.С., 

Нечаєв С.В., Панов Б.С., Приходько В.Л., Покалюк В.В., Семененко М.П., Сіво-

ронов А.О., Скаржинський В.І., Третяков Ю.І., Шнюков Є.Ф., Шумлянський 

В.О., Щербак М.П., Яценко Г.М. та багатьох інших), але найбільш повною і кон-

цептуальною роботою є монографія Д.С. Гурського – багаторічного керівника 

Державної геологічної служби і неперевершеного знавця МСБ України (Гурсь-

кий, 2008). В ній автор визначив стратегічно важливі для економіки країни кори-

сні копалини як види сировини, використання яких забезпечує приріст внутріш-

нього валового продукту, валютні надходження, наповнення державного бю-

джету, економічну та оборонну безпеку країни. Стратегічно важливі корисні ко-

палини були поділені автором на чотири категорії: 
 А – інтенсивно видобуваються в Україні, мають значні розвідані запаси, забезпечують 

наповнення державного бюджету (залізо, марганець, титан, магній, газ, нафта, конден-

сат, метан вугільних родовищ, вугілля); 

 Б – видобуваються в обмежених обсягах, розвідані запаси невеликі чи виснажені, нові 

родовища недостатньо вивчені, але користуються великою потребою (алюміній, нікель, 

кобальт, уран, калійні солі, сірка, карбонатна сировина для цукрової промисловості, ка-

олін);  

 В – родовища в Україні наявні, запаси їх, в тому числі значні, розвідані, але сировина 

видобувається в обмежених обсягах або не видобувається взагалі (літій, рідкісні землі, 

золото, срібло, флюсові вапняки і доломіти, бентонітові глини);  

 Г – родовища в Україні не розробляються і недостатньо вивчені, але можуть стати стра-

тегічно важливими для економіки держави у близький перспективі (хром, мідь, свинець, 

цинк, тантал і ніобій, олово, вольфрам, молібден, цирконій і гафній, МПГ, фосфорити, 

апатит, барит, глауконіт, флюорит, магнезит, високоглиноземиста сировина (силіманіт, 

дистен, андалузит), каменебарвна сировина (бурштин, топаз, берил, гірський кришталь 

та ін.), алмаз, техногенна сировина).  

Практично той же підхід у визначенні стратегічно важливих для економіки 

країни корисних копалин був застосований і в офіційних документах, зокрема, в 

проекті закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми ро-

звитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року», де до них були від-

несені «… найважливіші корисні копалини загальнодержавного значення, що за-

безпечують економічну безпеку держави, стабільність розвитку національної 

економіки у довгостроковій перспективі, а також сприятливі та безпечні умови 

проживання населення» (Проект закону…, 2021). Критеріями виділення страте-

гічних корисних копалин є їх роль у формуванні валового національного проду-

кту, обсяг валютних надходжень від експорту, забезпечення стабільності націо-
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нальної грошової одиниці, ринкова кон’юнктура, потреба оборонної та інших ви-

дів промисловості, особливо високотехнологічних виробництв. Вони були поді-

лені на чотири категорії, які по суті відповідають запропонованим Д.С. Гурсь-

ким. До стратегічних були віднесені (табл. 9): природний газ, нафта, вугілля, 

уран, золото, залізо, марганець, хром, титан, молібден, мідь, нікель, кобальт, сви-

нець, цинк, благородні, рідкісні метали (берилій, літій, тантал, цирконій та ін.), 

РЗЕ, сировина для металургії, гірничохімічна, агрохімічна та будівельна сиро-

вина, графіт природньо захищені питні та мінеральні води (Проект закону…, 

2021).  
 

Таблиця 9. Промислово-економічне значення видів мінеральної сировини (Проект за-

кону…, 2021) 

Металічні руди Нерудна сировина Паливно-енергети-

чні ресурси 

Категорія А: значні запаси, інтенсивно видобуваються, предмет експорту 

Залізо* 

Марганець* 

Титан* 

Цирконій і гафній* 

Піски формувальні* 

Вторинні каоліни* 

Тугоплавкі глини* 

Кварцити* 

Первинні каоліни і опоки* 

Кварцовий пісок* 

Будівельне каміння* 

Природний газ*** 

Нафта і конденсат*** 

Уран*** 

Кам’яне вугілля*** 

Буре вугілля*** 

Категорія Б: запаси невеликі або виснажені, обмежений видобуток, предмет імпорту 

Нікель і кобальт*** 

Свинець і цинк*** 

Алюміній* 

Калійні солі* 

Сірка самородна* 

Вапняки для цукрової промисловості* 

Графіт* 

Торф 

Категорія В: значні запаси, обмежений або відсутній видобуток (нерентабельний) 

Тантал і ніобій** 

Літій** 

Берилій*** 

Рідкісні землі та ітрій*** 

Флюсові вапняки і доломіти* 

Бентонітові глини* 

Барит 

Напівдорогоцінне каміння 

Метан вугільних плас-

тів 

Категорія Г: запаси не розробляються і недостатньо вивчені 

Хром*** 

Мідь*** 

Вольфрам** 

МПГ** 

Молібден* 

Флюорит 

Магнезит 

Високоглиноземиста сировина* 

Апатит* 

Фосфорити* 

Алмази* 

Польовий шпат* 

Глауконіт* 

Техногенна сировина 

Газ центрально-басей-

нового типу*** 

Газ сланцевих товщ 

Метан із газогідратів 

* – стратегічна сировина; ** – критична сировина; *** – критично-стратегічна сировина 

 

В Проекті Кодексу про надра (2021) стратегічні корисні копалини визначені, 

як «…визначений перелік корисних копалин, що становлять важливе економічне 

й стратегічне значення для розвитку економіки України  у довгостроковому пе-

ріоді і є частиною національної безпеки України» (Проект Кодексу…, 2021).  
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Постає логічне питання про співвідношення понять «критична» і «стратегі-

чна» сировина. Оскільки ці види сировини індивідуальні для кожної країни, їх 

співвідношення може бути різним. У ряді випадків вони можуть співпадати, в 

інших – не співпадати, як це видно в табл. 9. Але, як правило поняття стратегічної 

сировини ширше, ніж поняття критичної сировини. Справа в тім, що і одне, і 

інше поняття передбачає важливу роль цієї сировини в економіці певної країни,   

але в поняття критичної сировини закладено уявлення щодо недостатньої забез-

печеності тієї чи іншої країни цим видом сировини. Тобто будь яка критична си-

ровина є одночасно і стратегічною, але не кожна стратегічна сировина є критич-

ною для конкретної країни. Так, наприклад, для України залізо, марганець, титан, 

графіт та інші види сировини є безсумнівно стратегічними, але не є критичними, 

враховуючи їх значний рудний потенціал. Саме тому надалі ми будемо оперу-

вати поняттям «стратегічна сировина». 

 

2.2. Стан і проблеми мінерально-сировинної бази України 

 

Відомості про геологічну будову та корисні копалини України надані в чис-

ленних наукових працях, монографіях та статтях (Гурський та ін., 20061,2; Гурсь-

кий, 2008; Мінеральні ресурси…, 2017, 2018, 2020). 

Геологічна будова України. Україна має значні мінеральні ресурси, розмаї-

ття яких зумовлене різноманітністю геологічної будови нашої країни. Основ-

ними геологічними структурами території України є: Український щит (УШ), 

Волино-Подільська плита (ВПП), Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ), Доне-

цька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті області (рис. 5). 

УЩ складений 6 мегаблоками з різною геологічною історією і різними ком-

плексами гірських порід: Приазовським, Середньодніпровським, Інгульським, 

Росинсько-Тикіцьким, Дністерсько-Бузьким, Волинським (рис. 6). Вони складені 

високометаморфізованими гранітно-гнейсовими комплексами, на які накладені 

структури архейського Придніпровського гранітно-зеленокам’яного району (Че-

ртомлинська, Сурська, Верхівцевська, Білозерська). Палеопротерозой представ-

лений складчастими зонами центральної частині щита (Кіровоградська, Західно-

Інгулецька, Криворізько-Кременчузька, Середньопобузька та ін.). Зазвичай вони 

представлені субмеридіональними тектоно-метасоматичними зонами, складе-

ними метаморфізованими теригенними і вулканогенними товщами палеопроте-

розою, прорваними плутонами габбро-анортозитових і гранітних комплексів. 

Протерозойські ультраосновні утворення описані в Західно-Саксаганському, 

Криворізькому, Тишлицькому, Володарському складчастих поясах, у структурах 

Приазовського блоку. 

Розвідка та експлуатація родовищ залізних руд, урану, титану, золота, рідкіс-

них металів, рідкісних земель, неметалічних корисних копалин, які пов'язані з 

докембрійськими метаморфічними, магматичними і метасоматичними утворен-

нями УШ, мають велике значення для української геології. 
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Рис. 5. Схема геологічної будови України (Гурський, 2008) 

1 – УШ; 2 – схили УШ і Воронезького масиву; 3 – Волино-Подільська та Скіфська плити, 
ДДЗ, Прип’ятська западина; 4 – Західноєвропейська платформа; 5 – Чорноморська западина; 
6 – Донецька складчаста область, 7 – Карпатська, Добруджинська та Кримська складчасті об-

ласті; 8 – Передкарпатський, Закарпатський та Переддобруджинський прогини 
 

 
Рис. 6. Схема геологічної будови Українського щита (Гурський, 2008) 
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Структурні комплекси УШ на заході перекриті більш молодими породами 

Волино-Подільської плити, які представлені осадовими товщами, частково вул-

каногенними породами від рифею до кайнозою. З ними пов’язані родовища міді 

(Волинський рудний район), вуглеводнів (Локачинське родовище) та вугілля 

(Львівсько-Волинський басейн). 

На півдні структури УШ занурюються під відклади Чорноморської западини, 

з якими пов'язані родовища марганцю (Нікопольський басейн), і вуглеводнів 

(Степовий Крим, Керченський півострів, шельф Чорного та Азовського морів). 

На крайньому північному заході України розташовані структури Західноєвро-

пейської платформи, основна частина якої знаходиться за межами нашої країни. 

Від Воронезького масиву, розташованого переважно на території Російської 

Федерації, УШ відокремлює гігантська (близько 100 тис. км2), витягнута на пів-

нічний захід грабеноподібна споруда – Дніпровсько-Донецька западина. ДДЗ 

складена потужним (понад 10 тис. м у осьовій частині) осадовим комплексом, 

вулканічними та хемогенними породами девону, кам’яновугільного віку та ме-

зокайнозою. ДДЗ є основним нафтогазоносним регіоном України. 

На південному сході ДДЗ розвинені складчасті структури Донецької складча-

стої області. Велику роль тут відіграють теригенно-осадові та органогенні ком-

плекси кам'яновугільної системи, що містять численні шари вугілля. 

На крайньому південному заході України розташовані структури Переддобру-

джинського прогину, передового прогину Добруджинської складчастої області, 

розташованої переважно на території Румунії. 

Західну частину України займають структури українського сектору Карпатсь-

кої складчастої системи – альпійської гірсько-складчастої споруди, що оточує 

Панонський середній масив. У межах України основним компонентом Складча-

стих Карпат є система флішових покривів південно-західної вергенції, які скла-

дають Зовнішні Карпати – складний гірсько-складчастий комплекс, накладений 

на структури Передкарпатського прогину. З ним пов'язані численні родовища на-

фти і газу. У Внутрішніх Карпатах розвинені гігантські тектонічні «закатиші» 

протерозойських і палеозойських екзотичних порід Мармароської зони. Від За-

карпатського прогину Карпати відокремлені Вигорлат-Гутинським вулканічним 

хребтом і вулканічними спорудами Берегівського нагір’я з родовищами і про-

явами золота, поліметалів, ртуті, перлітів. 

Південь Кримського півострова складений альпійською насувно-складчастою 

структурою Гірського Криму, складеної автохтонними, алохтонними та неоавто-

хтонними утвореннями від тріасу до палеоцену-міоцену. Це частина величезного 

Середземноморсько-Гімалайського складчастого поясу, відділеного від структур 

анатолійського Тавру глибоководним басейном Чорного моря. 

Нарешті, на території України відомий ще один досить специфічний тип гео-

логічних структур. Тут виявлені імпактні структури – сліди падіння метеоритів, 

з якими можуть бути пов’язані такі корисні копалини, як алмази (Західна струк-

тура), горючі сланці (Болтиська структура), вуглеводні (Оболонська). 
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Металічні корисні копалини. Основу МСБ України складають рудні родо-

вища. Розробляються родовища залізних, марганцевих, уранових, титанових, ци-

рконієвих руд. Відомі родовища золота, берилію, літію, ванадію, скандію, сви-

нцю, цинку, ніобію, танталу, стронцію, гафнію, кадмію, срібла, РЗЕ, які набли-

жаються до промислових параметрів, що дозволяє залучити їх до розробки в май-

бутньому. Прогнозується можливість виявлення родовищ міді, хрому, вольф-

раму, олова, молібдену, сурми, алюмінію, нікелю, МПГ, рідкісних металів тощо 

(Гурский и др., 2000, 20061; Зарицький та ін., 1994; Кулиш и др., 1971; Міщенко, 

2007; Стан запасів…). 

Найважливішими гірничорудними регіонами України, де здійснюється розро-

бка родовищ та функціонують підприємства з видобутку металічної сировини 

(рис. 7) є: 
- залізорудні – Криворізький, Кременчуцький, Білозерський, Керченський рудні райони; 

- марганцеві руди – Нікопольський та Токмацький рудні райони; 

- титано-цирконієві – Самотканський рудний район; 

- титано-апатитові – Іршанський рудний район; 

- уранові руди – Кіровоградський та Центральноукраїнський рудні райони; 

- ртуть – Микитівський рудний район; 

- нікель – Побузький рудний район; 

- золото-поліметалічні – Мужіївський рудний район. 

 

 
Рис. 7. Найважливіший гірничорудні райони та рудні родовища України 

1 – гірничорудні райони: I – Криворізький (Fe), II – Кременчуцький (Fe), III – Білозерський 

(Fe), IV – Нікопольський (Mn), V – Токмацький (Mn), VI – Кіровоградський (U); 2 – рудні ро-

довища: 1 – Капітанівске (Cr, Ni), 2 – Стремигородське (Ti), 3 – Іршанське (Ti, Zr), 4 – Мали-

шевське (Ti, Zr), 5 – Берегове (Pb, Zn), 6 – Біляївське (Pb, Zn), 7 – Микитівське (Hg), 8 – Му-

жіївське (Au), 9 – Сауляк (Au), 10 – Майське (Au), 11 – Клинцівське (Au), 12 – Сергіївське 

(Au), 13 – Яструбецьке (Zr, РЗЕ), 14 – Пержанське (Be), 15 – Полохівське (Li), 16 – Стан-

куватське (Li), 17 – Жовторіченське (Fe, U, Sc, V), 18 – Новополтавське (Ta, Nb, РЗЕ), 19 – 

Шевченківське (Li), 20 – Азовське (Zr, РЗЕ), 21 – Мазурівське (Ta, Nb, Zr, РЗЕ) 
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Отже, перспективи подальшого розвитку мінерально-сировинного комплексу 

України пов’язані, насамперед, із залізними, марганцевими, урановими, цирко-

нієвими та титановими рудами, які традиційно видобуваються з надр України; із 

залученням до промислової розробки комплексних рідкісних і рідкоземельних 

руд (Пержанське, Мазурівське, Новополтавське, Азовське родовища); розвідка 

та оцінка родовищ кольорових і дорогоцінних металів. Загальними проблемами, 

які потребують вирішення в найближчі роки, є пошук родовищ нових геолого-

промислових типів, вирішення технологічних завдань комплексного вилучення 

корисних компонентів, геолого-економічна оцінка об'єктів з урахування вимог 

ринкової економіки. 

Неметалічні корисні копалини. Україна має надійну базу неметалічних ко-

рисних копалин, яка налічує близько 4000 родовищ, з яких майже 2000 розроб-

ляються чи розроблялися раніше. В Україні зосереджені значні запаси та ве-

деться видобуток (Гурський та ін., 20062; Михайлов та ін., 20081): 
- калійна сіль – у Прикарпатті (Калуш-Голинське та Стебницьке родовища); 

- кам'яна сіль – у ДДЗ, Донбасі, Карпатах (Новокарфагенське, Роменське, Єфремівське, Ар-

темівське, Солотвинське); 

- сірка – у Передкарпатті (Немирівське, Подорожнинське, Язівське); 

- крейда – на Донбасі (Райгородське, Слов’янське, Білогірське, Бантишевське); 

- графіт – на УШ (Завалівське, Балахівське, Петрівське, Троїцьке); 

- каолін – на УШ, в Закарпатті, ДДЗ (Глуховецьке, Біляївське, Полозьке); 

- бентоніт – на УШ, в ДДЗ, Прикарпатті, ВПП, в Криму (Черкаське, Горбківське, Пижив-

ське, Кудринське, Курцівське); 

- вогнестійкі глини – в ДДЗ, на Донбасі та УШ (Часов-Ярське, Новорайське); 

- доломіти – на Донбасі, в Карпатах (Ямське, Новотроїцьке, Оленівське, Стильське); 

- вапняки – на УШ, Донбасі, в Криму (Оленівське, Каракубське, Псеалераське); 

- кварцит – на УШ (Овруцьке), кварцовий пісок на Донбасі; 

- формувальні піски – на Донбасі, в ДДЗ, на УШ, ВПП (Гусарівське, Часов-Ярське, Орехів-

ське, Полозьке, Малишевське); 

- цементна сировина (вапняк, мергель, крейда, глина, туфи, гіпс та ангідрит); 

- облицювальне та будівельне каміння (граніт, габро, лабрадорит, туф, травертин, мармур, 

пісковик); 

- пісок кварцовий (Папірнянське, Новоселівське, Великоглебівецьке); 

а також апатит, мінеральні фарби, фосфорити, кам'яна сировина, озокерит, польовий шпат, 

цеоліт, флюорит, барит, бром і йод, вермикуліт, перліт, тальк, пірофіліт, гіпс та ангідрит, вог-

нетривкий керамзит, глина, сировина для мінеральної вати та багато інших. 

Ресурси вуглеводнів. Головною економічною проблемою України, яка має 

також соціальне і навіть політичне значення, є проблема забезпечення країни па-

ливно-енергетичними ресурсами. Загалом Україна забезпечує лише 45–50 % газу 

(видобуток 18–20 млрд м3/рік) і 10–15 % нафти (3–4 млн т). Реальними ресурсами 

вуглеводнів, які можна розглядати як резервну базу для видобутку, є 600 млрд м3 

газу та близько 100 млн т нафти (Гурський, 2008; Михайлов та ін., 2009). Ці ре-

сурси не можуть забезпечити стабільне зростання власного виробництва в Укра-

їні. Однак раніше така ситуація була не такою. Протягом 60–70-х років минулого 

століття Україна розглядалася як основний постачальник природного газу на те-
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ренах колишнього Радянського Союзу через відкриття унікального, світового рі-

вня Шебелинського газового родовища. Тоді видобуток газу становив близько 

70 млрд м3/рік, а видобуток нафти – 14,5 млн т. 

Видобуток вуглеводнів в Україні пов'язаний з трьома нафтогазовидобувними 

регіонами (НГР): Східним, до складу якого входить ДДЗ; Західний (Карпатський 

регіон) і Південний (Північний Крим і шельф Чорного та Азовського морів) (рис. 

8). Проте не варто очікувати можливого відкриття великих або унікальних родо-

вищ вуглеводнів традиційного типу, враховуючи досить високий рівень геологі-

чних досліджень цих територій. Хоча стабільний видобуток може підтримува-

тися за рахунок відкриття нових невеликих родовищ нафти і газу та експлуатації 

старих. Наприклад, Шебелинське родовище все ще працює, хоча об’єм видобу-

тку не може зрівнятися з 40-річним. 

На початку другого десятиліття XXI століття стабільно високий попит на при-

родну нафту і газ, вичерпання запасів традиційних родовищ і зростання цін на 

енергоносії викликали значний інтерес до розвідки нетрадиційних родовищ вуг-

леводнів, до складу яких входять: сланцевий газ і нафта ущільнених порід-коле-

кторів, метан вугільних пластів, газогідрати, родовища імпактних структур. Усі 

вони мають потенціал в Україні (Михайлов та ін., 2014, 20212). 
 

 
Рис. 8. Основні нафтогазоносні регіони та вугільні басейни України 

1 – Український щит; 2 – нафто- та газоносні райони; 3 – імпактні структури (1– Оболо-

нська; 2 – Болтиська); 4 – родовища вуглеводнів 
 

Вугілля. Україна має великі запаси вугілля. Кам’яне вугілля поширене в До-

нецькому та Львівсько-Волинському басейнах, буре – у Дніпровському і частково 

в ДДЗ, Дністерському, Карпатському та Передкарпатському вугленосних районах 

(Михайлов та ін., 2009). 
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Донецький вугільний басейн (Донбас) розташований на південному сході Ук-

раїни. Він простягається на 650 км у субширотному напрямку і має ширину 150 

км, загальна площа сягає 60 тис. км2. Донбас – один із найбільших промислових 

регіонів України. Потужні товщі палеозойських, мезозойських і кайнозойських 

відкладів складають геологічний розріз Донбасу. Основні стратиграфічні одиниці 

представлені девоном, кам’яновугільною, пермською, тріасовою, юрською, крей-

довою, палеогеновою, неогеновою, четвертинною системами. Вони незгідно (з 

розмивом) перекривають метаморфічні породи докембрійського фундаменту. 

Донецький басейн розглядається як синклінорій, структурно розташований 

між Азовським і Воронезьким кристалічними масивами. Він витягнутий у суб-

широтному напрямку і ускладнений системою складчастих структур, які сліду-

ють синклінорному малюнку. Для центральної частини улоговини характерні 

прості складки, на північній і південній окраїнах – дрібні, а на боках масиву ха-

рактерні монокліналі. Виділяють такі структурні зони: 
• центральна, де вугленосні відклади зім’яті у великі лінійні складки (головна антикліналь); 

• північна та південна зони дрібної складчастості та насувів; 

• Бахмутська і Кальміус-Торецька западини; 

• зони моноклінального залягання залягали на схилах УЩ та Воронезького масиву. 

Усі товщі кам'яновугільного віку, від свит С12 до С33, є вугленосними і включа-

ють до 300 вугільних пластів і прошарків. 

Львівсько-Волинський басейн розташований у західній частині України і на 

заході продовжується в Люблінській котловині Польщі. Вугленосні відклади ши-

риною 50–60 км простягаються на 120 км. Найважливішими стратиграфічними 

одиницями басейну є відклади кембрію, ордовику, силуру, девону, карбону, юри, 

крейди, неогену, четвертинного періоду. Вугленосна формація включає 88 вугіль-

них пластів і прошарків візейського, серпуховського і башкирського ярусів ниж-

нього і середнього карбону. Серед них лише 30 пластів досягають мінімальної 

промислової товщини. Загальна товщина вугільних шарів у середньому досягає 

12 м, товщина промислових шарів – 0,6–1,0 м, зрідка до 1,5 м. 

Дніпровський буровугільний басейн займає територію правобережжя річки 

Дніпро, він має протяжність 650 км з південного сходу на північний захід, ши-

рину 70–175 км і займає площу 100 тис. км2. Тут виявлено 200 родовищ і проявів 

вугілля, на 27 з яких оцінені державні балансові запаси. Породи платформного 

покриву представлені мезокайнозойськими та четвертинними відкладами. 

В Україні поклади метану приурочені до вугільних пластів карбону Донець-

кого та Львівсько-Волинського басейнів. Показано, що вугільні родовища Дон-

басу є комплексними газовугільними і представляють інтерес для видобутку су-

путнього газу метану із вугільних пластів, малопроникнених пісковиків і сланців 

міжвугільної товщі. За різними оцінками прогнозні ресурси газу-метану вугіль-

них родовищ Донбасу на глибинах від 500 до 1800 м можуть сягати від 4–6 до 22 

трлн м3, промислові – 11,9 трлн м3 (з них 3,3 трлн м3 придатні для вилучення), а 

видобувні – 1 трлн м3 (Михайлов та ін., 20212). 
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2.3. Системний аналіз МСБ стратегічних корисних копалин України 

 

В Україні Державним балансом обліковується 6 видів горючих корисних ко-

палин, 25 – металічних і 62 – неметалічних корисних копалин, крім того є прояви 

таких корисних копалин, як магній, молібден, вольфрам, олово, сурма, вісмут, 

МПГ, рубідій і цезій, давсоніт, бор, які не обліковуються Державним балансом, 

хоча і можуть відігравати важливу роль в МСБ України, всього 104 види. Їхні 

запаси, ресурси і видобуток станом на 01.01.2020 р. наведений в табл. 10. 
 

Таблиця 10. Запаси корисних копалин України станом на 01.01.2020 (Гурський, 2008; Ми-

хайлов та ін., 2007, 20081, 2018; Мінеральні ресурси…, 2020; World Mining…, 2020, 2021) 

Корисна копалина Родо-

вищ 

Запаси  Ресурси Видобу-

ток, 2019 

р. 

Горючі корисні копалини 

Газ, млрд м3  383+75* 1 158,1 4 439,2 20,7 

Нафта, млн т  89+123* 317,9 705,1 1,7 

Конденсат, млн т 258* 68,6 323,9 0,7 

Метан вугільних родовищ, млрд м3 205* 345,1 144,6 11 тис. м3 

Вугілля, млн т 1 129 220 809 43 375 18,8  

Торф, тис. т 684 1 244 341 2 500 000 653 

Металічні корисні копалини 

Чорні метали 

Руди заліза, млн т 60 31 379 133 000 157,4 

Руди марганцю, млн т 5 2 422 410 3,9 

Руди хрому, тис. т 

Хром, Cr2O3, тис. т 

2* 3 488,6 

679,9 

50 000 - 

Руди титану, тис. т** 27   564** 

Ванадій, V2O5, тис. т 13* 398,2  0,22 

Легкі метали 

Руди алюмінію, тис. т 1 18 885 290 000 - 

Кольорові метали 

Руди міді, тис т 

Мідь, тис. т 

1 20 488 

73 

28 242 - 

Руди свинцю і цинку, тис. т 

Свинець, тис. т 

Цинк, тис. т 

1+3* 42 021,2 

672,3 

1 558,5 

 

5500 

3500 

- 

- 

Руди нікелю, тис. т 

Нікель, тис. т 

11 6 7391 

339 

 

353 

- 

Руди кобальту, тис. т 

Кобальт, тис. т 

11* 46 410 

17 879 

 

26 

- 

Руди молібдену, молібден, тис. т - - 43,7 - 

Руди ртуті, тис. т 

Ртуть, тис. т 

11 16 828 

23,2 

 

20 

- 

Благородні метали 

Руди золота, т** 7  3 200**  

Руди срібла, тис. т 

Срібло, т 

2* 19 296,3 

782,1 

 

7 000 

2,2  

68 кг 

МПГ     
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Радіоактивні метали 

Руди урану, тис. т** 22 131** 366** 500-800** 

Рідкісні та рідкісноземельні метали 

Руди берилію, тис. т 

Берилій, Be2O3, тис. т 

1 3 150,9 

15,8 

 

66 (?) 

- 

Руди літію, літій, тис. т** 3  2 000** - 

Вугілля, млн т 

Германій, т 

220* 16 606,1 

81 667,2 

 16,2 

92,2  

Руди танталу і ніобію** 2+3*    

Руди цирконію, Zr2O3, тис. т ** 2+14*  840** 18** 

Руди гафнію, пісок, тис. м3 

оксид гафнію, т 

2* 524 309,9 

15931,2 

 4 459,5 

281,1  

Руди скандію** 13*    

Руди стронцію, тис. т 

Стронцій, окис стронцію, т  

1* 955 485 

952 

 - 

Руди кадмію 1*    

Рідкісноземельні руди, тис. т 

TR2O3, тис. т 

3* 2 602 178 

2 231,8 

 

3 410 

- 

Неметалічні корисні копалини 

Каменебарвна сировина 

Бурштин, т 16 1 431,4 1 700 2,8 

Онікс мармуровий, т 1 213 1 500 - 

Родоніт, т 1 419 3 200 - 

Гірничохімічна сировина 

Сірка, руда, тис. т 

S, тис. т 

10+2* 2 696 215 

170 960 

 - 

Фосфорит, руда, млн. т 

Р2O5, млн. т 

5+4* 475,0 

15,1 

2 500 

690 

- 

Руда баритова, тис. т 

Барит, тис. т 

1 4547 

1 819 

 

3 700 

- 

Солі калійні, тис. т 

К2О, тис. т 

13 3 857 401 

411 030 

6 758 300 - 

Сіль кам’яна, тис. т 

Розсіл, тис. м3 

14+1* 26 861 664 

2 444 

 2 077,7 

Солі магнієві, тис. т 

MgO, тис. т 

1+3* 1 967 177 

159 541,3 

 - 

Давсоніт, млн т - - 40,8 - 

Бішофіт, руда, тис. т 

Бішофіт, тис. т 

2 50 097,2 

1 869 

302 400 8,5 тис. т 

Борна сировина, В2О5, тис. т - - 62,4 - 

Флюорит, руда,  

CaF2, тис. т 

2 20 137 

3 918 

4 000 

 

- 

Бром, тис. т   1* 242  - 

Сировина карбонатна, млн т: 44+15 20 931 738  1 813,8 

Апатит, руда, млн т 

Р2О5, млн т 

2+5* 4 102,1 

102,0 

112 - 

Глауконіт, тис. т 2+1* 6 367 5 000 000 - 

Сапоніт, тис. т 1 34 653 20 000 - 

Сапропель, тис. т 308 101 700 15 000 - 

Сировина для виробництва мінеральних фарб, тис. т 8+2* 16 027  - 
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Фтор, руда, тис. т 

F, тис. т 

2* 1 016 694 

3 463 

 - 

Гірничорудна (гірничотехнічна) сировина 

Руда графітова, тис. т 

Графіт, тис. т 

6 317 861 

18 263 

1 021 000 27,4  

1,5  

Сировина абразивна, руда, тис. т 

мінерал, тис. т 

3+1* 56 998,9 

3 942 

 133,3 

Сланці пірофілітові, тис. т 2 1 805 279,1 - 

Глини бентонітові, тис. т 8+1* 633 337 3 200 000 109,5  

Каолін, тис. т 41+1* 1 191 152 4 500 000 1 899,2 

Озокерит, тис. т 3 319,8  - 

Сировина п’єзооптична** 1   - 

Сировина польовошпатова, тис. т 8+2* 257 963  634,6 

Сировина петрургійна, тис. т 1 225 067 155 млн м3 - 

Сланець тальковий, тис. м3 1* 77,58  - 

Цеоліти, тис. т 2+1* 280 533  258,7 

Сировина скляна, тис. т 42 338 544  1 069,1 

Ставроліт, тис. т 2 1 586 25 000 - 

Опал-кристобалітова сировина, млн т 13 96  - 

Сировина для металургії 

Флюсова сировина, тис. т 20+3* 2 726 337  4 885,8 

Вогнетривкі глини, тис. т 29+1* 1 093 582  5 484,1 

Доломіт для металургії, тис. т 5+2* 830 534  981 

Вогнетривка сировина:  

 кварцит та кварц для вогнетривів, тис. т  

 магнезит, тис. т 

 

9 

1 

 

151 091 

105 134 

 

2 500 000 

250 000 

 

822,3 

- 

Пісок формувальний, тис. т 14+7* 850 547 12 500 000 8025,7 

Плавиковий шпат, руда, тис. т 

CaF2, тис. т 

2+1* 30 829,5 

4 116 

18 000 - 

Сировина високоглиноземиста, дистен і силіманіт, 

тис. т 

5* 5 727 794 89,8  

Ставроліт, тис. т 5* 1 784  60,0 

Будівельна сировина 

Гіпс та ангідрит, тис. т 40+7* 1 026 781  1 367,7 

Глина тугоплавка, тис. т  17+4* 157 148  218,4 

Камінь будівельний, тис. м3 768+176* 8 810 796  2 223,9 

Камінь облицювальний, тис. м3 254 392 155  577,0 

Камінь пиляльний, тис. м3 197+3* 1 358 499  12,5  

Крейда, тис. т 64+4* 519 651  117,9  

Пісок будівельний, тис. м3 615+37* 848 450  12 574,6 

Пісок для пісочниць локомотивів, тис. м3  5+3* 1 1204  - 

Сировина для планування територій та рекультива-

ції, тис. т 

4+10* 23 984  256,4 

Сировина для мінеральної вати та волокон, тис. т 3+1* 425 999  180,9  

Сировина карбонатна для виробництва вапна, тис. т 85+23* 77 820  5904,6 

Сировина керамзитова, тис. м3 47+5* 264 541  36,8  

Сировина крем’яна (кристобаліт-опалова), тис. т 7 52 116  - 

Сировина перлітова, тис. м3 3 50 396 100 000 3,89 тис. м3  

Сировина цегельно-черепична, млн м3 1887+50* 2 622 261  2 129,3 

Сировина цементна, тис. т 55+6* 4 284 343  115 553,9 
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Сланець менілітовий, тис. т 2 4 545  21,4 

Суміш піщано-гравійна, тис. м3 63+7* 325 732  639,9 

Примітка. Запаси балансові (А+В+С1+С2) і позабалансові. * – комплексні родовища; ** – за-

паси корисних копалин, що становлять державну таємницю, оцінка їх надається з викорис-

танням закордонних джерел чи за експертною оцінкою на основі порівняння з відомими ро-

довищами світу. Курсивом позначені види корисних копалин, відсутні в державному балансі.  

 

У першому наближенні стратегічні корисні копалини України, які є необхід-

ними для забезпечення її економічної і національної безпеки, важливими для ста-

лого економічного розвитку, впровадження сучасних технологічних ланцюгів, 

можуть слугувати предметом експорту, за їх роллю в загальному балансі мінера-

льно-сировинного комплексу, ступеню вивченості, експортного потенціалу і 

таке інше можна розділити на чотири групи, а саме: 
1) традиційні, які інтенсивно розробляються в Україні вже довгий час, мають значні роз-

відані запаси, забезпечують наповнення державного бюджету;  

2) високоперспективні, родовища чи прояви яких в Україні відомі, із значними запасами 

чи ресурсами, але поки що не розробляються або розробляються в незначних обсягах;  

3) перспективні, родовища чи прояви яких в України відомі, але запаси (ресурси) достові-

рно не встановлені, тому перспективи їх освоєння остаточно не визначені;  

4) з невиясненими перспективами, прояви та дрібні родовища яких відомі в Україні, проте 

їх масштаби не дозволяють припускати значних ресурсів 

Перелік типів горючих, металічних і неметалічних корисних копалин України 

наведено в табл. 11 (з урахуванням табл. 9).  
 

Таблиця 11. Стратегічні корисні копалини України  

Металічні корисні 

копалини 

Неметалічні корисні копалини Горючі корисні 

копалини 

Традиційні 

Залізо 

Марганець 

Титан 

Уран 

Каолін 

Піски формувальні 

Будівельне і облицювальне каміння  

Глина тугоплавка  

Газ 

Нафта 

Конденсат 

Вугілля 

Високоперспективні 

Рідкісні землі 

Цирконій і гафній 

Літій 

Скандій 

Германій 

Графіт 

Солі калійні 

Абразивна сировина (гранат) 

Кварцова сировина 

Сировина п’єзооптична (п’єзокварц) 

Метан вугіль-

них родовищ 

 

Перспективні 

Нікель 

Кобальт 

Хром 

Алюміній  

Мідь 

Тантал 

Ніобій 

Берилій 

Золото 

Фосфорити 

Фосфатна руда (апатит) 

Плавиковий шпат (флюорит) 

Глауконіт 

Флюсові вапняки і доломіти 

Вапняки для цукрової промисловості 

Бентонітові глини  

Польовошпатова сировина  

Каменебарвна сировина 

Горючі сланці 

Торф 

Сланцевий газ 

Сланцева на-

фта 

Газ ущільне-

них порід-ко-

лекторів 

 

З невиясненими перспективами 

Ванадій Барит Газогідрати 
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Свинець 

Цинк 

Вольфрам 

Молібден 

МПГ 

Стронцій 

Магній 

Миш’як 

Рубідій 

Цезій  

Бор  

Давсоніт 

Бром і йод 

Мінеральні сорбенти (цеоліт, вермикуліт, палигорськіт) 

Високоглиноземиста сировина (силіманіт, дистен, ан-

далузит) 

Алмаз  
Сировина для виробництва мінеральних фарб 

Фтор  

Сірка 

Жирним позначені критичні види корисних копалин згідно зі списком (табл. 8), курсивом – 

такі, запаси яких не обліковуються Державним балансом корисних копалин України.  

 

Що стосується таких критичних корисних копалин, які мають стратегічне зна-

чення для світової промисловості, як сурма, вісмут, індій, олово, торій, реній, 

телур, кремній металічний, гелій, природна гума, перспектив знахідки в Україні 

їх промислових скупчень немає, тому вони надалі не розглядаються. Також в цій 

роботі не розглядаються об’єкти МСБ горючих корисних копалин, оскільки це 

окрема, дуже важлива тема.  

 

2.4. Місце і роль України у світовому видобутку корисних копалин 

 

За останні роки різко зросла інтенсивність розробки земних надр: якщо у 1985 

р. світова мінеральна продукція складала 9,6 млрд т, в 2000 р. – 11,3 млрд т, то в 

2019 г. вона досягла 17,9 млрд т (World Mining…, 2020, 2021). Найбільший об’єм 

видобутку припадає на горючі корисні копалини (15,4 млрд т), на другій позиції 

розміщуються залізо і феросплави (1,6 млрд т), на третьому – неметалічні кори-

сні копалини (0,8 млрд т), на четвертому – інші метали (0,1 млрд т). Список най-

більших видобувних країн світу наведений в табл. 12. 
 

Таблиця 12. Список найбільших видобувних країн світу, 2019 р. (World Mining…, 2021) 

№ Країна Видобуток, млн т № Країна Вартість, $ млн 

1 Китай 4 324 1 Китай 583 714 

2 США 2 335 2 США 555 067 

3 Росія 1 685 3 Росія 421 049 

4 Австралія 1 351 4 Саудівська Аравія 276 745 

5 Індія 1 060 5 Австралія 174 640 

6 Індонезія 732 6 Канада 170 820 

7 Саудівська Аравія 672 7 Індія 129 033 

8 Канада 499 8 ПАР 124 963 

9 Бразилія 479 9 Бразилія 114 529 

10 Іран 413 10 Ірак 111 371 

11 ПАР 320 11 Іран 106 882 

12 Казахстан 260 12 Індонезія 97 180 

13 Ірак 244 13 ОАЕ 95 533 

14 ОАЕ 239 14 Казахстан 92 631 

15 Катар 209 15 Мексика 69 236 

16 Норвегія 175 16 Кувейт 64  117 
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17 Німеччина 170 17 Нігерія 52 678 

18 Мексика 161 18 Норвегія 50 600 

19 Кувейт 145 19 Катар 50 318 

20 Нігерія 142 20 Чилі 42 445 

21 Алжир 140 21 Алжир 38 699 

22 Туреччина 139 22 Перу 34 061 

23 Колумбія 135 23 Ангола 32 042 

24 Польща 127 24 Колумбія 30 874 

25 Малайзія 94 25 Оман 29 289 

26 Україна 92 26 Велика Британія 28 852 

27 Оман 90 27 Лівія 27 027 

28 Єгипет 89 28 Туреччина 25 486 

29 Велика Британія 89 29 Венесуела 25 127 

30 В’єтнам 78 30 Малайзія 23 511 

 

Як видно з таблиці, за об’ємом видобутку лідируючі позиції займають чотири 

країни, на які припадає половина всього видобутку: Китай (23 %), США (12 %), 

Росія (9 %) і Австралія (7 %). Китай є світовим лідером з видобутку 32 видів 

мінеральної сировини, він займає перше місце у світі з видобутку (у % світового 

видобутку) вольфраму (80), ванадію (54), алюмінію (57), сурми (64), плавикового 

шпату (51), графіту (60), магнезиту (66), галію (94), германію (89), телуру (74), 

миш’яку (46), вісмуту (64), молібдену (36), кадмію (35), свинцю (44), титану (26), 

тальку (25), каоліну (18), бентоніту (26) та ін. В США видобувають 68 % світо-

вого об’єму берилію, 22 % природного газу і 15 % нафти. Росія займає перше 

місце у світі з видобутку (%) алмазів (28), паладію (41), азбесту (61), Австралія є 

лідером з видобутку літію (61), заліза (37), бокситів (29) і циркону (40).   

У вартісному виразі список дещо змінюється, вочевидь, завдяки різній струк-

турі мінерально-сировинного комплексу, трійка лідерів залишається той же са-

мою, на 4 місце виходить Саудівська Аравія, а Австралія займає 5 місце. 

Цікаво відзначити, що за період з 2015 по 2019 рр. особливо бурхливим було 

зростання світового видобутку літію (на 202,9 %), суттєво зросли об’єми видо-

бутку рідкісних земель (62,3 %), ніобію (54,8 %), миш’яку (52,1 %), телуру (34,5 

%), марганцю (33,8 %), нікелю (31,4 %), галію (31,2 %), бокситів (23,5), хрому 

(20,1 %), плавикового шпату (21,6 %), бентоніту (20,4 %). У той же час зменши-

вся видобуток кобальту, молібдену, танталу, вольфраму, сурми, берилію, віс-

муту, германію, ртуті, олова, цинку, платини, азбесту, бариту, бору, магнезиту, 

солі, вермикуліту (табл. 13).    

     
Таблиця 13. Динаміка видобутку корисних копалин у світі в 2015–2019 рр. (World Mining…, 2021) 

Сировина 2015 2019 % 

Залізо, млн т 1 454,5 1 539,4 +5,8 

Марганець, млн т 16,0 21,4 +33,8 

Хром, млн. т 13,2 15,9 +20,1 

Титан, тис. т 6 570,2 7 734,5 +17,7 

Ванадій, тис. т 82,8 90,3 +9,1 

Алюміній, млн т 57,9 62,9 +8,6 

Боксити, млн т 294,4 363,4 +23,5 
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Мідь, млн т 19,4 20,7 +6,8 

Свинець, тис. т 4 984,8 4 9678,0 -0,3 

Цинк, тис. т 13 346,0 13 174,8 -1,28 

Нікель, тис. т 2 062,1 2 709,0 +31,4 

Кобальт, тис. т 147,0 125,2 -14,9 

Молібден, тис. т 287,2 276,5 -3,7 

Вольфрам, тис. т 88,0 86,2 -2,1 

Олово, тис. т 325,0 294,5 -9,4 

Ртуть, т 3 395 2 452 -27,8 

Сурма, тис. т 149,9 125,5 -16,3 

Миш’як, тис. т 37,3 56,6 +52,1 

Вісмут, т 11 689 9 058 -22,5 

Кадмій, т 23 326 23 697 +1,6 

Золото, т 3 120,3 3 292,3 +5,5 

Срібло, тис. т 28 296,3 27 817,1 -1,7 

Платина, т 190,5 184,2 -3,3 

Паладій, т 206,2 221,8 +7,6 

Родій, т 23,0 23,7 +3,1 

Уран, т 72 047 64 418 -10,6 

Берилій, т 6 938 5 952 -14,2 

Літій, тис. т 62,6 189,6 +202,9 

Германій, т 139 95 -31,7 

Галій, т 285 374 +31,2 

Тантал, т  1 750 1 584 -9,5 

Ніобій, тис. т 87,5 135,5 +54,8 

Індій, т 847 896 +5,8 

Рідкісні землі, тис. т  124,7 202,3 +62,3 

Реній, т  45 44 -2,2 

Телур, т 449 604 +34,5 

Селен, т 3 275 3 475 +6,1 

Алмаз ювелірний, млн кар. 70,0 77,9 +11,2 

Алмаз технічний, млн кар. 57,8 58,3 +0,9 

Фосфати, млн т 82,9 71,1 -14,2 

Барит, тис. т 9 734,9 8 814,6 -9,5 

Азбест, тис. т 1 309,7 1 175,3 -10,3 

Графіт, тис. т 1 126,7 1,133,1 +0,6 

Бор, тис. т 4 754,4 4 164,8 -12,4 

Флюорит (плавиковий шпат), тис. т 6 301,7 7 664,0 +21,6 

Бентоніт, млн т 18,2 21,9 +20,4 

Діатоміт, тис. т 1 999,2 2 169,3 +8,5 

Польовий шпат, млн т 28,1 29,8 +6,0 

Гіпс, млн т 145,2 157,3 +8,3 

Каолін, млн т 38,4 38,7 +0,7 

Магнезит, млн т 28,3 27,3 -3,6 

Перліт, тис. т 2 550,0 2 701,3 +5,9 

Солі калійні, K2O, млн т 40,2 41,7 +3,7 

Сіль, млн т 294,4 288,9 -1,9 

Сірка, млн т 76,6 82,5 +7,7 

Тальк, тис. т 7 501,7 7 949,1 +6,0 

Вермикуліт, тис. т 429,3 415,9 -3,1 
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Циркон, тис. т 1 524,3 1 665,7 +9,3 

Примітка. Жирним виділені види сировини з найбільшим (≥ 20 %) зростанням, що треба вра-

ховувати під час оцінки інвестиційного потенціалу видів сировини. 

 

Україна за об’ємом видобутку займає 28 місце (92 млн т), а у вартісному списку 

переміщується на 40 місце (11 654 $ млн). Враховуючи її значну МСБ, за якою, на 

думку деяких дослідників, вона займає за різними оцінками 10–15 місце у світі, це 

свідчить про недостатній розвиток гірничо-видобувного комплексу нашої країни. 

Разом с тим Україна займає 2 місце у світі за видобутком (2018 р.): галію – 6 т (2 

% світового видобутку); 5 місце – германію – 1 т (1); 6 місце – каоліну – 2 млн  т 

(5) і титану – 519 тис. т (7); 7 місце – заліза – 39 млн т (2,6); 9 місце – марганцю – 

683 тис. т (3,4), урану – 1,4 тис. т (2), графіту – 15 тис. т (1,4 %) (Крупенина…).  

В табл. 14 за закордонними даними наведена динаміка видобутку найважливі-

ших корисних копалин в Україні. Як видно, за 5 років, з 2015 по 2019 рр. в Україні 

суттєво збільшився видобуток марганцю, титану, польового шпату, сірки, але зни-

зився видобуток галію, бентоніту, циркону, вугілля, урану. Особливе занепокоєння 

викликає різке зменшення видобутку у 2019 р. порівняно з 2018 р. таких видів ко-

рисних копалин, як галій, бентоніт, графіт, циркон, вугілля, уран. Ці дані треба вра-

ховувати під час оцінки інвестиційної привабливості МСБ України.  

 
Таблиця 14. Динаміка видобутку найважливіших корисних копалин України (World Mining…, 2021) 

Сировина 2015 2016 2017 2018 2019 15/19 18/19 

Залізо, т 42 817 200 40 240 600 38 767 600 38 751 300 40 451 100 -5,53 4,39 

Марганець, т 546 600 491 500 650 500 682 700 686 100 25,52 0,50 

Титан, т 375 480 339 800 430 300 518 950 564 050 50,22 8,69 

Галій, т 9 9 9 6 5 -44,44 -16,67 

Германій, т 1 1 1 1 1 0 0 

Бентоніт, т 220 000 200 000 113 200 178 200 124 700 -43,32 -30,02 

Польовий шпат, т 44 460 33 627 35 000 50 000 60 000 34,95 20,00 

Графіт, т 10 000 12 000 13 000 15 000 10 000 0 -33,33 

Гіпс, т  1 254 900 1 303 000 1 528 900 1 386 400 1 409 400 12,31 1,66 

Каолін, т 1 814 786 2 335 004 2 379 636 2 091 525 1 843 561 1,59 -11,86 

Сіль, т  2 136 500 1 783 530 1 815 684 2 191 619 2 092 795 -2,05 -4,51 

Сірка, т 171 700 171 300 175 900 222 200 220 400 28,36 -0,81 

Циркон, т 30 000 29 280 27 239 21 614 18 000 -40,00 -16,72 

Вугілля, т 23 852 700 25 121 500 18 932 900 21 648 100 19 747 200 -17,21 -8,78 

Коксівне вугілля, т 6 063 900 6 508 800 5 233 900 4 606 300 5 783 200 -4,63 25,55 

Газ, млрд м3 19 900 20 052 20 510 20 806 20 520 3,12 -1,37 

Нафта, т 2 533 300 2 272 100 2 169 900 2 293 300 2 453 600 -3,15 6,99 

Уран, т 1 156 1 185 986 1 390 944 -18,34 -32,09 

Всього, т  97 792 692 96 884 836 88 682 655 91 303 405 91 881 056   
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РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ І КРИТЕРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ОБ’ЄКТІВ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Головні чинники і критерії інвестиційної привабливості об’єктів МСБ 

України 

 

Інвестиційна привабливість об’єкту, як правило, є комплексним критерієм, 

який може розглядатися в  абсолютних і відносних показниках. Проведення такої 

оцінки передбачає наявність інвестора і пошук прийнятних об’єктів інвесту-

вання, а методика залежить від мети, яка може полягати у наступному: 1) оцінка 

доцільності капітальних інвестицій в розширення і технічне переоснащення дію-

чих добувних підприємств; 2) вибір альтернативних об’єктів використання надр 

для інвестицій, у тому числі тих, які ще не розроблялися; 3) покупка цінних па-

перів окремих добувних компаній. Оцінку інвестиційної привабливості зазвичай 

проводять в декілька етапів:  
 перший етап – передбачає встановлення кількісних граничних показників проекту та 

відбракування підприємств, родовищ та ін., що в результаті формує вузький перелік 

можливих об’єктів інвестування; 

 другий етап – передбачає рейтингову оцінку для визначеного переліку у п.1. 

Абсолютні параметри інвестиційної привабливості для першого етапу встано-

влюють із переліку показників грошової оцінки запасів і ресурсів корисних ко-

палин, що є результатом їх геолого-економічної оцінки на кожній стадії ГРР. В 

загальних випадках цей перелік включає вартість запасів і ресурсів, рентабель-

ність, коефіцієнт ліквідності. Важливе значення в оцінці має позиція інвестора 

стосовно величини інвестицій та очікуваного терміну їх повернення. Крім зага-

льноприйнятих показників у надрокористуванні використовують додаткові по-

казники і кондиції, які пов’язані із виникненням особливих складових оцінок – 

геологічного ризику та ризиків гірничого бізнесу.  

З врахуванням наведеного, в сучасній практиці існує багато версій оцінки ін-

вестиційної привабливості в залежності від специфікації вимог інвестора. Це 

надзвичайно копітка і працеємна робота, яка повинна враховувати різнопланові 

критерії і чинники, а також ті ризики, які існують при проведенні геологорозві-

дувальних робіт. До головних чинників оцінки в першому наближенні можна ві-

днести такі техніко-економічні показники геолого-економічної оцінки родовищ 

(Михайлов та ін., 2017; Михайлов, Курило, 2017): 
 потреба в корисній копалині на світовому ринку і ринку Європи (Report on critical…, 2014);  

 ступень геологічного і техніко-економічного вивчення родовищ, яка проводиться відповідно до 

вітчизняних і міжнародних стандартів оцінки; 

 геолого-промисловий тип родовища, складність геологічної будови родовища – визначається 

за загальноприйнятими методиками (проста, складна, дуже складна, надто складна); 

 розміри родовища, масштаби розвіданих запасів, геологічні і промислові (видобувні) запаси, їх 

кількість і якість, концентрації в межах продуктивних покладів і таке інше;  

 геометричні параметри зруденіння, кількість, форма, розміри рудних тіл, їх середня товщина, 

витриманість по простяганню і падінню; 

 якість корисної копалини, вміст корисного компоненту в геологічних запасах, комплексність 

родовища і вміст супутніх компонентів, форма знаходження корисних компонентів (хімічний 

елемент, мінерал, гірська маса), наявність шкідливих домішок, унікальність сировини; 
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 гірничотехнічні умови експлуатації, які обумовлюють визначення способу і системи розробки 

покладів; 

 технологічні властивості сировини, вирішення оптимальних (за якістю і вартістю) технологіч-

них рішень переробки і збагачення, збіднення руд, вихід концентрату (концентратів), вміст ко-

рисного компоненту (компонентів) у концентраті тощо; 

 екологічні умови експлуатації родовища, оцінка впливу наявного стану довкілля на можливість 

відпрацювання, оцінка впливу добувного підприємства на довкілля, витрати екологічного спря-

мування; 

 величина необхідних капіталовкладень, проектні витрати на освоєння родовища, капітальні 

вкладення (будівлі, шляхи, гірничо-капітальні виробки, підземні виробки, збагачувальна фаб-

рика, рекультивація порушених земель, житлове будівництво та ін.), експлуатаційні витрати, 

експлуатаційні витрати на 1 т руди, витрати на вивід з експлуатації, плата за спеціальне вико-

ристання надр, плата за геологорозвідувальні роботи (ГРР), відрахування на ремонт і утри-

мання автошляхів, відрахування в інноваційний фонд, амортизація основних фондів тощо; 

 наявна інфраструктура (дороги, залізниці, ЛЕП і таке інше) і забезпеченість робочою силою; 

 ступень промислового освоєння родовища; 

 річна виробнича потужність (по руді, по вмісних породах, по гірській масі), строк служби, ви-

добуток руди; 

 ціна концентрату, річний прибуток від реалізації продукції, валовий прибуток, чистий прибуток; 

 рентабельність проекту (збиткові, низькорентабельні, середньо рентабельні, високорентабельні); 

 окупність капіталовкладень, терміни окупності; 

 ліквідність (низьколіквідні, середньоліквідні, високоліквідні) – встановлюється за результа-

тами статистичного аналізу ринків мінеральної сировини (попиту, пропозицій, ціни); 

 соціальна і економічна життєздатність проектів; 

 оцінка ризиків капіталовкладень; 

 вірогідність оцінки.  

Щодо оцінки ризиків і невизначеностей капіталовкладень у геологорозвідува-

льні роботи, вона проводиться відповідно вітчизняних і міжнародних стандартів 

оцінки, відбувається за результатами статистичної обробки вихідних даних та 

стохастичного моделювання і повинна враховувати такі основні групи ризиків: 

геологічні, інвестиційні, фінансові, політичні, організаційні, технологічні та 

інші. Показник інвестиційної привабливості враховує наявність позитивних оз-

нак та вагу кожного фактору для обраних об’єктів надрокористування. 

За визначеним переліком ознак класифікації і ранжування  (який можна розши-

рювати і змінювати в залежності від видів корисних копалин) можливе моделю-

вання агрегуючого показника «інвестиційної привабливості», який враховує ная-

вність позитивних ознак та вагу кожного фактору для обраних об’єктів надроко-

ристування. Тобто передбачається математичне обґрунтування і методика визна-

чення комплексного параметру оцінки, який враховує можливість, доцільність і 

прибутковість різних видів інвестицій (коротко- або довгострокових). 

 

3.2. Ранжування об'єктів МСБ України за інвестиційною привабливістю 

 

В результаті досліджень вперше в Україні здійснена попередня оцінка інвес-

тиційної привабливості об’єктів її мінерально-сировинної бази по всіх видах ко-

рисних копалин, що буде слугувати підґрунтям для залучення інвестицій. Залу-

чення таких інвестицій має велике народногосподарче значення, є життєво необ-

хідною умовою для подальшого розвитку економіки нашої країни та її обороно-

здатності. 
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У першому наближенні інвестиційну привабливість стратегічних корисних ко-

палин України можна оцінити таким чином (табл. 15). 

Для локальних об’єктів результати оцінки інвестиційної привабливості кори-

сно подавати у вигляді довідок про інвестиційний проект, які містять його назву 

та цільове призначення, форму власності, рівень готовності інвестиційного про-

екту, наявність ліцензії та інших спеціальних документів, наявність комунікацій 

(електрифікація, газифікація, вода та водовідведення), перелік існуючої техніки, 

обладнання, загальний стан (техніки, обладнання, підприємства в цілому), кіль-

кість працівників, позиція на ринку (локальному, регіональному), загальний об-

сяг необхідних інвестицій, спосіб залучення інвестицій (фінансові  інвестиції, 

надання кредитних  ресурсів), термін окупності проекту та його рентабельність. 
 

Таблиця 15. Інвестиційна привабливість стратегічних корисних копалин України  

Види сировини Приклади родовищ (проявів) 

Традиційні: високий рівень інвестиційної привабливості, низький ризик інвестицій-

них вкладень (≤ 30 %), висока конкуренція 

Металічні корисні копалини 

Залізо Інгулецьке, Валявкинське, Новокриворізьке 

Марганець Нікопольське, Великотокмацьке, Федорівське 

Титан  Малишевське, Іршанське, Стремигородське 

Уран Ватутінське, Новокостянтинівске, Северинівське 

Неметалічні корисні копалини 

Каолін Глуховецьке, Турбівське, Великогадоминецьке 

Піски формувальні Гусарівське, Бантишівське, Часов-Ярське,  

Будівельне і облицювальне каміння  Головинське, Лизницьке, Токівське  

Глина тугоплавка Часов-Ярське, Новорайське, Веселівське  

Високоперспективні: високий рівень інвестиційної привабливості, низькі ризики інве-

стиційних вкладень (≤ 30 %), середня конкуренція 

Металічні корисні копалини 

Рідкісні землі Новополтавське, Мазурівське, Азовське 

Цирконій і гафній Малишевське, Тарасівське, Яструбецьке 

Літій Шевченківське, Полохівське, Станкуватське 

Скандій Жовторіченське 

Германій Вугілля Донбасу, Малобіганське 

Неметалічні корисні копалини 

Графіт Завалівське, Петрівське, Балахівське 

Калійні солі Стебницьке, Калуш-Голинське 

Абразивна сировина (гранат) Слобідське, Іванівське, Завалівське, Лозненське 

Кварцова сировина Гусарівське, Авдіївське, Великоглібовицьке  

П’єзооптична сировина (п’єзокварц) Володарськ-Волинське 

Перспективні: середній рівень інвестиційної привабливості, середні ризики інвестицій-

них вкладень (30–50 %), низька конкуренція 

Металічні корисні копалини 

Нікель і кобальт Тарнуватське, Девладівське 

Хром Капітанівське, Липовенківське 

Алюміній Високопільське, Південнонікопольське, Біганське 

Мідь Жиричі, Рафалівське, Прутівське 

Тантал і ніобій Мазурівське, Новополтавське 
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Берилій Пержанське 

Золото Сергіївське, Клинцівське, Мужіївське, Сауляк 

Неметалічні корисні копалини 

Фосфорити  Ратнівське, Осиківське, Жванське 

Апатит Стремигородське, Новополтавське  

Плавиковий шпат (флюорит) Бахтинське, Покрово-Кириївське  

Глауконіт Карачаївське, Адамівське, Вербське 

Флюсові вапняки і доломіти Оленівське, Новотроїцьке, Стильське, Каракубське 

Вапняки для цукрової промисловості Замок, Лисогірка 

Бентонітові глини Черкаське, Кіштинське 

Польовошпатова сировина Полонно-Баранівське, Єлисеївське, Андріївське 

Каменебарвна сировина Калюсик, Прелуцьке, Бешуйське 

З невиясненими перспективами: низький рівень інвестиційної привабливості, високі 

ризики інвестиційних вкладень (≥50 %), відсутня конкуренція 

Металічні корисні копалини 

Ванадій Стремигородське, Торчинське, Федорівське 

Свинець і цинк Берегівське, Біганське, Мужіївське, Біляївське 

Вольфрам Селищанський, Кочерівський 

Молібден Вербинський, Східносергіївський 

МПГ Прутівський, Залізняківський, Каменський 

Стронцій Новополтавське 

Магній Калуш-Голинське, Стебницьке, Затуринське  

Миш’як Микитівське, Костянтинівське, Клинцівське 

Рубідій і цезій Жовторіченське, Станкуватське, Полохівське 

Неметалічні корисні копалини 

Барит Берегівське  

Бор Булганацьке, Тарханське 

Давсоніт Кіндратівська, Слов’янська 

Бром і йод Сиваське, Сасик-Сиваш 

Мінеральні сорбенти  Сокірницьке, Карадазьке  

Високоглиноземиста сировина  Драгунське, Маріупольське, Пержанське 

Сировина для мінеральних фарб Шахта Гігант, Яснопільське, Карачаївське 

Фтор Стремигородське, Новополтавське 

Сірка Трускавецьке 
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РОЗДІЛ 4. МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ  

 

Металічні корисні копалини України за рівнем їх інвестиційної привабливості 

можна розділити на чотири групи:  
 традиційні, які інтенсивно розробляються в Україні вже довгий час, мають значні роз-

відані запаси, забезпечують наповнення державного бюджету (залізо, марганець, титан, 

уран);  

 високоперспективні, родовища чи прояви яких в Україні відомі, із значними запасами 

чи ресурсами; вони є стратегічно важливими і, як правило, відповідають поняттю «кри-

тичні мінерали», але поки що не розробляються або розробляються в незначних обсягах 

(рідкісні і рідкісноземельні елементи: рідкісні землі, цирконій і гафній, літій, скандій, 

германій);  

 перспективні, родовища (прояви) яких в України відомі, але запаси (ресурси) остаточно 

не встановлені, тому перспективи їх освоєння не визначені, хоча більшість їх є страте-

гічно важливими і відповідають поняттю «критичні мінерали» (нікель, кобальт, хром, 

алюміній, мідь, тантал і ніобій, берилій, золото);  

 з невиясненими перспективами, прояви та дрібні родовища яких відомі в Україні, проте 

їх масштаби не дозволяють припускати значних ресурсів (ванадій, свинець, цинк, воль-

фрам, молібден, МПГ, стронцій, магній, миш’як, рубідій, цезій).  

Безумовно, інвестиційна привабливість цих об'єктів знижується (а ризик інве-

стиційних вкладень підвищується) вниз за списком. З іншого боку, об'єкти пер-

шої групи давно освоєні та «застовблені». Тому найцікавішими з погляду мож-

ливого вкладення інвестицій є об'єкти другої групи, а саме: літій, рідкісні землі, 

скандій, германій. 

 

4.1. Традиційні види сировини  

 

До традиційних віднесені наступні види металічних корисних копалин, які ма-

ють стратегічне значення для економіки України: залізо, марганець, титан, уран. 

Залізо. Залізо використовується дуже широко, на нього припадає до 95 % сві-

тового металургійного виробництва. Крім того, унікальні феромагнітні власти-

вості ряду сплавів на основі заліза сприяють їх широкому застосуванню в елект-

ротехніці для сердечників електромагнітів і якорів, пластин акумуляторів, для 

магнітопроводів трансформаторів і електродвигунів. Залізо застосовується як 

анод в залізонікелевих і залізо-повітряних акумуляторах. Порошок заліза та ча-

вуну використовується як іскроутворювач та паливо в піротехніці. 

Родовища залізні руд відомі більш ніж у 130 країн світу, їх світові запаси ста-

новлять 170 млрд т, заліза – 81 млрд т, найбільшими запасами залізних руд воло-

діють Австралія, Бразилія, Росія, Китай, Індія, Україна та Канада, світовий видо-

буток заліза перевищує 1,5 млрд т, повільно зростаючи за останні роки; найбіль-

шими виробниками товарних залізних руд є Австралія, Бразилія, Китай, Індія, 

Росія, ПАР, Україна та ін., причому такі країни, як Австралія, Індія і Канада по-

стійно, хоча й повільно, підвищують видобуток залізних руд (табл. 16).   
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Таблиця 16. Світовий видобуток і запаси заліза (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Fe Запаси,  млрд т  

2015 2016 2017 2018 2019 Руда Fe 

Австралія 500 994 531 075 548 297 562 137 568 965 48,0 23,0 

Бразилія 275 607 267 984 289 090 287 611 255 273 29,0 15,0 

Китай 248 062 228 483 215 920 209 244 219 375 20,0 6,9 

Індія 98 687 121 395 125 717 129 599 152 600 5,5 3,4 

Росія 62 717 61 360 62 186 64 192 60 416 25,0 14,0 

ПАР 47 324 43 196 48 809 48 277 47 064 1,1 0,7 

Україна 42 817 40 241 38 768 38 751 40 451 6,5 2,3 

Канада  28 194 28 506 30 683 32 181 33 020 6,0 2,3 

США 29 043 26 334 30 177 31 185 29 547 3,0 1,0 

Іран 25 798 21 623 21 884 24 700 28 305 2,7 1,5 

Швеція 17 097 18 206 18 741 18 405 19 367 1,3 0,6 

Інші країни 78 111 75 741 79 206 78 936 85 029 18,0 10,3 

Всього 1 454 451 1 464 144 1 509 478 1 525 218 1 539 412 170,0 81,0 

 

За запасами та видобутком залізних руд Україна посідає одне з провідних 

місць у світі. Тут виділяється п'ять залізорудних басейнів та районів (ЗРР): Кри-

ворізький та Білозерський багатих гематит-мартитових та магнетитових руд, 

Кременчуцький та Приазовський – магнетитових кварцитів, Керченський – бу-

рих залізистих руд, з яких промислове значення мають перші три. 

Станом на 01.01.2020 р. на державному балансі запасів корисних копалин Ук-

раїни знаходяться 60 родовищ, 25 з яких розробляються: Інгулецьке, Скелеват-

ське, Саксаганське, Валявкінське, Глеюватка, Кременчуцьке та ін. Загальні за-

паси залізних руд становлять 31,4 млрд т (у тому числі балансові за категорією 

А+В+С1 – 18,8 млрд т, С2 – 7,6 млрд т, позабалансові – 5,0 млрд т) , ресурси – 

133,0 млрд т; у 2019 р. в Україні було видобуто 157,4 млн т руди (Мінеральні 

ресурси…, 2020). Це повністю задовольняє потреби гірничорудної промислово-

сті України і є надійною базою видобувної галузі на багато років уперед, у тому 

числі і для потреб «зеленої енергетики» Європи. 

Основні запаси залізних руд приурочені до структур УЩ. В Україні виділя-

ється ряд металогенічних областей і зон (цифри відповідають рис. 9): Одесько-

Білоцерківська (I), Криворізько-Кременчуцька (II), Придніпровська (III), Біло-

зерсько-Оріхівська (IV), Приазовська (V), а в їх межах – залізорудні райони і рай-

они магнітних аномалій: Білоцерківсько-Володарський (1), Середньопобузький 

(2), Одесько-Ананівський (3), Кременчуцький (4), Правобережний (5), Криворі-

зький (6), Херсонський (7), Кобелякський (8), Верхівцевський (9), Чортомлиць-

кий (10), Сурський (11), Конкський (12), Білозерський (13), Павлоградський (14), 

Оріхівський (15), Молочанський (16), Вовчанський (17), Гуляйпільський (18), За-

хідно-Приазовський (19), Східно-Приазовський (20) 
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Рис. 9. Схема розміщення залізорудних районів Українського щита (Михайлов та ін., 

2007) 

1 – вулканогенна формація (ізотопний вік 3,5–2,7 млрд років); 2 – вулканогенно-осадочна 

формація (3,5–2,7); 3 – осадочна  (теригенно-хемогенна) формація (2,6–1,8); 4 – умовна межа 

УЩ за відміткою 300 м від поверху і фундаменту; 5 – площі розповсюдження залізистих по-

рід; 6 – межи металогенічних зон і областей; 7 – межи районів 

Римські цифри – металогенічні області і зони: І – Одесько-Білоцерківська, ІІ – Криворі-

зько-Кременчуцька, ІІІ – Придніпровська, ІV – Білозерсько-Оріхівська (підзони: ІVа – Конк-

сько-Білозерська, ІVб – Оріхово-Павлоградська), V – Приазовська 

Арабські цифри – залізорудні райони й райони магнітних аномалій: 1 – Білоцерківсько-Во-

лодарський, 2 – Середньопобузький, 3 – Одесько-Ананівський, 4 – Кременчуцький, 5 – Право-

бережний, 6 – Криворізький, 7 – Херсонський, 8 – Кобелякський, 9 – Верхівцевський, 10 – Чор-

томлицький, 11 – Сурський, 12 – Конкський, 13 – Білозерський, 14 – Павлоградський, 

15 – Оріхівський, 16 – Молочанський, 17 – Вовчанський, 18 – Гуляйпільський, 19 – Захі-

дно-Приазовський, 20 – Східно-Приазовський 

 

Залізні руди є основою чорної металургії України. Основним залізорудним ра-

йоном України є Криворізький, де рядом гірничозбагачувальних комбінатів 

(ГЗК) розроблюються поклади залізистих кварцитів і багатих магнетитових і ге-

матитових кварцитів палеопротерозойського віку.   

 Залізні руди Криворіжжя відомі з глибокої давнини, їх вивчення почалося в 

1781 р. (російський академік В.Ф. Зуєв), перший підрахунок запасів було зроб-

лено у 1873 р. а розробка почалася вже в 1875 р. Зараз видобуток, первинну об-

робку і збагачення залізних руд Криворізького залізорудного басейну здійсню-

ють ряд гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), які розробляють наступні ро-

довища:  
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 ПРАТ Центральний (ЦГЗК) – Велика Глеюватка, Петрівське, Артемівське родовища, ша-

хта ім. Орджонікідзе;  

 ПАТ Північний (ПГЗК) – Первомайське і Ганівське родовища залізистих кварцитів; 

 ПАТ Інгулецький (ІГЗК) – Інгулецьке родовище залізистих кварцитів; 

 ПАТ Південний (ПГЗК) – Скелювацько-Магнетитове родовище залізистих кварцитів;  

 ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (ПАТ АМКР) – Валявкинське і Новокриворізьке родо-

вища залізистих кварцитів, шахта ім. Артема; 

 ПАТ «Суха Балка» – багаті залізні руди в полях шахт «Ювілейна» і «ім. Фрунзе». 

 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – шахти Тернівська, Гвардійська, Октяб-

рська, Родіна. 

Криворізький ЗРР складений осадовими і вулканогенно-осадовими глибоко 

метаморфізованими утвореннями палеопротерозою криворізької серії, яка вклю-

чає наступні світи (знизу): новокриворізька, скелюватська, саксаганська, гдан-

цевська і перекриваючої її глеюватської світи (рис. 10). Геологічна будова ба-

сейну описана в численних наукових публікаціях (Белевцев, Белевцев, 1981; Гур-

ський та ін., 20061; Довгий та ін., 2017; Кулиш, Плотников, 2005; Михайлов та 

ін., 2007; Рудько та ін., 2010, 2012, 2013; Смірнов та ін., 2010, 2012 та ін.). Осно-

вною продуктивною товщею залізорудного басейну є саксаганська світа, в роз-

різі якої беруть участь сім залізистих горизонтів товщиною від 20 до 145 м, скла-

дених магнетитовими, силікат-магнетитовими, магнетит-силікатними, магнетит-

карбонатними, магнетит-карбонат-силікатними, карбонат-магнетитовими, кар-

бонат-силікат-магнетитовими, карбонат-силікатними, гематит-магнетитовими 

кварцитами, а у зонах гіпергенезу – мартитовими, дисперсногематит-мартито-

вими, гематит-мартитовими рудами. Прошарки залізних руд зустрічаються і у 

гданцевській світі.  

 

 
Рис. 10. Розріз Криворізького залізорудного району (Михайлов та ін., 2007) 

Світи: 1–2 – глеюватська: метапісковики, конгломерати (1), сланці біотитові (2), 3 – гданцев-

ська; 4 – саксаганська: залізисті  (а), сланцеві горизонти (б); 5 – скелюватська; 6 – новокриво-

різька, 7 – граніти і мігматити; 8 – розломи: Західний (1), Тарапаковський (2), Саксаганський 

(3), Східний (4) 
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Виділяється декілька геолого-промислових типів руд: саксаганський, інгуле-

цький, першотравневний, скелюватський, правобережний, верхівцевський, біло-

городський. Перші три є багатими рудами (вміст заліза 46 % і більше), чотири 

інших – бідними (вміст заліза 20–45 %).    

Основні залізорудні родовища басейну: Інгулецьке, Скелюватське-Магнети-

тове, Скелюватське, Валявкинське, Новокриворізьке, Шахта Північна ім. Ва-

лявко, Шахта Гігант Глибока, Східновалявкинське, ім. Кірова, Шахта Батьків-

щина, Велика Глеюватка, Шахта Жовтнева, Шахта ім. Фрунзе, Шахта Ювілейна, 

Шахта ім. Леніна, Шахта Гвардійська, Шахта ім. Орджонікідзе, Первомайське, 

Шахта Первомайська, Аннівське, Петрівське, Жовторіченське, Артемівське. 

Основні типи залізних руд Кривбасу: 
 Легкозбагачувані неокиснені магнетитові кварцити з гематитом, мартитом та ін., серед-

ній вміст Fe = 33,3–34,2 %, переважно скелюватського типу (родовища Інгулецьке, Ске-

люватське-Магнетитове, Новокриворізьке, Первомайське, Валявкинське, Аннівське, 

Велика Глеюватка та ін.); 

 Багаті залізні мартитові, гематит-мартитові, рідше магнетитові, гематит-магнетитові, 

гетит-залізнослюдково-мартитові руди саксаганського типу з 46–67% Fe (середнє 56,7–

58,1 %), P2O5 – 0,02 %, S – 0,16 %), представлені пласто-, лінзо-, стовпоподібними пок-

ладами товщиною 10–100 м;  

 Важкозбагачувані окиснені залізисті кварцити зон гіпергенезу магнетитових кварцитів; 

виділяються різновиди: гетит-дисперсногематит (залізнослюдково)-гематит-мартитові, 

гетит-дисперсногематитові тощо. 

У складі залізних руд переважають магнетит, гематит, мартит, залізна слюдка, 

дисперсний гематит, гетит, інші гідроксиди заліза, кварц, карбонати, кумінгто-

ніт, біотит, хлорит, силіманіт, гранат, рибекіт, егірин; другорядні мінерали – аль-

біт, амфібол, апатит, ільменіт, силіманіт, пірит, піротин; гіпергенні – алуніт, гід-

раргіліт, каолініт, лімоніт, хлориди тощо. 

Окисненні руди представлені гематитовими, мартитовими, гетит-мартито-

вими, гематит-мартитовими кварцитами з рудними прошарками, складеними пе-

реважно зернами і агрегатами гематиту, мартиту (0,02–0,2 мм), залізної слюдки, 

проміжки між якими виповнені зернами кварцу і карбонату і нерудними проша-

рками, складеними переважно кварцовими зернами (0,02–0,1 мм) з домішкою ди-

сперсного дрібнозернистого гематиту і гідрооксидів заліза.  

Таким чином, для залізних руд Криворізького басейну характерним є виклю-

чне розмаїття мінерального і хімічного складу, а також структурно-текстурних 

особливостей руд. Тут присутні руди різного геолого-генетичного типу (неокис-

нені, окиснені), різного мінерального складу (магнетитові, гематит-магнетитові, 

силікат-магнетитові, магнетит-силікатні, магнетит-гематитові, карбонат-магне-

титові, силікат-карбонат-магнетитові, магнетит-силікат-карбонатні, гематитові, 

мартитові, гематит-мартитові, магнетит-мартитові, лімоніт-мартитові, гетит–ма-

ртитові). Вони характеризуються переважно смугастою текстурою, в якій рудні 

прошарки чергуються з безрудними, а рудні мінерали (насамперед магнетит, а 

також гематит, мартит, залізна слюдка, кумінгтоніт, залізисті карбонати) утво-

рюють дрібну вкрапленість серед нерудних мінералів (кварц, нерудні карбонати, 
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апатит тощо), агрегати і зростки з останніми. Ці особливості руд родовищ обу-

мовлюють особливості їх подальшої обробки і збагачення (Михайлов та ін., 

20222).  

Гірничозбагачувальні комбінати Криворіжжя в більшості розробляють залізи-

сті (магнетитові) кварцити залізистих горизонтів переважно саксаганської світи 

криворізької серії палеопротерозою, як правило, кар’єрним способом.  

Центральний ГЗК здійснює видобуток, переробку руд і виробництво залізо-

рудного концентрату і окатишів для металургійної промисловості. Він входить 

до групи «Метінвест» ТОВ «Метінвест Холдинг».  

Добувний комплекс підприємства представлений кар’єром № 1 на базі Глею-

ватського родовища (проектна потужністю 6,0 млн т магнетитових залізистих 

кварцитів на рік); кар’єром № 3 на базі Петровського родовища (6,0 млн т); 

кар’єром № 4 на базі Артемівського родовища (4 млн т), а також шахтою ім. Ор-

джонікідзе, шахтою ім. Артема № 2 і шахтою «Гігант-глибока» які розробляють 

магнетитові кварцити покладу «Південно-Магнетитова» (1,6 млн т).  

Переробний комплекс включає дробильну фабрику потужністю 28 млн т руди 

на рік, збагачувальну фабрику потужністю понад 6 млн т залізорудного концен-

трату на рік, фабрику огрудкування потужністю понад 2,0 млн т окатишів на рік, 

допоміжні цеха, шламосховище. 

Матеріали щодо видобутку залізної руди на цьому та інших залізорудних  під-

приємствах України наведені в табл. 17. 

У 2020 р. на комбінаті було вироблено 4840 тис. т залізорудного концентрату 

з вмістом заліза 66,3–68,0 % і 2840 тис. т окатишів з вмістом заліза 59,9–63,5 %. 

Основні споживачі продукції комбінату: Криворіжсталь, Азовсталь, Дніпровсь-

кий МК, металургійні комбінати Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії. 

 
Таблиця 17. Видобуток залізних руд ГЗК України у 2019 р. (Мінеральні ресурси…, 2020) 

Підприємство Родовище Видобуток, тис. т 

Центральний ГЗК Велика Глеюватка 4 459,0 11 705,0 

 Шахта ім. Орджонікідзе 1 217,0 

Петрівське 4 118,0 

Артемівське 1 911,0 

Північний ГЗК Первомайське 19 888,0 25 698,0 

Ганівське 5 810,0 

Інгулецький ГЗК Інгулецьке 27 748,5 27 748,5 

Південний ГЗК Скелюватсько-Магнетитове 28 413,9 28 413,9 

ПАТ «АМКР» Поле шахти ім. Артема 757,0 24 034,0 

Новокриворізьке 9 854,0 

Валявкинське 13 423,0 

ПАТ Криворізький за-

лізорудний комбінат 

Шахта Тернівська 1157,3 4 624,8 

Шахта Гвардійська 1221,2 

Шахта Октябрська 706,4 

Шахта Родіна 1539,9 

ПАТ «Суха Балка» Шахта Ювілейна 1667,0 2 659,0 

Шахта ім. Фрунзе 992,0 

Полтавський ГЗК Горишнє-Плавнинсько-Лавриківське 12 841,0 12 841,0 
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Єристівський ГЗК Єристівське 11 521,0 11 521,0 

Запорізький залізоруд-

ний комбінат 

Південно-Білозерське 3 996,0 4 377 

Переверзівське 381,0 

 

Північний ГЗК також входить до групи «Метінвест» і здійснює повний техно-

логічний цикл від видобутку залізної руди до виготовлення залізорудного кон-

центрату (вміст заліза 66 %) і окатишів (вміст заліза 60,3–63,5 %).   

Сировинною базою підприємства є Першотравневе і Ганнівське родовища за-

лізистих кварцитів із загальними запасами понад 3,1 млрд т руди, які розробля-

ються кар'єрами. Першотравневий кар'єр – один з найбільших в Україні, його 

довжина сягає 3 тис. м, ширина – 2,5 тис. м, глибина – 400 м (проектна глибина 

650 м). Ганнівський кар’єр довжиною 5250 м, шириною 1200 м, глибиною 275 м 

має проектну продуктивність 10 млн т руди на рік. 

Переробний комплекс підприємства включає три дробильні фабрики, дві зба-

гачувальні фабрики, два цехи виробництва окатишів і ряд допоміжних цехів. На 

збагачувальних фабриках дроблена руда проходить три стадії подрібнення, зба-

гачення на магнітних сепараторах, дешламацію і фільтрацію, в результаті чого 

отримують залізорудний концентрат з вмістом заліза 66 %. В цехах виробництва 

окатишів отримують окатиші з вмістом заліза 60,3–63,5 %. У 2020 р. вироблено 

12650 тис. т залізорудного концентрату і 6500 тис. т окатишів.    

Основними споживачами продукції комбінату є найбільші металургійні підп-

риємства України, Європи і Китаю. 

Інгулецький ГЗК – найбільший в Україні виробник залізорудного концентрату 

із вмістом заліза від 64 % до 67 %. Розробляє Інгулецьке родовище залізистих 

кварцитів. На підприємстві використовується циклічно-потокова технологія ви-

добування руди з використанням автомобільно-конвеєрного транспорту. Балан-

сові запаси руди – 1,2 млрд т. Входить до групи «Метінвест Холдинг». 

Підприємство спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів 

Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залі-

зорудного басейну. Розробка родовища здійснюється кар’єром з виробничою по-

тужністю гірничої маси 70 млн т на рік. Максимальний розмір куска підірваної 

руди 1200 мм. Звідти руда поступає на дробильну фабрику виробничою потуж-

ністю переробки понад 36 млн т руди на рік.   

Збагачення відбувається на двох збагачувальних фабриках річною виробни-

чою потужністю понад 14,5 млн т концентрату на рік з вмістом заліза 63,7–67,0 

%. Технологічна схема збагачувальних фабрик включає 4 стадії підроблення, 3 

стадії подрібнення і 4–5 стадій магнітної сепарації. У кожній стадії отримуються 

відходи, а промпродукт переробляється далі. Як операція попереднього збага-

чення застосовується суха магнітна сепарація у слабкому полі. На фабриці № 3 

застосована схема самопомелу руди; передбачено дроблення сировини до 300 

мм, дві стадії подрібнення і три стадії магнітної сепарації, що виконується в 2–3 

прийоми.  
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В цілому по комбінату у результаті повного циклу збагачення із руди з масо-

вою часткою загального заліза (Feзаг) 32,6–36,7 % отримують концентрат з масо-

вою часткою Feзаг 63,8–63,9 %, вологістю близько 10 %. Руди належать до кате-

горії важко збагачувальних. Подальше збагачення здійснюється в цеху магнітно-

флотаційного збагачення, де відбувається виробництво концентрату з масовою 

долею заліза понад 67,0 %. В середньому на рік комбінатом випускається бли-

зько 12,4 млн т концентрату. 

ПАТ «ІнГЗК»  реалізує  залізорудний  концентрат з вмістом заліза від 63,7% 

до 67,0 %. Річний об'єм реалізації приблизно складає 14 млн т концентрату. Ос-

новними споживачами є: ПАТ «ММК ім. Ілліча» (м. Маріуполь), ВАТ «ЗМК За-

поріжсталь» (м. Запоріжжя), ВАТ «Алчевський МК» (м. Алчевськ), ВАТ «МК 

Азовсталь» (м. Маріуполь), ПАТ «Єнакіївський МЗ» (м. Єнакієве), підприємства 

Китаю, Угорщини, Чехії.  

Південний ГЗК виробляє залізорудний концентрат і агломерат. Видобуток 

руди здійснюється відкритим способом на Скелюватському родовищі з балансо-

вими запасами магнетитових кварцитів – 962,2 млн т, окиснених кварцитів – 53,6 

млн т. Руда поступає на дробильні фабрики, де встановлені дробарки типу ККД 

1500/180; КСД 2200; КМД 2200. 

Технологічна схема збагачення включає три стадії подрібнення і 4–5 стадій 

магнітної сепарації. На кожній стадії отримуються відходи, а промпродукт пере-

робляється далі. Основним методом збагачення є магнітний у слабкому полі. У 

результаті із руди з масовою часткою загального заліза 35,01 %, заліза магнітного 

27,33 % отримується концентрат з масовою часткою Feзаг 64,77–65,31 %, вологі-

стю близько 10 %. 

У 2019 р. комбінатом було вироблено 12,343 млн т концентрату з вмістом за-

ліза 64,77–65,31 %  і 0,946 млн т агломератів з вмістом заліза 53,31–54,13 %. Про-

дукція комбінату надходить на металургійні підприємства України, Польщі, Че-

хії, Словаччини, Югославії, Румунії.  

ПАТ «АМКР» видобуває залізні руд Валявкинського і Новокриворізького ро-

довищ. Гірничо-збагачувальний комплекс ПАТ «АМКР» складається з добув-

ного, дробильного і збагачувального виробництв. 

Видобуток корисних копалин ведеться відкритим способом у двох кар’єрах: 

№ 2-бис (глибиною 280 м) – на Новокриворізькому і № 3 (глибиною 315 м) – на 

Валявкинському родовищах. Вихідною сировиною кар’єру № 2-біс є неокиснені 

залізисті кварцити I і II залізистих горизонтів саксаганської світи, а кар’єру № 3 

– IV залізистого горизонту тієї ж світи. Видобуток здійснюється за допомогою 

буровибухових робіт. На внутрішньокар’єрних дробарках здійснюється пер-

винне дроблення рудничної маси до розмірів не більше 1200 мм, що призводить 

до утворення кондиційної сировини, яка може зберігатися як готова продукція 

на рудних складах сирої руди. Але більша частина сирої руди передається на на-

ступне, дробильне  виробництво. 

На дробильних фабриках № 1 і 2 вихідна руда розміром до 1200 мм проходить 

чотири стадії дроблення з грохоченням і класифікацією з послідовним зменшен-

ням розміру уламків до розміру шматків не більше 350 мм (1 стадія), не більше 
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90 мм (2 стадія), 20 мм (3 стадія) і не більше 12,5 % класу +20 мм (4 стадія). На 

рудозбагачувальних фабриках № 1 і 2 збагачувальне виробництво здійснюються 

такими технологічними операції, як подрібнення (мелення), класифікація, мокра 

магнітна сепарація, дешламація, зневоднення.   

Готовим продуктом після стадії збагачення магнетитової руди є концентрат 

магнетитовий, в якому масова доля заліза загального повинна складати 65,3 % з 

припустимими коливаннями від  -0,5 % до +0,8 % від встановленого значення; 

масова доля вологи в концентраті не повинна перевищувати 10,5 %.   

В процесі збагачення відбуваються суттєві зміни хімічного складу, зокрема 

вдвічі збільшується вміст заліза загального (з 32,1–36,3 до 65,0–65,5 %), які су-

проводжуються значними змінами мінерального складу. Останні полягають у рі-

зкому збільшенні кількості магнетиту (до 95–99 %), у той час як переважна біль-

шість інших мінералів (гематит, мартит, залізна слюдка, кумінгтоніт, залізисті 

карбонати, кварц, нерудні карбонати, апатит тощо) майже повністю вилучаються 

з кінцевого продукту. Це свідчить про якісні перетворення речовини в процесі 

збагачення (Михайлов та ін., 2022).  

Крім цього багаті руди відпрацьовуються підземним, шахтним способом під-

приємствами ПАТ Криворізький залізорудний комбінат (шахти Тернівська, 

Гвардійська, Октябрська, Родина) і ПАТ «Суха Балка» (шахти Ювілейна і ім. 

Фрунзе). 

Кременчуцький ЗРР є природним продовженням Криворізького ЗРР на пів-

ночі.  Рудовмісною є саксаганська світа товщиною до 1300 м, яка утворює суб-

меридіональну смугу протяжністю 45 км, шириною 1–3 км. Багаті руди містять 

58,5 % Fe, бідні представлені магнетитовими (32,8 % Fe) і кумінгтоніт-магнети-

товими (27,4 % кварцитами). Виділяються два рудні поля – північне, Галещин-

ське, і південне, Горішнє-Плавнинське. У їх межах розвідано Горішнє-Плавнин-

ське, Лавриківське, Єристівське, Біланівське родовища залізистих кварцитів та 

Галещинське родовище багатих залізних руд. Крім того, розвідана низка родо-

вищ бідних залізних руд (Мануїлівське, Харченківське). Розвідані запаси проми-

слових категорій п’яти основних родовищ становлять понад 4 млрд т (Михайлов 

та ін., 2007).  

На базі двох родовищ (Лавриківського і Горішнє-Плавнинського) працює 

Полтавський ГЗК з проектною потужністю 34 млн т руди щорічно. Підприємс-

тво має повний технологічний цикл – від видобутку сирої руди до виробництва 

залізорудних окатишів. Переробка руди, виробництво концентрату й окатишів 

здійснюється на переробному комплексі, що включає дробильну та збагачува-

льну фабрики, а також цех виробництва окатишів. Крім того на підприємстві за 

давальницькою схемою здійснюється переробка залізної руд, видобутої на Єри-

стівському ГЗК. 

Єристівський ГЗК розроблює родовище Єристівське, запаси якого перевищу-

ють 600 млн т руди, а ресурси – понад 1 млрд т. Передбачуваний об’єм видобутку 

складає до 27–28 млн т руди на рік. Видобуток руди здійснюється відкритим спо-

собом. 



56 
 

 
 

Білозерський ЗРР охоплює родовища залізистих кварцитів, які пов’язані із зе-

ленокам’яними структурами (ЗКС) мезоархею: Південно-Білозерське, Північно-

Білозерське, Переверзівське, з яких розроблюється лише Південно-Білозерське 

родовище, на базі якого працює Запорізький залізорудний комбінат. Білозерсь-

кий ЗРР є одним з найперспективніших після Криворізького. Запаси багатих руд 

на глибині до 900–1500 м тут оцінюються в 475 млн т, загальні запаси – 737 млн 

т (Белевцев и др., 1981).   

Родовища пов’язані з Білозерською ЗКС, нижня частина розрізу якої складена 

зеленокам’яними вулканогенними і вулканогенно-осадовими породами конксь-

кої серії (метабазити, амфіболіти, ортосланці, ортогнейси, кварцити) загальною 

товщиною до 1200 м, а верхня – білозерською серією товщиною до 2500 м, яка 

складається з трьох світ. Нижня, михайлівська світа складена кварц-серицито-

вими і кварц-хлорит-серицитовими сланцями і метапісковиками; середня (залі-

зорудна), запорізька світа – магнетитовими і мартит-магнетитовими кварцитами 

і різноманітними сланцями; верхня, переверзівська світа – метапісковиками, ме-

таалевролітами, метагравелітами, метаконгломератами, безрудними кварци-

тами, хлорит-серицитові сланцями.  

Рудні поклади багатих руд пов’язані з товщею залізистих кварцитів (запорі-

зька світа), що утворює продуктивний горизонт товщиною 150 м, протяжністю 

до 25 км. Рудні тіла круто занурюються і простежуються до глибини більш, ніж 

1500 м. Товщина покладів змінюється від 2,5 до 10–30 м. По простяганню і па-

дінню вони інколи зливаються, утворюючи рудне тіло потужністю до 70–100 м 

(рис. 11).  
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Рис. 11. Геологічні розрізи Пiвденно-Бiлозерського (А) і Переверзiвського (Б) родовищ 

(Михайлов та ін., 2007) 

1 – залiзистi кварцити; 2 – руди мартитовi, гематит-мартитовi, мартит-гематитовi,  гемати-

товi, магнетитові, сидерито-магнетитовi; сланці: 3 – кварц-хлоритові, кварц-серицит-хлори-

тові, 4 – кварц-карбонат-хлоритові, 5 – кварц-серицитові; 6 – серпентиніти; 7 – свердловини 

 

Форма рудних тіл пласто- і лінзоподібна, часто дуже складної конфігурації. 

Багаті руди займають трохи більше 10 % загальної площі поширення залізистих 

кварцитів. Вони пов’язані з глибинними зонами окиснення залізистих кварцитів, 

за межами яких багаті руди не зустрічаються, та з ділянками флексурних переги-

нів, поперечних складчастих структур і замками синкліналей. Зруденіння супро-

воджується інтенсивною тріщинуватістю і кліважем, брекчіюванням і дроблен-

ням. Руди представлені мартитовими (залізнослюдково-мартитовими), дисперс-

ногематит-мартитовими (дисперсногематит-залізнослюдково-мартитовими), ма-

ртит-дисперсно-гематитовими і дисперсно-гематитовими різновидами.  

Крім багатих руд, у Білозерському ЗРР існують великі запаси залізистих квар-

цитів скелюватського типу: окиснених (мартитових) з сумарними прогнозними 

запасами (до глибини 1500 м) 8100 млн т і перспективними ресурсами 8800 млн 

т, і магнетитових з прогнозними запасами (до глибини 1500 м) 13 650 млн т. Як 

мартитові, так і магнетитові кварцити залягають у складних гірничо-геологічних 

умовах і перекриті потужною товщею обводнених осадових порід, що ускладнює 

і здорожує промисловий видобуток. 

Південно-Білозерське і Переверзівське родовища розроблюються ПРАТ «За-

порізький залізорудний комбінат» виробничою потужністю понад 4,5 млн т 

руди на рік. До складу підприємства входять шахти «Експлуатаційна» і «Прохо-

дчеська», дробильно-сортувальна фабрика ті ін. Видобута руда після обробки на 

дробильно-сортувальній фабриці реалізуються по сортах: агломераційна залізна 

руда з вмістом заліза до 62 %, мартенівська залізна руда з вмістом заліза до 58 

%. За останні роки видобуток залізної руди сягнув 4,5 млн т. Продукція комбі-

нату надходить на металургійні підприємства України («Запоріжсталь»), 

Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії. 

Гірничодобувні підприємства забезпечені розвіданими запасами на 30–80 ро-

ків, але значна частина запасів, які були розвідані ще за радянських часів, зараз 

розміщується в охоронних ціликах промислових споруджень, під міською забу-

довою, відвалами ГКЗ, хвостосховищами, чи розташовані на глибині понад 500 

м, що обумовлює складні гірничо-геологічні умови і низьку рентабельність ви-

добутку (Гурський, 2008). Тому реальна забезпеченість деяких підприємств не 

перевищує 10–15 років (кар'єри Північний, Центральний, Південний, Інгулець-

кий ГЗК, кар'єр № 2 ЦГЗК, шахта ім. Леніна, Гвардійська, Батьківщина, ім. Ва-

лявко, Ювілейна, ім. Фрунзе, ім. Кірова, рудники Інгулець, Жовта Річка, Дзер-

жинського, ім. Ілліча).  

Резервною базою для залізних руд є Приазовський ЗРР, де їх запаси облікову-

ються на Васинівському, Куксунгурському, Гуляйпільському і Маріупольському 

родовищах, які поки не розроблюються. Загальні прогнозні ресурси району оці-

нюються в 8,1 млрд т (Гурський, 2008).  
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Марганець. Крім металургії, значна кількість діоксиду марганцю спожива-

ється в електротехнічній промисловості при виробництві марганцево-цинкових 

гальванічних елементів, MnO2 використовується в таких елементах як окисню-

вач-деполяризатор. 

Світові ресурси марганцю оцінюються в 21 270 млн т, прогнозні ресурси Сві-

тового океану майже в чотири рази перевищують континентальні. Світові запаси 

руд марганцю складають 10 407 млн т, найбільшими запасами володіють Україна 

(2 257 млн т), ПАР (1 045), Казахстан (354), Габон (240),  Грузія (185), Бразилія 

(176), Китай (135), Австралія (131), Болгарія (126). Підтверджені світові запаси 

складають 810 млн т, вони зосереджені в ПАР (260 млн т), Україні (140 млн т), 

Бразилії (140 млн т), Австралії (100 млн т) та інших країнах. Видобуток марга-

нцю постійно, хоча й повільно, зростає, найкрупнішими виробниками руд мар-

ганцю є ПАР, Австралія, Габон, Гана, Бразилія, Китай, Індія, Україна та ін., при-

чому за останні роки суттєво збільшилося виробництво в ПАР, Габоні, Гані  

(табл. 18).  

 
Таблиця 18. Світовий видобуток і запаси марганцю (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАР 4 187 4 028 5 501 5 641 6 456 260 

Австралія 3 250 2 388 2 879 3 514 3 259 100 

Габон 1 876 1 573 2 266 2 875 3 158 61 

Гана 451 706 1 051 1 593 1 884 13 

Бразилія 1 226 1 199 1 344 1 281 1 452 140 

Китай 2 484 2 150 2 508 1 180 1 350 54 

Індія 729 802 860 920 970 34 

Україна 547 492 651 683 686 140 

Малайзія 216 294 515 530 475 н/зв 

Кот-д’Івуар  105 91 205 319 473 н/зв 

М’янма 28 116 137 208 429 н/зв 

Інші країни 908 811 853 886 833 н/зв 

Всього 16 007 14 650 18 770 19 630 21 425 810 

 

Основними критеріями промислової цінності родовищ марганцевих руд є 

вміст марганцю в рудах, величина запасів, технологічні властивості руд, гірни-

чотехнічні умови відпрацювання тощо. Металургійна промисловість використо-

вує товарні руди з вмістом марганцю 25–56 %. Найбільше промислове значення 

мають оксидні та окиснені руди, оскільки вони мають високий вміст марганцю 

(25–50 %) і легко збагачуються; другорядне – карбонатні через низький вміст ма-

рганцю (20–25 %), важку збагачуваність і високу собівартість концентратів. Ок-

сидно-карбонатні руди є перехідним типом, силікатні руди містять багато крем-

незему, важко збагачуються і тому видобуваються обмежено.   

Незважаючи на значні запаси, за якими вона займає друге місце у світі, за ви-

добутком Україна займає лише сьоме місце. Справа в тім, що за якістю марган-

цевих руд Україна значно поступається більшості закордонних країн з потужною 
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марганцеворудною базою, оскільки їх левова частка представлена важко збага-

чуваними карбонатними рудами (76,5 %), де середній вміст марганцю становить 

20,7 % і лише незначна частка – порівняно легко збагачуваними оксидними (15,8 

%) і оксидно-карбонатними (7,7 %) рудами, де вміст марганцю, відповідно, сягає 

28,6 % і 25,0 % (табл. 19). Середній вміст металу в усіх балансових запасах Ук-

раїни дорівнює 25,8 %, тоді як в інших країнах видобувають руди з вмістом ма-

рганцю 35–62 % (найчастіше 40–45 %). Концентрати оксидних руд України міс-

тять 37–45 % марганцю, карбонатних – тільки 29–31 %, у той час як на закордон-

них підприємствах виробляють концентрати з вмістом марганцю не нижче 48–

50 %. Це обумовлює потенційну загрозу неконкурентоспроможності вітчизняної 

марганцеворудної промисловості, особливо через випереджаюче відпрацювання 

запасів відносно багатих оксидних руд. Ситуація загострюється також екологіч-

ними проблемами, пов’язаними з кар’єрним способом розробки рудних покладів, 

який призводить до вилучення багатих орних земель. Тому важливим є об’єкти-

вна оцінка вітчизняної МСБ марганцю з урахуванням світових чинників, її аналіз 

і оцінка, визначення тенденцій розвитку і потреб, надання рекомендацій з напря-

мку першочергових досліджень. 

 
Таблиця 19. Запаси руд марганцю України, млн т (Мінеральні ресурси…, 2020) 

Тип руди 
Запаси Вміст 

Mn, % 

Видобуток  

в 2019 р. А+В+С1 С2 Всього 

Карбонатні 1741,1 166,3 1 907,4 21,9 0,7 

Оксидно-карбонатні 156,0 28,1 184,1 25,0 0,7 

Оксидні  264,4 2,9 267,3 28,6 2,2 

Шлами 5,5 - 5,5  0,3 

Всього: 2167,0 197,3 2 364,3 25,8 3,9 

 

Головні запаси марганцевих руд України зосереджені в Нікопольському мар-

ганцеворудному басейні, прояви відомі в Прикарпатті (Бурштинське родовище), 

в Керченському басейні, на Побужжі, в Закарпатті та в інших регіонах, але вони 

практичного значення наразі не мають. Видобуток марганцевих руд здійснюють 

Марганецький і Покровський ГЗК, розробляється 7 шахт і 10 кар'єрів, руда зба-

гачується здійснюється за гравітаційно-магнітною схемою на 4 збагачувальних 

фабриках з одержанням товарного марганцевого концентрату з вмістом марга-

нцю від 32,23 % (ПАТ Марганецький ГЗК) до 38,10 % (ПАТ Покровський ГЗК). 

ТОВ «Ландшафт» розробляє шлами техногенного родовища – шламосховища ім. 

Максимова. Продукція постачається на металургійні, феросплавні та інші за-

води, частина експортується в країни Європи. Марганцеві руди України широко 

описані в геологічній літературі (Гурський та ін., 20061; Гурський, 2008; Михай-

лов та ін., 2007; Шнюков та ін., 1993; Шумлянський та ін., 2003). 

Виділяють три типи руд: карбонатні (78 % запасів, середній вміст Mn 21,9 %), 

оксидні (15 %, середній вміст Mn 28,6 %), змішані (8 % запасів, середній вміст 

Mn 25 %). Оксидні руди в основному відпрацьовані, частково знаходяться під 

спорудами. Зараз розробляються переважно карбонатні руди, що вміщують 3–13 

% CaO і 10–50 % SiO2 і вимагають складних схем збагачення.  
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Нікопольський басейн включає Нікопольське, Марганецьке (розробляються), 

Великотокмацьке (законсервоване) і Федорівське родовища, які відносяться до 

платформної піролюзит-гідрогетит-лептохлоритової формації. Вони розміщені в 

межах дугоподібної смуги довжиною до 250 км, шириною до 20 км на південних 

схилах УЩ. Крім того в західній частині Нікопольського басейну відома низка 

інших перспективних ділянок: Інгулецька,  Федорівська,  Високопільська, Пок-

ровська, Нововоронцовська з оксидно-карбонатними і оксидними рудами. Мар-

ганцеворудний горизонт залягає в нижньоолігоценових піщано-глинистих оса-

дах (рис. 12). З початку розробки цих родовищ суттєва частина запасів марган-

цевих руд була вичерпана. Найбільш інтенсивно розроблювалися багаті легко-

збагачувальні оксидні руди, запаси яких за останнє десятиріччя зменшилися 

майже наполовину. Більш важко збагачувані оксидно-карбонатні і карбонатні 

руди почали видобуватися з 1955 р., об’єми їх видобутку не перевищують 15 %, 

і лише останнім часом ця величина досягла 29 %. 

 

 
Рис. 12. Будова рудного пласта в Олександрiвському (А) і Богданiвському кар’єрах (Б) 

(Михайлов та ін., 2007)  

1 – пісок дрібнозернистий, сірувато-жовтий, алювіальний; 2 – глини зеленувато-сiрi, 

надруднi; 3 – марганцева руда окисна, шматкувато-землиста; 4 – марганцева руда шматку-

вато-землиста, присуховидна; 5 – марганцева руда конкрецiйно-землиста; 6 – марганцева 

руда оолiто-п’езолiто-землиста; 7 – суцільна марганцева руда; 8 – марганцева руда оолітова, 

зцементована карбонатним цементом; 9 – карбонатна марганцева руда 

 

Нікопольське родовище, відкрите ще в 1883 р. (В. Домгер), яке розроблюється 

з 1886 р., приурочено до Базавлуцької улоговиноподібної депресії. Рудний пласт 

полого занурюється на південь, ускладнюється пологою складчастістю. Його то-

вщина змінюється від кількох сантиметрів у крайових частинах до 4–5 м на пів-

дні і в центрі родовища (середня 2–3 м); глибина залягання – 20–80 м. У верти-

кальному розрізі він складається з трьох пачок: в нижній переважають вмісні по-

роди, в середній – різні текстурні різновиди руд, верхній пачка має непостійну 

товщину і землисто-шматкову текстуру. В складі руд переважають псиломелан, 



61 
 

 
 

криптомелан, оксигідрокурнакіт, вернадит, піролюзит, манганіт, манганокаль-

цит, кальцієвий родохрозит. Руди поділяються на оксидні, карбонатні і змішані. 

Середній вміст марганцю і фосфору в різних типах руд наступний: оксидні – 

25,64 і 0,2 %, змішані – 24,58 і 0,208 %, карбонатні – 17,22 і 0,188 %. За текстур-

ними особливостями руди: суцільні (плитнякові, пошарові), шматкові (жовнові), 

пізолітові, конкреційні, землисті глинисті, землисті піщані, зцементовані каль-

цитом (“присухі”), цементаційні. За генезисом родовище відноситься до осадоч-

ної групи екзогенної серії, за формаційним типом – до платформної піролюзит-

гідрогетит-лептохлоритової чи осадочної марганцеворудної формації.  

Марганецьке родовище включає ділянки Грушівсько-Басанську, Комінтерн-

Маріївську (розробляються), Максимо-Тімошівську, Закаменську, Новоселів-

ську, Миколаївську (відпрацьовані). Марганценосним є рудний пласт олігоцену, 

який підрозділяється на три пачки, розділені прошарками нонтронітових глин: 

нижню (до 1,6 м), з невеликим вмістом рудних стяжінь; середню, з оксидними і 

оксидно-карбонатними рудами; верхню,  з оксидними, оксидно-карбонатними і 

карбонатними рудами. Він нахилений на південь, товщиною до 3 м в знижених 

частинах Грушівсько-Басанської ділянки. З півночі на південь оксидні руди змі-

няються на оксидно-карбонатні і карбонатні. Рудні мінерали: криптомелан, гід-

рокриптомелан, манганіт, піролюзит, тодорокит, манганокальцит, родохрозит, 

доломіт, манганосидерит.  

Великотокмацьке родовище розміщене у східній частині Нікопольського ба-

сейну. Рудний пласт товщиною до 3 м в центральній частині родовища – це то-

вща піщано-алеврито-глинистих порід, що вміщують до 50 % рудної речовини. 

З півночі на південь оксидні руди переходять в оксидно-карбонатні, далі – в ка-

рбонатні. Рудна речовина представлена жовнами, кутастими грудками, округ-

лими концентрично-шаруватими утвореннями, суцільними прошарками, земли-

стою масою, головні типи руд: оксидні, оксидно-карбонатні і карбонатні, останні 

переважають (87 %). Оксидні руди складені оксидами і гідроксидами марганцю, 

за морфологією підрозділяються на грудкові, пізолітові, конкреційні, суцільні, 

піщані, землисті. Оксидно-карбонатні руди представлені шарами жовнових кар-

бонатних руд (0,2 м), чергуванням прошарків (10–15 см) карбонатної руди з 

включеннями манганітових пізолітів і глин із марганцево-карбонатними жов-

нами, карбонатними рудними грудками, гніздами гідроксидів марганцю; оксид-

ної грудково-землистої руди з рідкісними оксидними конкреціями; грудкової 

руди з концентрично-шаруватими манганітовими пізолітами й оолітами, конкре-

ціями марганцевих карбонатів. Карбонатні руди представлені грудковими і су-

цільними різновидами, практично цілком складаються мінералами ізоморфного 

ряду манганокальцит– кальцієвий родохрозит. У суцільних рудах зрідка спосте-

рігаються карбонатні концентрично-шкарлупуваті конкреції. Загальні запаси ро-

довища дорівнюють 1726,6 млн т, підтверджені – 1578,2; середній вміст Mn у 

рудах (%): оксидні – 31,0; оксидно-карбонатні – 27,2; карбонатні – 23,4.  

Федорівське родовище розміщене в південно-західній частині басейну. Його 

руди є на 98 % оксидними і карбонатно-оксидними, малофосфорними, високоте-
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хнологічними. Вони вміщують підвищені кількості манганіту і піролюзиту, в ме-

ншій мірі інших мінералів. З цих руд може вироблятися високоякісні концент-

рати з вмістом Mn біля 49 %. Запаси родовища становлять  53,6 млн т руди 

(С1+С2) при бортовому вмісті Mn 16 % і середньому промисловому вмісті Mn 

19,39 %. 

Бурштинське родовище в Прикарпатті, відкрите в 1951 р., розвідане в 1952–

1954 рр., представлене рудоносними товщами міоцену – марганцевистими вап-

няками, глинами, мергелями товщиною до 26 м, які приурочені до западин ши-

риною до 4 км, довжиною до 8–13 км. Вміст Mn в неокиснених рудах становить 

0,5–9,0 % (у середньому 7,7 %), в окиснених – до 40 %. Ділянки, збагачені мар-

ганцем, утворюють лінзоподібні рудні тіла розміром 100–500 м, товщиною 1–

6 м. Руди належать до карбонатного типу (Mn – 0,5–30,0 %), глинисто-карбонат-

ного (Mn – 12,5 %), у зонах окиснення – до оксидного карбонатного (Mn – 30–

40 %). Загальні запаси металічного марганцю – близько 2 млн т, середній вміст – 

до 9,5 %. Родовище не становить промислового інтересу через невеликі розміри, 

відносну складність будови, низьку якість руд. 

В Керченському залізорудному басейні залізні руди кіммерійського віку зба-

гачені марганцем, представлені родовищами пологих мульд (Яниш-Такильське, 

Ельтиген-Ортільське, Комиш-Бурунське, Катерлезьке, Баксинське, Кезенське, 

Осовинське, Північне) і "втиснутих синкліналей" (Новоселівське, Баксинське, 

Булганацьке, Баталінське, Ачинське). Основні носії марганцю – псиломелан і ко-

лоїдальні гідроксиди марганцю, карбонати заліза і марганцю, силікати, ізомор-

фні домішки в гідроксидах заліза. Середній вміст Mn (%) становить для руд: "тю-

тюнові" – 0,68–1,19; "коричневі" – 0,87–2,22; "ікряні" – 3,47–6,28; карбонатні 

конкреційні – до 13,93; оксидні конкреційні – 18,0–22,02. Загальні ресурси мар-

ганцю Керченського басейну оцінюються в 40 млн т, Державним балансом запа-

сів  тут враховано 8 родовищ залізних руд, які не розроблюються, що містять 

"коричневих" руд (А+В+С1) – 382,2 млн т; "тютюнових" руд – 799,8 млн т.  

На Побужжі гіпергенні мезокайнозойські родовища залізо-марганцевих руд 

представлені утвореннями латеритових, каолінових і гідрослюдистих кір вивіт-

рювання УЩ, зокрема, Хащуватським родовищем, де на докембрійських тов-

щах розвинені площові, площово-лінійні і лінійні рудоносні кори вивітрювання, 

часто збагачені Mn, приурочені до субширотних смугоподібних структур шири-

ною 4,0–15,5 км, довжиною до 10 км, де виділяється до 14 рудних горизонтів 

оксидно-гідроксидних залізо-марганцевих і марганцевистих залізних руд. Про-

цеси вивітрювання простежені до глибини 40 м. Руди легко збагачуються, сере-

дній вміст MnО становить близько 30 %. Запаси руд родовища не враховано Дер-

жавним балансом. До інших проявів такого ж типу належать Солонцівський, За-

валівський, Савранський, Грушківський, Новоселівський. Перспективні ресурси 

(Р1+Р2) руд такого генезису в Побузькому районі становлять 758 млн т руди, про-

гнозні (Р3) – 376 млн т руди. 

Крім того в Закарпатті відомо Прелуцьке родовище марганцевих руд, приуро-

чене до горизонту чорних кварцитів і кварцитових сланців на  схилах одноймен-
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ного хребта. Форма і розміри рудних тіл не встановлені, як не встановлені і за-

паси руд, які за думкою різних дослідників можуть коливатися від 16 тис. т до 3 

млн т. Товщина рудних покладів змінюється від 1 до 5–10 м, для них характерна 

лінзовидна форма з різкою зміною по простяганню як потужності, так і вмісту 

корисних компонентів. Вони складені силікатно-карбонатними і окисненими ру-

дами, вміст марганцю в яких коливається від 14 до 41 % (середній 32,5 %). Голо-

вними мінералами силікатно-карбонатних руд є родохрозит, родоніт, в окиснені 

руди складаються переважно піролюзитом, псиломеланом, вернадитом, мангані-

том.   

Перспективи розвитку марганцеворудної промисловості України пов’язані з 

розвідкою Федорівського родовища, вивченням проявів Прикарпаття, Керченсь-

кого басейну, Побужжя, Закарпаття, розробкою техногенних родовищ.  

Таким чином, перед марганцеворудною промисловістю України стоїть реа-

льна загроза різкого скорочення об’ємів виробництва, що пов’язане як з пробле-

мами власної МСБ марганцю (низький вміст марганцю в рудах, переважання 

важкозбагачуваних руд, екологічні проблеми тощо), так і з тенденціями світо-

вого ринку марганцевої сировини. В таких умовах є актуальною і необхідною 

геолого-економічна переоцінка МСБ марганцевих руд України в сучасних рин-

кових умовах, в процесі якої слід визначити (Михайлов, Курило, 20102): 
 кількісні і якісні характеристики та показники, в тому числі вартісні, наявних об’єктів 

вітчизняної бази марганцеворудної сировини; 

 головні характеристики світового та внутрішнього ринків марганцеворудної сировини, 

що визначають економічну цінність родовищ в сучасних умовах; 

 найбільш перспективні об’єкти вітчизняної бази марганцеворудної сировини та грани-

чні умови доцільності їх експлуатації з урахуванням економічних, екологічних чинників 

та запровадження сучасних технологічних процесів; 

 основні шляхи інвестиційного забезпечення для проведення комплексу заходів щодо ра-

ціонального використання вітчизняної бази марганцеворудної сировини. 

Титан використовують в легких високоміцних сплавах для авіації, аерокосмі-

чних апаратів, в галузі оборони, суднобудування, виготовлення медичних при-

ладів. Так, наприклад, з титану виготовляють гвинти важких гелікоптерів; в ае-

робусі "Boeing-777" деталі з титану складають 5–7 %, а в авіадвигунах – 20–30 % 

загальної маси; у військових літаках частка титану сягає 25–30 %. Технічний ти-

тан використовують при виготовленні хімічних реакторів, трубопроводів, обла-

днання, що працює в агресивному середовищі, наприклад, у хімічному машино-

будуванні.   

Світові запаси титану оцінюються в 770 млн т, найбільші запаси сконцентро-

вані в Австралії (250 млн т) і Китаї (230 млн т), які володіють 62,3 % світових 

запасів; видобуток титану за останні роки повільно зростає, найбільшими виро-

бниками є Китай (29,8 % світового видобутку), ПАР, Австралія, Канада, Україна, 

причому якщо Китай, Україна і Мадагаскар підвищують видобуток, то Австралія 

знижує (табл. 20). 

 
Таблиця 20. Світовий видобуток і запаси титану (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т 
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2015 2016 2017 2018 2019 Запаси, 

млн т 

Китай 1 067,2 1 196,0 1 242,0 1 932,0 2 306,9 230,0 

ПАР 1 050,0 950,0 1 090,0 1 000,0 970,0 35,0 

Австралія 1 053,3 1 070,0 993,0 875,3 780,5 250,0 

Канада 596,0 700,0 750,0 620,0 640,0 31,0 

Україна 375,5 339,8 430,3 519,0 564,1 5,9 

Мозамбік 425,6 504,2 557,7 535,7 498,9 14,0 

Сенегал 240,3 238,1 280,3 287,9 281,0 н/зв 

Кенія 319,8 339,5 345,6 340,2 262,7 0,85 

Мадагаскар 102,7 152,1 230,7 214,0 258,8 8,6 

Норвегія 277,3 260,0 238,2 176,4 211,3 37,0 

Інші країни 1 062,5 908,1 856,1 832,0 960,3 157,65 

Всього 6 570,2 6 657,8 7 013,9 7 332,5 7 734,5 770,0 

 

Україна має потужну МСБ титану, представлену двома головними типами ро-

довищ: розсипними (Малишевське і Іршанське) і корінними (Стремигородське, 

Видиборське, Федорівське, Паромівське, Кропивнянське та ін.) (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Родовища титану і цирконію України (Михайлов та ін., 2007) 

Родовища: 1 – Малишевське (Самотканське), 2 – Тарасівське, 3 – Краснокутське, 4 – Вовчан-

ське, 5 – Зеленоярське, 6 – Воскресенівське, 7 – Іршанська група родовищ, 8 – Паромівське, 9 

– Стремигородське, 10 – Кропивенське, 11 – Юріївське, 12 – Федорівське, 13 – Джарильге-

цьке, 14 – Азовське, 15 – Яструбецьке, 16 – Мазурівське 
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Всього відомо до 40 родовищ титану, 28 з яких обліковуються Державним ба-

лансом запасів корисних копалин України, а 12 розроблюються. Це виключно 

розсипні родовища. На їх базі діють Іршанський ГЗК  (Іршинське, Лемненське, 

Межирічне та ін. родовища Іршанського рудного району) та «Вільногірський гір-

ничо-металургійний комбінат» державного підприємства «Об’єднана гірничо-хі-

мічна компанія» (Малишевське родовище). Видобуток руд титану також здійс-

нюють ТОВ «Валки-Ільменіт» (Валки-Гацьківське); ТОВ «Демуринський ГЗК» 

(Вовчанське); ТОВ «Велта» (Бирзулівське); ТОВ «Межиріченський ГЗК» (Ісаків-

ська ділянка Межирічного родовища); ТОВ «Кольорові метали» (Західна і Схі-

дна ділянки родовища Балка Крута, яке є техногенним родовищем циркон-рутил-

ільменітових рудних пісків Малишевського родовища) (Мінеральні ресурси…, 

2020; Постанова…, 1997). 

Зараз спеціальні дозволи на видобування комплексних циркон-рутил-ільменіт-

апатитових розсипів надані на такі родовища (в дужках – власник дозволу): Ба-

лка Крута (техногенне родовище) («Кольорові метали»), Вовчанське (Демурін-

ський ГЗК), Лівобережне  і Тростянецьке (Житомирбуррозвідка), Межирічне 

(Межиріченський ГЗК, Об’єднана гірничо-хімічна компанія), Малишевське 

(Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Мотронівський ГЗК), Валки-Гацківське 

(Валки-Ільменіт), Бирзулівське і Лікарівське (Велта); на розвідку: Юрівська діля-

нка (Титан-апатитова група), Красноріченське (Житомирбуррозвідка), Аврамів-

ська площа (Центрукргеологія), Селищанська ділянка (Об’єднана гірничо-хімі-

чна компанія), Паромівське (Житомирбуррозвідка).  

Відкриті пропозиції для ліцензування на видобування по родовищах Федорів-

ське, Стремигородське, Кропивнянське, Злобицьке, Іршанське, Лемненське, То-

рчинське, Ушицьке, Ушомирське, Воскресенівське, Краснокутське і Підлісній 

ділянці (Житомирська обл.); Носачівське (Черкаська обл.), Тарасівське (Київська 

обл.), північно-західна ділянка Малишевського і Верхнє-Іршинське (Дніпропет-

ровська обл.), на розвідку: Давидківське родовище (Харківська обл.); Юріївсько-

Козіївська, Видоборзька і Підлісна ділянки (Житомирська обл.), прояви Корча-

ківський, Біловодський і Храпівщина (Сумська обл.), Гайдарівський (Харківська 

обл.) (Інвестиційний атлас…, 2021).   

Найбільшим з родовищ, що розроблюються, є Малишевське (Самотканське) 

родовище (Ti-Zr) в басейні р. Самоткань (правої притоки Дніпра) в Дніпропет-

ровський області. Родовище було відкрите у 1954 р., розроблюється з 1961 р. 

Воно представлено прибережно-морським розсипом у сарматських відкладах до-

вжиною 19 км, шириною 2,5 км, товщиною 35 м, у складі якого виділяється ряд 

лінзоподібних покладів товщиною до 15–18 м, збагачених корисними компоне-

нтами: рутилом (середній вміст 24 кг/м3), ільменітом (77 кг/м3), цирконом (8–9 

кг/м3). Родовище розроблюється відкритим способом, на його базі працює Віль-

ногірський ГЗК, який в своєму складі має фабрику обезводнювання і збагачення, 

де відбувається дезінтеграція, знешламлювання, гравітаційне збагачення, сушка, 

розділення колективного концентрату з використанням електричних та магніт-

них методів збагачення. Основними продуктами збагачення є рутиловий (понад 

95 % TiO2), ільменітовий (понад 63 % TiO2), цирконовий, ставролітовий, дистен-



66 
 

 
 

силіманітовий концентрати. 

Іршанське родовище (Ti) на півночі Житомирської області відкрите в 1951 р., 

експлуатується з 1956 р. Середня товщина корисної товщі 8,2 м, товщина розк-

ривних порід від 0,2 до 17 м, середній вміст ільменіту – 50,6 кг/т. Алювіальні 

розсипи ільменіту приурочені до четвертинних відкладів, які формувалися при 

розмиві мезозойської кори вивітрювання ільменітоносних порід габро-анортози-

тової формації. На базі них працює Іршанський ГЗК, що виробляє ільменітовий 

концентрат для виробництва пігментного двоокису титану та титанової губки. 

Корінні родовища титану зараз не розроблюються, але є надійною базою для 

нарощування видобутку титану в Україні. Вони пов’язані з масивами габроїдів 

Найбільшим є Стремигородське родовище в Корсунь-Новомиргородському плу-

тоні, крім того апатит-титанові руди виявлені в Володарськ-Волинському масиві 

(Кропивнянське родовище) і в межах Корсунь-Новомиргородського плутону 

(Носачівське родовище, прояв Волковський). 

Розглянемо об’єкти комплексних титан-апатитових і титан-цирконових руд, 

на яких відкриті ліцензійні пропозиції. Вони представлені корінними (Стремиго-

родське і Носачівське родовища), розсипними (Тарасівське родовище, ділянки 

Юріївсько-Козіївська, Біловодська, Корчаківська, Храпівщина, Гайдарівська) і 

техногенними (північно-західна ділянка Малишевського) типами (Інвестиційний 

атлас…, 2021). 

Стремигородське родовище апатит-ільменітових руд в Житомирській обла-

сті, відкрите в 1954 р., локалізовано в троктолітах південної частини Чепови-

цього габро-анортозитового масиву (Коростенський плутон), представлено што-

коподібним тілом габроїдів серед безрудних анортозитів. Рудне тіло має в плані 

овальну форму (2,3×1,0 км), витягнуте в північно-західному напрямі, в розрізі – 

лійкоподібну. Його центральна складена плагіоклазовими перидотитами і мела-

нократовими троктолітами, які на периферії змінюються лейкократовими трок-

толітами, олівіновими габро, габро-монцонітами і габро-пегматитами. Перева-

жають рудні троктоліти. Апатит-ільменітові руди рівномірно вкраплені, з вміс-

том TiO2 6,9–8,17 %, P2O5 – 2,8–4,5 % у центральній частині та відповідно 3,36–

5,9 % і 0,65–1,5 % на периферії. Ільменіт представлений округлими, полігональ-

ними пластинчатими і ксеноморфними зернами, апатит утворює тонкі вклю-

чення в ільменіті й олівіні і самостійні діпірамідально-призматичні кристали ро-

зміром до декількох міліметрів. 

Корінні породи перекриті корами вивітрювання товщиною до 35–40 м (сере-

дня 15,2 м), в який вміст TiO2 становить 10,8 %, P2O5 – до 2,6 %. При їх збагаченні 

отримано кондиційний ільменітовий і апатитовий концентрати з вмістом TiO2 

49–51 % і P2O5 38,5–40,5 %. 

Родовище є комплексним, крім титанових руд тут оцінені запаси апатиту, як 

супутніх корисних копалин - руд скандію, руд ванадію, фтору, каоліну, жорстви, 

вивітрілого габро, габро-анортозиту.  

На родовищі пробурено три пошукових свердловини глибиною 420–520 м. За-

паси апатит-ільменітових руд складають: апатит (В+С1+С2) – 31 826,3 тис. т; 

руди ванадієві (В+С1) – 222,9 тис. т; фтор в апатиті (В+С1+С2) – 1 358,7 тис. т.; 
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каолін первинний + жорства + вивітріле габро (А+В+С1) – 32 354 тис. т.; габро-

анортозит (А+В+С1) – 197 736 тис. м3. Середній вміст ТіО2 становить 6,91 %; 

Р2О5 – 2,42 %; ванадію – 0,2 %; фтору в апатиті – 2,22 %, скандію 80 г/т. Інфор-

мація щодо запасів титанових і скандієвих руд є закритою (Інвестиційний ат-

лас…, 2021). 

Федорівське родовище апатит-ільменітових руд приурочене до розшарованої 

інтрузії габроїдів в західній частині Володарськ-Волинського масиву. Рудні 

шари представлені перешаруванням габроїдів з апатит-ільменітовими рудами з 

домішкою титаномагнетиту. Відмічаються значні вмісти V і Sc. Середній вміст 

у запасах TiО2 6,5%;  P2O5 – 2,90%, V2O5 – 0,042%. Розробка планується здійсню-

вати кар'єром; збагачення проводити на збагачувальній фабриці майбутнього 

Стремигородського ГЗК (Гурський та ін., 20061). 

Носачівське родовище апатит-ільменітових руд в Черкаській області 

пов’язано з однойменним масивом норитів Корсунь-Новомиргородського плу-

тону на перетині субширотної зони Тарасівського розлому і субмеридіонального 

Канівсько-Новомиргородського. Воно представлено лінійним штокверком, витя-

гнутим в північно-східному напрямку на 2250 м при ширині 200–780 м. Рудні 

поклади апатит-ільменітових руд мають пластову форму, ускладнену короткими 

апофізами і лінзоподібними включеннями ксенолітів безрудних порід, перший 

крутопадаючий, другий антикліналеподібний. Вони складені апатит-ільменіто-

вими норитами першої фази, для яких характерна підвищена концентрація P2O5, 

і ільменітовими норитами другої, де спостерігається високий вміст TiO2. Руди 

характеризуються високою якістю і хорошими технологічними показниками зба-

гачення. Родовище є комплексним, до основних компонентів належать TiO2 і 

P2O5, до супутніх – польовошпатова сировина.  

Середній вміст компонентів по рудах родовища становить: TiO2 – 5,48 %, P2O5 

– 1,22, плагіосировина – 53,57 %, по запасах з невизначеним промисловим зна-

ченням: TiO2 – 5,17 %, P2O5 – 1,27 %, плагіосировина – 55,62 %. Запаси станов-

лять: за категорією В: P2O5 – 85,20 тис. т.; С1: P2O5 – 499,2 тис. т.; С2: P2O5 – 3 

812,20 тис. т., плагіосировина – 150 622,21 тис. т.; по запасах з невизначеним 

промисловим значенням С2: P2O5 – 1 361,18 тис. т., плагіосировина – 59 459,64 

тис. т. Перспективні ресурси V2O5 в ільменіті балансових руд, Р1: P2O5  – 4 396,75 

тис. т., V2O5 – 86,61 тис. т. Середній вміст компонентів: TiO2 – 4,75 %, P2O5  – 

1,26 %, V2O5 – 0,22 %. Інформація щодо кількості запасів TiO2 має обмежений 

доступ. Подальше нарощування запасів руд і корисних компонентів можливе на 

флангах і глибоких горизонтах родовища при його геологічному довивченні (Ін-

вестиційний атлас…, 2021).  

Тарасівське родовище (Ti, Zr) в Київській області, відкрите в 1961 р., предста-

влено розсипами ільменіт-рутил-цирконієвих пісків в неогенових відкладах но-

вопетрівської світи, яка залягає на палеогенових відкладах бучацького, київсь-

кого і обухівського ярусів і перекрита четвертинними відкладами. Виділяється 

три літолого-стратиграфічних горизонти, рудоносні поклади приурочені до се-

реднього. Основні рудні мінерали – ільменіт, рутил, циркон; зустрічаються та-

кож дистен, силіманіт, ставроліт, турмалін, андалузит, анатаз, брукіт, корунд, 
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шпінель, хромшпінеліди, баделеїт, топаз, дюморт’єрит, монацит, ксенотим, ка-

ситерит та інші мінерали.  

За результатами технологічних досліджень розроблена промислова технологі-

чна схема збагачення циркон-рутил-ільменітових пісків родовища, у 2011 р. ком-

панією Micromine Consulting Services виконано незалежну оцінку ресурсів Тара-

сівського родовища за кодом JORC.  

Балансові запаси родовища складають: дистен+силіманіт кат. В – 74,9 тис. т, 

кат. С1 – 294,2; ставроліт кат. В – 14,7 тис. т, кат. С1 – 40,3 тис. т; середній вміст 

(кг/м3) ільменіту становить 17,53; лейкоксену – 0,97; рутилу – 6,39; циркону – 

7,24; дистену+силіманіту – 3,43; ставроліту – 0,51. Із супутніх корисних копалин 

підраховані запаси ванадієвих руд кат. С2 – 5 448,84 т (середній вміст 0,18–0,26 

%) і скандієвих руд (середній вміст 19–100 г/т). В охоронних ціликах санітарно-

захисних зон встановлені запаси корисних копалин з невизначеним промисло-

вим значенням: дистен+силіманіт – 15,6 тис. т, ставроліт – 1,1 тис. т. Позабалан-

сові запаси (В+С1): дистен+силіманіт – 14,1 тис. т, ставроліт – 4,7 тис. т. Відомо-

сті щодо запасів титанових, цирконієвих і скандієвих руд закрита (Інвестиційний 

атлас…, 2021).  

Юріївсько-Козіївська ділянка (Ti, Zr) в Житомирський області представлена 

розсипом в неогеновій новопетровській світі і товщі строкатих глин, які перек-

ривають палеогенові бучацьку серію, київську і обухівську світи і перекриті че-

твертинними суглинками, пісками, глинами і ґрунтами товщиною 1,5–30,0 м.  

Товщина продуктивної новопетровської світи коливається від 0,5 до 16,5 м 

(середня 6,5 м), вона розвинена у вигляді плащеподібного шару на всій території 

ділянки. Світа складена пісками кварцовими світло-сірими дрібно- тонкозернис-

тими, іноді з прошарками крупнозернистих, горизонтально шаруватими в верх-

ній частині розрізу – з лінзами сірих і строкатобарвних дрібно-тонкозернистих 

пісковиків на каолінітовому цементі, прошарки косошаруватих пісків, лінзи вто-

ринних каолінів і сірих пластичних глин товщиною 0,5–5,4 м. Мінеральний склад 

пісків: переважає кварц (86–100 %) і польовий шпат, зустрічаються циркон, ру-

тил, гранат, ільменіт, лейкоксен, сфен, силіманіт, дистен, ставроліт, турмалін, гі-

дрогетит. Сума титанових і цирконієвих мінералів (концентрат) коливається від 

десятих часток до 108–200 кг/м3.   

Товща строкатих глин товщиною від 0,4 до 27,0 м розвинена на окремих діля-

нках вододілів. В її нижній частині залягають світло-сірі і вохристо-жовті різно-

зернисті піски товщиною 0,6–6,9 м, які поступово змінюються догори по розрізу 

глинистими пісками, піщаними глинами. В пісках вміст концентрату дорівнює 

0,54–20,84 кг/см3; в піщаних глинах вміст ільменіту сягає до 22,32 кг/т, лейкок-

сену – до 5,88 кг/т, циркону – до 1,34 кг/т, рутилу – до 0,67 кг/т. В алювіальних 

пісках четвертинної системи вміст концентрату становить 1,08–48,2 кг/см3. 

Рудні тіла представлені двома лінзоподібними покладами, орієнтованими у су-

бширотному напрямку довжиною від 6 до 13 км, шириною 0,4–1,5 км. 

На ділянці було пробурено 75 свердловин загальним об’ємом 2984,1 пог. м. 

Перспективні ресурси категорії Р1 оцінені в 2 700 тис. т умовного ільменіту (се-

редній вміст 163,02 кг/м3), Р3 – 2 800 тис. т (65,53 кг/м3).   
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Біловодська ділянка (Ti, Zr) в Сумській області площею 62 га складена тов-

щею глауконіто-кварцових пісків бучацької, київської і межигірської світ зага-

льною товщиною 30–32 м, які перекривають маастрихтську писальну крейду і 

перекриті берецькою світою, яка складається з двох підсвіт: нижньої зміївської 

– піски з глауконітом, в основі з зеленими глинами товщиною 7–8 м і верхньої 

сиваської – світлі кварцові тонкозернисті піски товщиною 5,4–6,8 м (середня 6,1 

м), до якої приурочене зруденіння. Берецька світа перекрита глинами неогену і 

четвертинними суглинками з прошарками пісків загальною товщиною 8–11 м. 

Середня товщина продуктивної товщі складає 3,7 м, розкриву – 9,6 м, середній 

вміст циркону 6 кг/м3, рутилу – 8,4 кг/м3, умовного ільменіту – 50 кг/м3. Попере-

дньо підраховані ресурси титан-цирконієвих руд за категорією Р2, ця інформація 

є закритою (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Корчаківська ділянка (Ti, Zr) в Сумський області площею 750 га розміщена в 

4 км на південь від Біловодської ділянки і має ту ж геологічну будову. Тут також 

зруденіння приурочене до верхньої частини берецької світи (сиваська підсвіта) 

товщиною 3–18 м (середня 9 м), яка перекрита неогеновими строкатими і чер-

воно-бурими глинами і четвертинними відкладами загальною товщиною 3,6–16 

м. Середній вміст ільменіту в продуктивній товщі складає 51,4 кг/м3, рутилу – 

7,6 кг/м3, циркону – 6,5 кг/м3. Попередньо підраховані ресурси титан-цирконіє-

вих руд за категорією Р2, ця інформація є закритою (Інвестиційний атлас…, 

2021). 

Ділянка Храпівщина (Ti, Zr) в Сумський області площею 170 га є продовжен-

ням на північ Корчаківської ділянки і розміщена між нею і ділянкою Біловодсь-

кою, тому її геологічна будова аналогічна цим ділянкам. Зруденіння приурочено 

до верхньої підсвіти берецької світи (сиваська підсвіта) товщиною 5,3–13,5 м (се-

редня 10,4 м), яка складена світло-сірими і білими тонкозернистими пісками, до 

алевритів, перекритих глинами неогену і четвертинними суглинками товщиною 

від 3–4 до 15 м (середня 10–12 м). В продуктивному горизонті на товщину 5,6 м 

середній вміст циркону складає 7,8 кг/м3, рутилу – 9,9 кг/м3, умовного ільменіту 

– 63 кг/м3; на товщину 4,3 м вміст циркону складає 8,6 кг/м3, рутилу – 10,7 кг/м3. 

Попередньо підраховані ресурси титан-цирконієвих руд за категорією Р2, ця ін-

формація є закритою (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Гайдарівська ділянка (Ti, Zr) в Харківській області площею 971,4 га предста-

влена лінзовидними ільменіт-цирконієвими розсипами в пісках новопетрівської 

і берецької світ середньою товщиною 11 м (розкрив 27,5 м), з вмістом ільменіту 

3,0–84,32 кг/м3 (середній 42,4 кг/м3), лейкоксену 1,06–44,78 кг/м3, рутилу 0,2–7,2 

кг/м3 (середній 6,8 кг/м3), циркону 0,76–13,06 кг/м3 (середній 8,3 кг/м3). На діля-

нці пробурено 521,5 м свердловин. Попередньо підраховані ресурси титан-цир-

конієвих руд за категорією Р2, ця інформація є закритою (Інвестиційний атлас…, 

2021).  

Північно-західна ділянка Малишевського родовища (Ti, Zr) на границі Кіро-

воградської і Дніпропетровської областей площею 3 309,8 га представлена при-

бережно-морським розсипом в кварцових сірих тонкозернистих пісках полтавсь-
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кої серії, частково – сарматського ярусу міоцену. Піски складені кварцом, гли-

нистими мінералами, важки мінерали: циркон, рутил, ільменіт, лейкоксен, дис-

тен, силіманіт, ставроліт, турмалін, шпінель, хроміт, монацит. Запаси титан-ци-

рконієвих руд встановлені за категорією С2, але ця інформація є закритою. Під-

раховані за категорією С2 запаси супутніх корисних копалин: дистен+силіманіт 

– 1 407,8 тис. т, ставроліт – 567,9 тис. т (Інвестиційний атлас…, 2021).  

Уран. Використання радіоактивних елементів пов’язане з їх надзвичайними 

енергоресурсними можливостями, а саме здатністю при розщепленні виділяти 

гігантську енергію, що обумовлює ефективність їх застосування у військовій 

справі та енергетиці, в першу чергу, як палива для ядерних  реакторів. 

Світові запаси урану перевищують 6 млн т, найбільшими запасами володіють 

Австралія, Казахстан, Канада, Намібія і Росія; за останні роки спостерігається 

скорочення видобутку урану (з 72 тис. т у 2015 р. до 64,4 тис. т у 2019 р.), більше 

всього уранових руд видобувають Казахстан (41,8 % світового видобутку), Ка-

нада, Австралія, Намібія, причому Намібія постійно збільшує виробництво, а Ка-

нада і Нігер – знижують (табл. 21). 
 

Таблиця 21. Світовий видобуток і запаси урану (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Казахстан 28 072 29 113 27 500 25 595 26 895 906,8 

Канада 15 659 16 666 14 394 8 225 8 370 564,9 

Австралія 6 668 7 352 6 736 7 737 7 726 1 692,7 

Намібія 3 473 4 308 4 981 6 514 6 459 448,3 

Узбекистан 3 806 3 921 4 009 4 062 4 127 132,3 

Нігер 4 852 4 101 4 066 3 433 3 516 276,4 

Росія 3 602 3 543 3 400 3 424 3 433 486,0 

Китай 1 906 1 906 2 223 2 223 2 223 248,9 

Україна 1 156 1 185 986 1 390 944 108,7 

Індія 454 454 496 499 363 240,0 

Інші країни 6 001 2 089 1 611 981 362 1 042,8 

Всього 72 047 74 638 70 402 64 083 64 418 6 147,8  

 

Україна належить до провідних урановидобувних країн світу, за оцінкою між-

народних експертів ресурси уранових руд оцінюються в 366 тис т, розвідані за-

паси урану – 131 тис т, а виробництво уранового концентрату – 500–800 т на рік. 

В Україні виявлено 22 уранових родовищ, з яких 4 розроблюється (рис. 14). В 

Україні відсутній замкнутий цикл виробництва, тому з уранових руд виробля-

ється проміжний напівпродукт «жовтий кек» з вмістом урану 30–45 %. 

Головні запаси зосереджені в Кіровоградському урановорудному районі 

(УРР), де вони пов’язані з докембрійськими структурами УЩ (Северинівське, 

Мічурінське, Компаніївське та ін.). Вони локалізовані в докембрійських гнейсах 

та мігматитах, прорваних гранітоїдними інтрузіями. Попередньо оцінені запаси 

урану Кіровоградського УРР перевищують 100 тис., а ресурси – 200 тис. т (Бака-

ржиєв та ін., 1999). 
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Рис. 14. Схема розміщення уранових родовищ України (Михайлов та ін., 2007) 

Родовища: 1 – Ватутінське, 2 – Лозоватське, 3 – Северинівське, 4 – Мічуринське, 5 – Пів-

денне, 6 – Калинівське, 7 – Жовторіченське, 8 – Сурське, 9 – Краснооскольське 

 

В Центральноукраїнському УРР відомо Ватутінське, Мічуринське, Новокос-

тянтинівське і Северинівське родовища, а в Побузькому – Лозоватське, Пів-

денне, Калинівське. Крім того, в залізистих породах докембрію відомі Жовторі-

ченське і Первомайське родовища, відпрацьовані в 90-і рр., а також прояви урану 

в давніх докембрійських конгломератах (Миколо-Козельське).  

Мічурінське, Ватутінське і Новокостянтинівське родовища експлуатуються 

Східним ГЗК, Северинівське знаходиться у резерві, інші родовища підготовлені 

до розвідки. Діючі уранові копалини розміщені у м. Кіровограді (Інгульський) і 

смт. Смоліно Кіровоградської області (Смолінський). Переробку видобутої руди 

здійснює гідрометалургійний завод у м. Жовті Води Дніпропетровської області, 

найкрупніше підприємство такого типу в Європі.  

Мічурінське уранове родовище локалізоване вздовж зони Кіровоградського 

розлому в гнейсах і мигматитах інгуло-інгулецької серії, частково – в кіровоград-

ських гранітах. Воно розташоване у клиноподібному тектонічному блоці, утво-

реному тектонічними розломами субмеридіонального простягання, згідно з сла-

нцюватістю гнейсо-мігматитів і видовжених у тому ж напрямку Кіровоградських 

гранітних ін'єкцій. Основною рудоконтролюючою структурою є Головний Схід-

ний розлом субмеридіонального простягання. Натрові метасоматити розвинені в 

зонах численних розломів, що відгалужуються на захід від Головного Східного 

розлому. Зруденіння простежується за простяганням на відстань понад 1000 м, 

за падінням – на декілька сотень метрів, ширина зони мінералізації до 100 м.  

Тіла натрових метасоматитів представлені егірин-рибекитовими або хлорито-

вими альбітитами, що переходять в зовнішніх частинах в хлоритизовані гнейси, 
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мігматити або граніти і далі в незмінені вмісні породи (Cuney et al., 2011). Ура-

нова мінералізація приурочена до зон сильно тріщинуватих і брекчійованих аль-

бітитів у вигляді лінзовидних і пластоподібних рудних тіл. З рудних мінералів 

переважають уранові черні й уранофан; близько третини руд представлені силі-

катами урану (ненадкевіт, кофініт). Підпорядковане значення мають настуран, 

уранініт і титанати урану (бранерит, давидит). 

На північному фланзі рудного поля встановлене понад 15 рудних покладів з 

рудами, складеними переважно бранеритом і окисненим уранінітом; виявлений 

новий вісмут-урановий тип зруденіння жильного типу (прояв Обгінний), де вміст 

U досягає 15,5%, Bi 0.8–1.3%, Pb – до 2%.  

Рій молодших основних дайок перетинає альбітити. Рудні тіла окиснені поб-

лизу поверхні, виклинюються на глибинах від 150 до 550 м.  

Ватутінське родовище урану розташоване у західному облямуванні Новоук-

раїнського плутону, вздовж зони Головного Західного розлому північно-захід-

ного простягання, який круто (60–80°) занурюється на південний захід (Cuney et 

al., 2011). Площа родовища складена палеопротерозойськими гнейсами, тіньо-

вими і смугастими мігматитами, гранітами кіровоградського комплексу. Осно-

вна маса рудовмісних альбітитів розміщена в лежачому боці Головного Захід-

ного розлому, в смузі довжиною понад 3 км, шириною 0,6 км, глибиною понад 

1,2 км. Альбітити поділяються на лужноамфібол-егіринові й епідот-хлоритові. 

Вмісні породи занурюються під кутом 60–70° на південний захід. Зі сходу ро-

довище обмежене Східним розломом. Ці розломи включають великі зони милоні-

тів, брекчійованих і тріщинуватих порід. Мінералізовані альбітити простягаються 

на відстань до 3 км, мають ширину до 600 м і виклинюються на глибині 800 м. 

Основні рудні тіла залягають у вигляді лінз і штокверків в егірин-рибекитових або 

хлорит-епідотових альбітитах уздовж Головного Західного і Східного розломів. 

Вони оточені зонами пористих піритизованих епісієнітов (Cuney et al., 2011). 

Уранові руди утворюють три поклади північно-західного простягання з падінням 

на південний захід під кутом 40–800: Східний, який контролюється Східним розло-

мом; Центральний (містить основний об’єм руд родовища), що має складну розга-

лужену форму; Північно-Західний, приурочений до пологопадаючих структур ін-

тенсивного катаклазу. Рудні тіла лінзоподібної і складної форми, утворені систе-

мами кулісоподібних лінз, що сполучаються і переходять одна в одну (рис. 15).  

Уранові  мінерали представлені оксидами (уранініт, настуран, уранова чернь, 

гідроксиди урану), силікатами (ненадкевіт, кофініт, уранофан, бетауранотил, бо-

лтвудит), титанатами (бранерит, давидит). Виділяють вкраплені, дрібногніздові 

й дрібнопрожилкові руди; середньо-, дрібно- і грубозернисті, масивні (в грані-

тах), смугасті й плямисті (в мігматитах), сланцюваті (в гнейсах).  

Ізотопний вік зруденіння – 1800±50 млн р., генетичний тип – гідротермально-

метасоматичний. 
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Рис. 15. Схематичний геологічний розріз Ватутінського родовища (Генетические типы…, 

1995) 

1 – четвертинні відклади, 2 – гнейси біотитові, 3 – тіньові мігматити, 4 – граніти середньозер-

нисті, 5 – мікрограніти  6 – альбітити, 7 – сієніти,  8 – рудні тіла, 9 – розломи, 10 – границі (а 

– геологічні, б – метасоматичних зон) 

 

В корі вивітрювання уран концентрується в двох зонах: верхній – у підошві 

вуглистих утворень бучака, вище зони сульфідного збагачення (з настуран-кофі-

нітовою асоціацією); нижній – у підошві кори вивітрювання, на контакті з вилу-

женими альбітитами (нінгіоїт-настуран-кофінітова). Присутні також фосфати 

уранілу (отеніт, фосфураніліт, парсонсит, дюмонтит), уранілванадати (карнотит, 

тюямуніт, сенжьєрит, франсвіліт), силікати уранілу (уранофан, бетауранотил, бо-

лтвудит). 

Новокостянтинівске уранове родовище займає площу 1,5×1,5 км на півночі 

центральної частини Новоукраїнського масиву в районі його контакту з Корсунь-

Новомиргородським плутоном. Родовище контролюється північною ділянкою 

Новокостянтинівської тектонічної зони, що тягнеться з півночі на південь на 30 

км. У північній частині родовища тектонічна зона представлена Західним і Січ-

ним розломами південно-західного простягання з падінням (45–70 °) на півден-

ний схід. У центральній частині родовища Січний розлом обмежений з півночі 

субмеридіональними Сієнітовим і Східним розломами. У межах розломних зон 
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розвинені зруденіли брекчії протяжністю від десятків до сотень метрів, товщи-

ною до 10–15 м. З ними пов’язані рудні тіла лінзовидного і штокверкового типу 

(178 рудних тіл), які згруповані в три рудні зони протяжністю кілька сотень ме-

трів уздовж Західного, Січного та Східного розломів. Уранові руди встановлені 

в свердловинах глибиною до 1200 м. Вони локалізовані переважно в біотитових, 

егіринових, актиноліт-рибекитових або хлорит-епідотових альбітитах, оточені 

епісієнітами. Рудні тіла подекуди перетинаються дайками основного складу 

(Cuney et al., 2011). 

За оцінкою міжнародних експертів запаси Новокостянтинівського родовища 

становлять порядку 76 тис. т уранової руди. 

Северинівське родовище контролюється системою діагональних і субмериді-

ональних розломів Кіровоградської зони в екзоконтакті Леліковського масиву 

дрібно-середньозернистих гранітів, а також в лежачому, частково висячому боці 

Северинівського масиву порфіробластичних мігматитів.  

Виділяються дві ділянки: Північно-Західна і Східна. Перша приурочена до си-

стеми розривних порушень південно-східної частини Леліковського масиву, де 

розвинені альбітити з урановим зруденінням. Рудні поклади представлені двома 

протяжними (до 1 км) складно побудованими пласто- і лінзоподібними тілами 

рудоносних альбітитів товщиною від перших десятків до сотень метрів, розділе-

них клиноподібним блоком безрудних порід. Простягання покладів північно-за-

хідне, падіння на північний схід під кутом 55–65о. За падінням зруденіння прос-

тежено на глибину 1 км. Рудні поклади розміщені в зонах катаклазу вздовж тек-

тонічних порушень, а роздуви рудних тіл і окремих рудних стовпів розташовані  

на перетині тектонічних швів із зонами контактів різнойменних порід. 

Руди вкраплені алюмосилікатні з рядовим і бідним вмістом урану, виділя-

ються уранінітові, силікатні й окиснені різновиди. Основні уранові мінерали: 

уранініт, жовті вторинні силікати; рідше відзначаються бранерит, настуран, про-

дукти окислювання бранериту, кофініт. Вмісні альбітити гематит-карбонат-хло-

ритові, гематит-карбонат-рибекіт-егіринові і гематит-карбонат-флогопітові.  

Східна ділянка розташована між східним контактом Северинівського масиву і 

товщею чергування мігматитів і гнейсів, в лежачому боці Східної зони розломів. 

Зруденіння контролюється  дугоподібною структурою, основна частина рудоно-

сних альбітитів зосереджена в південній частині вигину. Характерне інтенсивне 

брекчіювання й окварцювання порід, що ускладнює морфологію рудних тіл чи-

сленними роздувами і відгалуженнями в плані й розрізі. Зруденіння локалізу-

ється у вузлах зчленування тектонічних швів різного порядку, що обумовило ро-

звиток зон об'ємного катаклазу в межах рудоносного тектонічного блоку. Виді-

ляються три групи рудних покладів: Південна, Центральна і Північна, що розрі-

зняються за структурою, будовою і формою: лінзо-, шаро- і кулісоподібною. Вмі-

сни альбітити мають гематит-карбонат-хлоритовий склад. 

Виділяються наступні мінеральні типи руд: бранеритовий, уранініт-бранери-

товий, окиснений. Уранові мінерали – бранерит і продукти його окиснення,  

менше розвинені уранініт, настуран, силікати урану й уранова чернь. Северинів-

ське родовище є резервним і зараз законсервоване. 
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Жовторіченське залізо-уранове родовище розміщено в центральній частині 

однойменної синкліналі на південному фланзі Криворізько-Кременчуцької син-

клінорної зони, в саксаганській та гданцівській свитах. Ширина синкліналі коли-

вається від 0,5 до 2,0 км, протяжність в субмеридіональному напрямку – понад 

10 км. Основні дорудні розломи падають майже вертикально, вони пересікають 

шаруватість вмісних порід під кутом 5–25°, зі зміщенням до сотень метрів. Зони 

брекчійування і тріщинуватості розвинені переважно згідно зі сланцюватістю 

вмісних порід. Ці структури контролюють розвиток метасоматичних тіл, протя-

жністю до кількох десятків кілометрів, товщиною до десятків метрів (Cuney et 

al., 2011). 

Ураноносні рудні зони, пов'язані з натровими метасоматитами, розташовані в 

межах обох крил та південного замикання Жовторіченської синкліналі у вигляді 

пласто-, лінзо- та трубкоподібних тіл. Уранова мінералізація в основному зустрі-

чається в альбітитах, але також в мінералізованих егіринітах та рибекітах. У ме-

жах західного крила синкліналі залягає Михайлівсько-Ольгівська рудна зона, яка 

включає 10 рудних тіл протяжністю до 1 км, з крутим падінням, які простежу-

ються до глибини 2 км. Три рудних тіла протяжністю до 1 км по простяганню і 

до кількох сотень метрів по падінню, залягають у межах східного крила синклі-

налі. Рудна зона з 10 рудними тілами розташована в межах замикання синкліналі. 

Уранові рудні зони в кальцієвих метасоматитах утворюють пласти, в цілому 

згідні з метаосадовими товщами, інколи пересікаючи їх. Вони не мають видимих 

структурних зв'язків з натровими метасоматичними тілами. Одна з цих зон роз-

ташована в межах західного крила Жовторіченської синкліналі (Михайлівська 

рудна зона), а три – у її східному крилі. Вони мають довжину сотні метрів, гли-

бину від 400 до 900 м і товщину кілька метрів (Cuney et al., 2011). 

До тіл залізисто-карбонатних метасоматитів приурочені кілька пошарових зон 

уранової мінералізації: Михайлівська, Головна Західна, Головна Східна, Західна 

Рівнобіжна, представлені жильними проявами настуранових, сульфідно-насту-

ранових і малакон-апатитових руд, тілами метасоматитів з високим вмістом Sc, 

V, Zr, Hf, TR.  

Виділяється шість типів уранових руд:  
 уранінітові, представлені залізо-карбонатними метасоматитами з тонкою вкрапленістю 

уранініту, іноді настурану в асоціації з доломітом, залізо-магнезіальними карбонатами, 

анкеритом; 

 бранеритові, вкраплені в амфібол-егіринових альбітитах з низьким вмістом залізоруд-

них мінералів;  

 ненадкевітові, в межах Ольхівсько-Михайлівського покладу альбітитів, магнетит-ри-

бекитових сланців, егіринітів і альбіт-рибекитових порід з нерівномірною вкрапленістю, 

гніздоподібними скупченнями і прожилками цього силікату урану. 

 кофініт-настуран-бранеритові, пов'язані з процесами окиснення бранеритових руд з 

утворенням хлориту, біотиту, вторинних карбонатів і трансформацією уранових міне-

ралів; 

 сульфідно-настуранові, що утворюють прожилки (до перших сантиметрів) в лужних ме-

тасоматитах різного складу; вміст сульфідів – до 1–2 % (пірит, халькопірит, галеніт, 

сфалерит, борніт); присутні й інші уранові мінерали (бранерит, кофініт). 

 малакон-апатитові, представлені ранньою продуктивною мінеральною асоціацією, у 
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складі якої в підлеглій кількості присутні і власне уранові мінерали (бранерит, силікати 

й оксиди урану, уранова чернь), а також монацит, ксенотим, лейкоксен, гідроксиди за-

ліза. 

Інфільтраційні родовища приурочені до палеодолин Дніпровського УРР, 

складених середньоеоценовими вугленосними відкладами бучацької світи. Ві-

домі поклади долинного (Девладівське, Братське, Новогур’ївське родовища) і 

прибортового типу (Садове, Хутірське, Ташлицьке). Переважають зруденіли ву-

глисті піски, інколи зруденіння зустрічається у вуглистих глинах і бурому ву-

гіллі. Уран міститься головним чином у вуглистій та глинистій речовині, інколи 

відзначаються уранова чернь, урановмісні лейкоксен і гідроксиди заліза. Рудні 

поклади в плані мають складну ізометричну чи видовжену форму, в розрізі бага-

тоярусні, складаються з окремих рудних тіл пласто-, лінзо- чи роллоподібної фо-

рми. Середній вміст урану 0,015–0,030 %.  

 Зруденіння контролюється зонами ґрунтового окиснення водоносних горизо-

нтів, нижня границя яких не опускається нижче врізу води в р. Дніпро (від +50 

до +40 м). Виділяються зони: а) поверхневого окиснення (метеорних вод); б) ґру-

нтового окиснення (ґрунтових вод); в) ґрунтово-пластового чи пластового окис-

нення (напірних інфільтраційних вод); г) уранового зруденіння, розташована під 

нижньою поверхнею зони ґрунтового окиснення або на виклинюванні зони ґру-

нтово-пластового окиснення; д) епігенетично незмінених (неокиснених) порід. 

Прояви уранової мінералізації відомі також в утвореннях лагунно-лиманного 

(Сурське і Червоноярське родовища) та озерно-болотного комплексів, де уранове 

зруденіння контролюється зонами ґрунтового окиснення, приурочене до верхніх 

частин відкладів вугленосного еоцену і локалізується в піщанистому бурому ву-

гіллі, рідше – у вуглистих пісках і глинах. Запаси родовищ не перевищують 1–5 

тис. т урану. Для відпрацьовування способом ПВ найсприятливіші Червонояр-

ське, Сафонівське, Новогур’ївське та Сурське родовища. 

Таким чином, наявність великих запасів урану і розвинута інфраструктура ура-

нодобувної галузі поки забезпечують положення України, як однієї з важливих 

уранодобувних країн світу, однак відносно низький вміст урану в рудах в сукуп-

ності з витратним підземним способом видобутку (іноді на значних глибинах) 

ставлять під сумнів подальше збереження важливої ролі на ринках уранової си-

ровини в зв'язку з низькою конкурентоздатністю останньої, обумовленою знач-

ною собівартістю. Тому, якщо найближчим часом в Україні не будуть виявлені 

родовища нових геолого-промислових типів (у першу чергу “незгідності” і піс-

ковикового), можна чекати різкого скорочення видобутку урану з надр України.   

 

4.2. Високоперспективні види сировини  

 

До високоперспективних видів сировини в Україні віднесено ряд рідкісних та 

рідкісноземельних елементів, а саме рідкісні землі, цирконій і гафній, літій, ска-

ндій, германій. Деякі з них, а саме родовища рідкісних земель і цирконію є ком-

плексними родовищами. 
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Рідкісні та рідкісноземельні елементи мають стратегічне значення для су-

часних галузей світової економіки, оскільки широко використовуються у новіт-

ніх IT технологіях, атомній та реактивній техніці, металургії, електроніці, радіо-

техніці, атомній та реактивній техніці, «зелених технологіях» тощо. До них на-

лежать берилій, літій, рубідій і цезій, германій, тантал і ніобій, цирконій і гафній, 

скандій, стронцій, кадмій, рідкісноземельні елементи.  

УЩ є однією з найперспективніших металогенічних провінцій світу стосовно 

рідкіснометалічних та рідкісноземельних елементів (рис. 16), які пов’язані пере-

важно з палеопротерозойськими лужними і сублужними інтрузивними комплек-

сами, карбонатитами, гранітними пегматитами (Загнітко та ін., 2017; Кривдик, 

Ткачук, 1990; Павлишин та ін., 2000).  
 

 
Рис. 16. Схема розміщення рідкіснометальних і рідкісноземельних родовищ України 

(Михайлов та ін., 2007)  

Металогенічні зони: I – Сущано-Пержанська; II – Кочерівська; III – Подільська; IV – Хмель-

ницька; V – Голованівська; VI – Звенігородська; VII – Липняжська; VIII – Хмелевська; IX – 

Кіровоградська; X – Новоукраїнська; XI – Північно-Терсянська; XII – Федорівська; XIII – 

Південно-Донбаська; XIV – Гайчурська; XV – Чернігівська; XVI – Сорокинська; XVII – Ок-

тябрська; XVIII – Кальміуська; 

Родовища: 1 – Малобіганське (Ge); 2 – Яструбецьке (РЗЕ, Zr); 3 – Пержанське (Be); 4 – Стан-

куватське (Li, Ta, Nb); 5 – Лозоватське (РЗЕ, U, Th); 6 – Калинівське (РЗЕ, U, Th); 7 – Поло-

хівське (Li, Ta, Nb); 8 – Південне (РЗЕ, U); 9 – Тарасівське (РЗЕ); 10 – Жовторіченське (Sc, U, 

Th, Fe, V); 11 – Новополтавське (Nb, РЗЕ); 12 – Успенівське (РЗЕ); 13 – Шевченківське (Li); 

14 – Воскресенівське (Li); 15 – Крута Балка (Ta, Nb, Li); 16 – Азовське (РЗЕ, Zr, Nb); 17 – Ма-

зурівське (Nb, Zr); 18 – Анадольське (РЗЕ); 19 – Покрово-Кириївське (Be, РЗЕ); 20 – Петрово-

Гнутівське (РЗЕ) 

 

Рідкісні землі. В останні роки тема рідкісноземельної мінералізації стала осо-

бливо актуальною і набула стратегічного значення для цілого ряду промислово 
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розвинених країн (США, ЄС, Японія, Австралія та ін.), де рідкісні землі включені 

до списку критичної мінеральної сировини (Rare Earth, 2020). Це пов’язане з 

двома головними обставинами. По-перше, значно розширився спектр застосу-

вання рідкісноземельних елементів (РЗЕ) у сучасних високотехнологічних про-

цесах, у тому числі і в «зелених технологіях». Рідкісні землі використовуються 

при виготовленні постійних магнітів, мобільних телефонів, лазерів, комп'ютер-

них дисків, акумуляторів, електричних та гібридних транспортних засобів, лю-

мінофорів для освітлення, каталізаторів, при виробництві батарей для електро-

мобілів, моніторів та телевізорів з плоскими екранами, обладнання відновлюва-

ної енергетики (наприклад, сонячних панелей, вітрових турбін та ін.), систем ра-

кетного наведення, будівництва кораблів і підводних човнів, у нафтопереробці.  

Окрім того, світовий перехід на Green Energy Transition суттєво вплинув на 

пріоритетність фінансування у сфері надрокористування, переорієнтувавши її на 

пошук альтернативних джерел, що дозволять втілити в життя обрану стратегію 

шляхом плавного переходу на безкарбонове виробництво у більшості сфер. По-

друге, останніми роками Китай, як основний продуцент РЗЕ, насамперед завдяки 

розробці унікального родовища Баян-Обо (Chao et al., 1997; Smith, Chengyu, 

2002), ввів суттєві обмеження на експорт рідкоземельної продукції, що змусило 

уряди багатьох країн активізувати пошуки та розвідку рідкісних земель на наці-

ональних територіях.  

В першу чергу ці пошуки націлені на виявлення можливостей видобутку рід-

кісних та рідкісноземельних металів, оскільки потреба в останніх зростає щороку 

і обумовлена не лише змінами у світовій економіці, але й зростанням кількості 

можливих напрямків їх використання (Михайлов, 2010). 

Найбільші запаси РЗЕ мають (млн т) Китай (44), Бразилія (22), В'єтнам (22), 

Росія (12), Індія (6,9), Австралія (3,3), Гренландія (1,5), США (1,4) та ін. У 2019 

р. всього у світі було видобуто 202,3 тис. т рідкісних земель, у тому числі (тис. 

т): Китай – 132 (65 % світового видобутку); США – 28 (13,8 %); Австралія – 17,6 

(8,7 %); М'янма – 17,1; Індія – 4,2; Росія – 2,6; Бразилія – 0,6, Малайзія – 0,114, 

Бурунді – 0,068 тис. т (табл. 22). Спостерігається постійне суттєве зростання ви-

добутку РЗЕ з 124 тис. т у 2015 р. до 202 тис. т у 2019 р., особо суттєво нарощу-

ють видобуток такі країни, як М’янма, Індія, Австралія, США, Китай.  

 
Таблиця 22. Світовий видобуток і запаси РЗЕ (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 105 000 105 000 105 000 120 000 132 000 44 000 

США 3 678 0 0 14 000 28 000 1 400 

Австралія 10 916 13 872 17 264 18 556 17 613 3 300 

М’янма 230 2 730 5 000 20 400 17 100 н/зв 

Індія 956 2 265 2 724 4 215 4 200 6 900 

Росія 2 312 3 063 2 500 2 596 2 620 12 000 

Бразилія 1 040 2 900 1 700 1 100 600 22 000 

Малайзія 565 1 876 302 86 114 н/зв 

Бурунді - - 31 631 68 н/зв 
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Всього 124 697 131 706 134 521 181 584 202 315 120 000 

 

Україна є найбільшою рідкісноземельною металогенічною провінцією Єв-

ропи, має значні ресурси РЗЕ. Тут відомі родовища як традиційних типів, пов'я-

зані з карбонатитами (Новополтавське) та маріуполітами (Мазурівське), так і не-

традиційних: багаті цирконієві та рідкісноземельно-цирконієві руди безнефелі-

нових сієнітів (Азовське, Анадольське, Яструбецьке). багаті церієві руди (Пет-

рово-Гнутівський), польовошпатові метасоматити урановорудних родовищ (Се-

веринівське, Лозоватське, Калинівське Південне, Балка Корабельна); кори виві-

трювання (Хащуватське, Азовське); монацитвмісні розсипи (в Волино-Подільсь-

кому і Приазовському районах УЩ). Цей вид сировини є стратегічно важливим 

для економіки нашої країни, хоча її родовища поки не розроблюються (Гурський, 

2008). 

З них спеціальні дозволи (ліцензії) на розвідку та видобуток мають на Ястру-

бецькому родовищі (ділянка Яструбецька) ТОВ «ЦФР Груп», а на Анадольсь-

кому полі в Приазов'ї – ТОВ «РМ Майнінгз»; пропозиції для ліцензування відк-

риті для Азовського родовища (ділянки), Стародубівського та Діанівського про-

явів у Донецькій області, Гурівського прояву у Дніпропетровській області. Зага-

льні запаси рідкісноземельних руд в Україні оцінюються в 2,6 млрд т, запаси 

TR2O3 – 2,2 млн т, а ресурси TR2O3 – 3,4 млн т (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Україна має свої переваги щодо розвитку мінерально-сировинної бази РЗЕ, які 

пов’язані із наявністю комплексних родовищ і рудопроявів, але їх промислове 

освоєння й довивчення потребує значних інвестицій. Позитивним фактором для 

наших об’єктів є розвинута інфраструктура видобувної промисловості майже в 

усіх регіонах та близькість до ринку європейських споживачів.  

Вивченням рідкісноземельної мінералізації в Україні займалися численні ко-

лективи як виробничників (ДРГП «Північгеологія», КП «Південьукргеологія», 

КП «Кіровгеологія», Схід ДРГП), так і науковців (ІГМР НАН України, ІГН НАН 

України, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.) (Гурський та ін., 20061; Загнітко та 

ін., 2017; Михайлов та ін., 2007, 20211; Мицкевич и др., 1986; Мінеральні ресу-

рси…, 2017; Melnikov et al., 2000).  

Результати робіт виробничого характеру узагальнено в положеннях Загально-

державної програми розвитку МСБ України до 2030 р. Відповідно до пункту «Рі-

дкісні землі та ітрій» на території України виявлено кілька сотень об’єктів кон-

центрації РЗЕ, більшість з яких локалізовано в межах УЩ і на прилеглих площах. 

Тут виділено рідкісноземельну металогенічну провінцію, в якій є прояви зруде-

ніння майже всіх відомих ендогенних та екзогенних рідкісноземельних форма-

цій. У межах цієї провінції розглядаються три райони концентрацій рідкіснозе-

мельного зруденіння, у межах яких є родовища і перспективні рудопрояви: Пів-

денно-Східний, Північно-Західний і Центральний. Державним балансом запасів 

корисних копалин враховано Новополтавське родовище апатит-рідкіснометале-

вих руд. Також відоме Азовське родовище рідкісних земель, яке виділено за ре-

зультатами пошуково-оцінювальних робіт. Як перспективи наступного розви-

тку, в Програмі передбачені наступні кроки:  



80 
 

 
 

 підготовка до дослідно-промислової експлуатації Азовського цирконій-рідкісноземель-

ного родовища; 

 оцінка ресурсів Шевченківського рудного поля, Анадольського прояву та Христофорів-

ської ділянки; 

 оцінка рідкісноземельних руд у корах вивітрювання Сущано-Пержанської зони; 

 геологічна оцінка перспективних ультраметаморфічних комплексів УЩ. 

Станом на 01.01.2019 р. на державному балансі обліковувались запаси трьох 

родовищ – Новополтавського, Азовського та Яструбецького. Всі вони комплек-

сні. У 2019 р. поставлені на баланс попередньо розвідані запаси Анадольського 

родовища, для якого було надано спеціальний дозвіл на видобування. 

Особливий інтерес представляють карбонатити Новополтавського, маріупо-

літи Октябрського масивів, лужні метасоматити Сущано-Пержанської зони. По 

зв'язку з типами порід ендогенна рідкісноземельна мінералізація може бути: 1) 

цирконій-торій-рідкісноземельною в гранітах, сієнітах і пегматитах (Миколаїв-

ське і Сабарівське родовища Придніпров'я, Яструбецьке – Полісся, Успенський 

прояв Приазов'я); 2) ітрій-рідкісноземельно-цирконієвою і церій-лантановою в 

лужних сієнітах (Азовське, Анадольське, Петрово-Гнутівське родовища Приазо-

в'я); 3) уран-торій-ітрій-рідкісноземельною в калієвих і натрієвих метасоматитах 

(Лозуватське, Калинівське, Південне – Кіровоградського урановорудного району 

(УРР). Руди більшості родовищ України належать до бідних, і саме з цим пов'я-

зані труднощі їх експлуатації.  

Виділяють чотири найважливіших райони розвитку ендогенної рідкісноземе-

льної мінералізації: 
1. Подільський, де вона пов'язана з гранітами бердичівського і житомирського комплексів, 

діоритами і гранодіоритами Звенигородського комплексу; 

2. Пержанський рудний вузол з пержанськими гранітами, сієнітами і калієвими метасома-

титами з цирконом і бритолітом (Яструбецьке); 

3. Криворізький УРР з калієвими і натрієвими метасоматитами, сієнітами корсунь-но-

вомиргородського комплексу; 

4. Приазовський – з гранітами і пегматитами салтичанського, анадольського (Анадоль-

ське), кам’яномогильського комплексів, карбонатитами чернігівського (Новополтав-

ське), сієнітами південнокальчинського комплексу (Азовське). 

Новополтавське комплексне карбонатитове рідкіснометально-апатитове ро-

довище Приазов'я в Запорізькій області локалізоване в карбонатитах чернігівсь-

кого комплексу в зоні Оріхово-Павлоградського розлому субмеридіонального 

простягання (Войновський та ін., 2000; Глеваский, Кривдик, 1981; Kryvdik et al., 

2003). Родовище відноситься до фосфор-рідкісноземельно-рідкіснометальної ру-

дної формації в карбонатитах. Виділяються наступні асоціації рідкіснометальних 

мінералів: 1) гатчетолітова з баделеїтом у кальцитових карбонатитах; 2) мона-

цит-церит-фергюсонітова в кальцитових і доломіт-кальцитових карбонатитах; 3) 

пірохлор-колумбітова з цирконом в карбонатитових фенітах; 4) пірохлор-цирко-

нова в сієнітових лужних породах. 

Апатитоносні карбонатити, нефелінові і лужні сієніти складають кулісоподі-

бні крутопадаючі тіла товщиною від 10–20 до 100 м, що протягуються на відс-

тань від перших сотень метрів до перших кілометрів. Поклади складені кальци-
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товими та кальцит-доломітовими карбонатитовими рудами, мають дайко- і што-

коподібну форму, рудні компоненти представлені апатитом, присутні монацит, 

пірохлор, церієвий фергюсоніт, колумбіт, гатчетоліт, циркон, баделеїт, ортит, 

ешиніт і ферсміт. Середній вміст апатиту у карбонатитах становить 10 %, іноді 

досягаючи 30–50 % у невеликих фоскоритових тілах.   

Сумарний вміст РЗЕ сягає 0,17–4,6 %; Nb2O5 – 0,06–0,3%; Ta2O5 – 0,002–0,003 

%; P2O5 – 4,3 %. Головним рідкісноземельним мінералом є монацит, в якому 

вміст РЗЕ досягає 65 %. Монацит має низький вміст торію (0,1–0,3 %), що підви-

щує цінність концентрату цього мінералу. Крім того, РЗЕ зосереджені в апатиті 

(середній вміст 1,0–1,5 %, максимальний – 8–11 %), де переважають Ce (0,6–1,1 

%) і La (0,1–1,6 %), присутні Y (150–600 г/т), Sm (250–400), Eu (40–150), Tb (40–

100), Yb (10–20), Lu (0,3–0,7 г/т). Вміст Sr зазвичай не перевищує 0,5–0,7 %, хоча 

іноді досягає 1,5–2,5 % і навіть 5 %. Вік мінералізації – 2,19–1,99 млрд років. У 

лінійних корах вивітрювання (до 50–370 м) вміст корисних компонентів підви-

щується у кілька разів. Прогнозні ресурси родовища за аналогією зі світовими 

об'єктами такого ж класу за оцінкою С.Г. Кривдика (Михайлов, Кривдик, 2004) 

можуть досягати 1 млн т монациту (до 500 тис. т РЗЕ) та 200 млн т апатиту (до 2 

млн т РЗЕ) до глибини 500 м.  

Практичний інтерес представляють кори вивітрювання, де концентруються 

колумбіт і апатит, товщина яких в окремих ділянках, приурочених до зон розло-

мів, може сягати 300 м.   

Крім карбонатитів, рудними породами в межах Чернігівського комплексу мо-

жуть бути також лужні піроксеніти з ільменітом, а також феніти. В останніх вміст 

Nb2O5 становить 0,15–0,37 %, а цирконію – до 0,7–1,0 %. Рудні мінерали пред-

ставлені колумбітом, пірохлор-гатчетолітом та цирконом (Загнітко та ін., 2017). 

Ресурси корінних комплексних руд (фосфор, тантал, ніобій, фтор) – 384,7 млн 

т (Михайлов та ін., 2007). Родовище детально розвідане і підготовлено до екс-

плуатації. Передбачено розробку покладу до глибини 600 м з ціликом заввишки 

100 м для перекриття нестійких порід кори вивітрювання. Розробку передбачено 

провадити знизу камерами із закладкою виробленого простору. 

За розрахунками, лише вилучення РЗЕ з апатиту може окупити всі витрати на 

освоєння та експлуатацію родовища. ПРАТ «Волинська гірничо-хімічна компа-

нія» отримано спеціальний дозвіл з метою видобування рідкіснометально-апати-

тових руд Новополтавського родовища. На даний час видобуток на родовищі не 

проводиться. 

Мазурівське (Октябрське) родовище в Донецькій області належить до ком-

плексних цирконій-рідкісноземельно-ніобієвих. Воно приурочено до Октяб-

рського масиву нефелінових сієнітів з пірохлор-цирконієвими рудами в альбіти-

тах та маріуполітах Масив має форму овалу довжиною 7–8 і шириною 5–6 км, 

витягнутий у північно-східному напрямку (рис. 17). Він складений сублужними 

основними й ультраосновними породами (габро, піроксенітами, перидотитами), 

лужними й нефеліновими сієнітами (фойяітами, маріуполітами).  
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Рис. 17. Схема будови Октябрського масиву (Донской, 2004) 

1 – хлібодарівський комплекс; 2 – анадольський комплекс; 3 – південнокальчицький ком-

плекс; 4–10 – октябрський комплекс: піроксеніти (4), габро (5), лужні піроксеніти (6), фоя-

літи (7), пуласкіти (8), маріуполіти (9), лужні метасоматити (10); 11 – розломи; 12 – свердло-

вини та їх номери 

 

В північно-східній частині масиву серед габроїдів і піроксенітів виявлено чо-

тири пологих (від горизонтальних до 30–35О) плитоподібних тіла маріуполітів 

товщиною від 1 до 79 м (Загнітко та ін., 2017). Породоутворювальні мінерали 

маріуполітів представлені нефеліном, альбітом, егірином, іноді мікрокліном; ру-

дні мінерали в маріуполітах і пов'язаних з ними альбітитах представлені пірох-

лором, цирконом, бритолітом.  

Зруденіння контролюється зонами інтенсивної альбітизації на трьох ділянках: 

Балка Мазурова (0.6×0.8 км), Балка Кошкодієва (0.4×0.5 км), Балка Долинікова 

(0.2×0.1 км). Рудні тіла мають форму похило падаючих жилоподібних покладів 

товщиною до 30 м, на яких у верхній частині сформована потужна каолінова кора 

вивітрювання. Рудні мінерали в альбітизованих нефелінових сієнітах, маріуполі-
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тах, мікроклін-нефелінових сієнітах представлені цирконом (0,1–1,8 %), і пірох-

лором (0,2–0,8 %). Кристали циркону здебільшого діпірамідальні, розміром 0,1–

0,7 см, але відомі поодинокі знахідки кристалів завбільшки 4 см. Він, як правило, 

метаміктний, непрозорий, коричнево-кавового кольору; широко розвинені ске-

летні й зональні форми. Вміст Hf в цирконі 0,62–1,05 %, РЗЕ – 0,14–0,31 %. 

Наявність пірохлору визначає танталоніобієву рідкіснометальну спеціалізацію 

родовища. Зустрічається він у вигляді октаедричних кристалів розміром 0,02–

0,08 мм, зрідка – 0,5–1,0 мм, переважають кристали медово-жовтого кольору, які 

утворюють струменисті скупчення. За особливостями хімічного складу мінерал 

відноситься до ніобієвих відмін зі вмістом Nb2O5 43,60–56,45 %, Ta2O5 3,10–5,42 

%, РЗЕ – близько 6 %. 

Вміст РЗЕ у рудах у середньому становить 0,2 %, у бритоліті – 65 %, у пірох-

лорі – 1–5 %.  

Планується комплексна розробка руд як глиноземистої сировини з попутним 

вилученням РЗЕ, для чого розроблені технологічні схеми (Донской, 1983). Про-

гнозні ресурси родовища – 200 тис. т TR2O3. 

Азовське родовище в Донецькій областівідноситься до нового промислово-ге-

нетичного типу, не має світових аналогів. Воно розташоване в північно-східній 

частині Володарського масиву Приазовського блоку; масив складений інтрузив-

ними породами палеопротерозойського південнокальчицького комплексу. Воно 

приурочено до серії сієнітових штоків, найбільший з яких, Азовський (1,3 км2), 

складений лужно-польовошпатовими, піроксен-амфіболовими і кварцовими сіє-

нітами і пегматитами палеопротерозойського південнокальчицького комплексу 

(Металиди, Нечаев, 1983; Стрекозов и др., 1998; Melnikov et al., 2000). Широко 

розвинені амфіболові сієніти і лужні метасоматити. Виявлено 9 рудних тіл, пред-

ставлених серпоподібними покладами товщиною до кількох метрів (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Схема геологічної будови (А) та розріз (Б) Азовського родовища (Михайлов 

та ін., 2007) 
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1 – біотитові кварцові сієніти; 2 – такситові сієніти, диференційовані, розшаровані; 3 – ру-

дні горизонти з цирконом та рідкісноземельними мінералами; 4 – плямисті сієніти, слабоди-

ференційовані; 5 – вмісні фаяліт-геденбергітові сієніти Південно-Кальчицького масиву 

 

Головне рудне тіло має довжину 1640 м, середню товщину 32 м. Рудоносні 

різновиди найчастіше представлені мезо- та меланократовими сієнітами (з феро-

гастингситом, геденбергітом, фаялітом), рідше лейкократовими. Руди вкраплені, 

рудні мінерали: бритоліт (переважає), бастнезит, ортит, циркон, монацит, чевки-

нит, ітріаліт, магнетит, рабдофаніт, флюорит. Середній вміст TR2O3 – 1,27 %, 

ZrО2 – 1,5 % (Melnikov et al., 2000). У технологічній пробі встановлено вміст (% 

від суми РЗЕ): Ce – 46,8; La – 19,0; Nd – 18,5; Pr – 4,3; Sm – 3,3; Dy – 1,7; Er – 0,4; 

Tb – 0,3; Ho – 0,3; TM – 0,1; Lu – 0,1 та Y – 0,5; в руді присутні U (0,0012–0,0142) 

та Th (0,0035–0,094%). 

Циркон утворює густу вкрапленість (1–3 мм), зростки зерен, рудні агрегати, 

зростки з польовими шпатами, амфіболами, рідкісноземельними мінералами. 

Бритоліт (головний рідкісноземельний мінерал) утворює вкрапленість, зростки і 

агрегати призматичних кристалів, неправильної форми з виділенням до 2–3 см в 

пегматоїдних ділянках. Знаходиться в парагенезисі з цирконом, ортитом і рідкі-

сним чевкинитом. Бритоліт є комплексним рідкісноземельним мінералом, зазви-

чай переважають його істотно церієві різновиди, в меншій кількості зустріча-

ються ітрієві. Значний вміст Y (до 6–10 % від суми РЗЕ) підвищує промислову 

цінність сировини. Ортит асоціює з цирконом і бритолітом, а в катаклазованих 

ділянках разом з магнетитом і флюоритом виповнює прожилки в польовошпато-

вій масі. Бастнезит спостерігається у вигляді окремих виділень, гніздовидних 

скупчень, включень в цирконі, флюориті і жильних мінералах, у складі псевдо-

морфоз по бритоліту і ортиту. Містить (%): Y2O3 – 4,14, TR2O3 – 56,36; La – 12; 

Ce – 21; а також (г/т): Sm – 105, Eu –1070, Th – 2700, Yb – 42, Lu – 0,8. 

Прогнозні ресурси родовища до глибини 300 м оцінюються в 56 млн т руди із 

середнім вмістом TR2O3 1,27 % (при бортовому – 0,4) та Zr2О3 – 1,5 %, або 710 

тис. т TR2O3, з яких 20 % представляють Y-лантаноїди, а також 840 тис. т Zr2О3. 

Технологічні дослідження руд показали можливість застосування схеми граві-

таційно-магнітного збагачення їх зернистої фракції та флотаційного збагачення 

шламов. Переробка концентратів на селективні рідкісноземельні продукти мож-

лива на Придніпровському хімзаводі (м. Кам'янське). Технологія гідрометалур-

гійного очищення дозволяє переводити в розчин близько 72–97 % РЗЕ, які мо-

жуть бути легко екстраговані з нього іонно-обмінною технологією. Цирконовий 

концентрат відповідає сорту «цирконовий концентрат металургійний», польово-

шпатовий придатний для використання в скляній промисловості. 

На жаль, початок промислового відпрацювання родовища стримується техно-

логічними і економічними труднощами. Справа в тому, що РЗЕ на родовищі ско-

нцентровані в основному в силікатній формі – бритоліті, який за фізичними вла-

стивостями і вмістом РЗЕ значно поступається монациту, що і обумовлює низькі 

показники технологічного вилучення. Отриманий концентрат із вмістом TR2O3 
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близько 13 % неконкурентоспроможний щодо стандартного світового монацито-

вого концентрату, в якому кількість TR2O3 досягає 55 %, що обумовлює необхід-

ність проведення додаткових технологічних досліджень. 

КП «Південукргеологія» в минулі роки були проведені пошуково-оціночні ро-

боти й підраховані запаси та перспективні ресурси комплексних цирконій-рідкі-

сноземельних руд. 

В Яструбецькому родовищі цирконієвих руд, яке є аналогом попереднього, 

поки що не виявлено багаті руди РЗЕ, хоча в сієнітах є той же набір мінералів 

(бритоліт, ортит, бастнезит), що і в Азовському. Родовище описане нижче, в роз-

ділі «Цирконій». 

Успенівський прояв Західного Приазов'я приурочений до тіл пегматитів і пе-

гматоїдних гранітів. Він локалізується в альбітизованих крайових ділянках. Вмі-

сні породи представлені кварцитами і гнейсами осипенківської серії. Товщина 

рудних тіл коливається від декількох сантиметрів до 59 м при довжині до 300 м. 

За мінеральним складом зруденіння ксенотим-циртоліт-уранінітове. Вміст РЗЕ – 

від 0,03 до 0,11 %, Y – до 0,015 %. Продуктивна кора вивітрювання, розкрита на 

глибині 78–92 м, містить до 5,45 кг/т ксенотиму і до 34 г/т монациту, має високу 

радіоактивність. Вік уранової мінералізації в пегматоїдних гранітах – 2,0–1,9 

млрд р. 

Анадольське родовище представлене рудною зоною, що перетинає анадоль-

ські граніти і метаморфічні породи західноприазовської серії на південний схід 

від Октябрського масиву. Зона (0,7–3,0 м) протяжністю 1000 м полого занурю-

ється (30–45о) на південний захід і простежена на глибину 400 м. Вона характе-

ризується жильно-прожилковою флюорит-апатит-ортитовою мінералізацією з 

вмістом TR2O3 – 0,1–16,7 % (середнє – 9,23 %). Руди масивні, плямисті, грубо- і 

тонкосмугасті, з високим вмістом Fe2O3, Fe і Ca, підвищеним – Mn, P і F, низьким 

– SiО2 і Al2O3. Рідкісноземельні мінерали представлені ортитом, церитом, церба-

стнезитом, апатитом і флюоритом. Ортит утворює гнізда й лінзи (до 10–15 см) 

снопо– і віялоподібних агрегатів видовжених призматичних кристалів (0,5–1,5 

мм), містить 23,7 % TR2O3. Церит утворює вкраплення дрібних ксеноморфних й 

ізометричних зерен (0,5–2,0 мм) серед агрегатів ортиту, включення у флюориті, 

містить 70,1 % TR2O3. Бастнезит приурочений до міжзернових ділянок ортиту і 

заміщує останній. Вміст TR2O3 в бастнезиті – 60 %. Апатит і флюорит (2,9 і 0,8–

1,12 % TR2O3 відповідно) утворюють в смугастих рудах тонкі прошарки, які чер-

гуються з прошарками ортиту, за хімічним складом відносяться до церієвих різ-

новидів апатиту і флюориту. Запаси руди родовища значні, її промислові дослі-

дження на Придніпровському хімзаводі дали позитивні результати. 

Петрово-Гнутівський прояв розташований в долині р. Кальміус на північ-

ному сході від м. Маріуполя, представлений крутопадаючою флюорит-рідкісно-

земельно-карбонатною жилою (до 3 м) в фенітизованих граносієнітах ендокон-

тактової зони Кальміуського масиву. Жила простежена в північно-східному (20º) 

напрямку до 1 км і на глибину понад 150 м. Вона складена грубозернистими і 

масивними агрегатами кальциту, бастнезиту, паризиту і флюориту. Вмісні діала-



86 
 

 
 

гові сієніти лежачого боку рудного тіла фенітизовані (25–30 м). Феніти предста-

влені альбітизованими калішпатовими породами з опаловидним блакитним ква-

рцом і утворюють штокверкову систему прожилків з високою (до 11 %) концен-

трацією ортиту. У висячому боці граносієніти перетворені на апатит-сфен-аль-

біт-арфведсоніт-егіринові феніти з цирконом, чевкинитом, ільменітом, магнети-

том і гематитом.  

Ця зона (до 10 м) перетинається прожилками титаніту (який містить 0,37 % 

Nb2O3 і 1,28 % TR2O3), флюориту і кальциту. В контакті висячого боку рудного 

тіла відзначаються облямівки флюорит-карбонат-егіринового складу. Рудні па-

рагенезиси представлені ранньою асоціацією флюоцерита, бастнезита, паризита, 

кальциту і пізньою – флюориту, галеніту, аргентиту і інших сульфідів. Ізотопний 

вік галеніту – 2,1–1,92 млрд р. Головні рудні мінерали – бастнезит і паризит – в 

зростках з кальцитом утворюють блоки і гнізда (0,6–0,8 м). Іноді вміст рідкісно-

земельних фторкарбонатів досягає 15–20 % при вмісті TR2O3 62,6 % в бастнезиті 

й 52,3 % – в паризиті. Руда має селективний церієвий склад. У паризиті La + Nd 

складають 94,7 % і Sm + Lu – 5,3 %, а у флюориті вміст Y і важких лантаноїдів – 

87,6 і 98,3 % від вмісту РЗЕ.  

Рідкісноземельна мінералізація, пов'язана з польовошпатовими метасомати-

тами, відома на урановорудних полях і родовищах Кіровоградського УРР (Лозу-

ватське, Калинівське, Південне), де розвинені як альбітити, так і натрій-фосфорні 

метасоматити з уран-торій-ітрій-рідкісноземельною мінералізацією (малакон, 

циртоліт, монацит, ортит, ксенотим), а також апатитом. 

Характерним рідкісноземельним об'єктом, пов'язаним з калієвим метасомато-

зом, є прояв Балка Корабельна, виявлений у 1959 р. Він представлений круто-

падаючим лінзоподібним покладом інтенсивно катаклазованих порід північно-

східного простягання серед гранітизованих гнейсів і мігматитів, які перетина-

ються жилами рожевого пегматиту (до 0,5 м). Поклад довжиною 70 м і шириною 

40 м простежено на глибину 50 м. Товщина окремих рудних тіл досягає 20 м. 

Вміст в руді (%): РЗЕ – до 4,4, Th – 0,6, U – до 0,2, Yb – 0,092, La – 0,177, Gd – 

0,05, Er – 0,092, Dy – 0,12, Рr – 0,055, Nd – 0,197, Sm – 0,046, Се – 0,485, Y – 0,945. 

Рудні тіла представлені дрібнозернистим вкрапленням і сегрегаціями монациту, 

ксенотиму і апатиту в крупнокристалічній породі, що складається з біотиту, 

польового шпату і кварцу при підпорядкованій ролі альмандину і магнетиту. Го-

ловні рудні мінерали представлені монацитом і ксенотимом, менше – апатитом і 

уранінітом. Основна маса рідкісноземельних фосфатів в рудних тілах приуро-

чена до ділянок біотитової породи, яка зазнала мікроклінізації. 

Рідкісноземельні фосфати, присутні в біотиті у вигляді одиночних зерен, при 

мікроклінізації біотиту укрупнюються і утворюють сегрегації уздовж тріщин 

його спайності і на контакті з мікрокліном. Монацит і ксенотим концентруються 

переважно в магнетиті, утворюючи в ньому зернисті агрегати й окремі кристали. 

В апатиті присутні включення ксенотиму і монациту неправильної форми, які, 

ймовірно, представляють першу генерацію рідкісноземельних фосфатів. Ксено-

тим містить (%): U – 1,64; Th – 0,92; La – 0,2; Се – 0,6; Pr – 0,2; Nd – 0,7; Sm – 0,9; 

Eu – 0,1; Gd – 2,7; Tb – 0,5; Dy – 7,3; Ho – 2,0; Er – 6,7; Tu – 1,1; Yb – 8,5; Lu – 1,6; 
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Y – 30. Зустрічаються монацит високоурановий (1,1 % U) і низькоурановий (бли-

зько 0,1 % U). Ізотопний вік ксенотиму і високоуранового монациту – 2045–1815 

млн р. 

У зв'язку з карбонатитовими і лужними комплексами УЩ відомі й інші поте-

нційні джерела РЗЕ (Малотерсянське пірохлор-гатчетолітове родовище Придні-

пров'я; Пержанське берилієве родовище з рідкісноземельною мінералізацією; 

Проскурівський і Антонівський масиви лужних порід Побужжя та ін.). Таким чи-

ном, навіть вже відомі родовища рідкісних металів можуть не тільки забезпечити 

потреби України в РЗЕ, а й бути надійним джерелом валютних надходжень за 

рахунок можливого експорту їх концентратів (монацит, хлориди, оксиди і фто-

риди рідкісних земель, ксенотим і ін.). 

Прикладом екзогенної рідкісноземельної мінералізації, пов'язаної з корою ви-

вітрювання, може бути Хащуватське родовище, відоме з початку XX ст. як за-

лізо-марганцеве. Воно локалізовано в корі вивітрювання уманських рідкіснозе-

мельних гранітів, метасоматитів, метаморфізованих ультрамафітів, вапняно-ма-

гнезіальних скарнів, хлоритизованих і окварцьованих амфіболітів і інших в ме-

жах Y-подібного зчленування Хмельницького, Тальнівського та Одеського роз-

ломів. Кора вивітрювання має значну товщину (20–100 м) і чіткий каолінітовий 

профіль. Найбільш потужна кора (до 100 м) зустрічається у вигляді кишень на 

метасоматитах екзоконтактів гранітів. Її особливість – підвищений вміст заліза 

аж до утворення залізних руд. Зруденіння представлено покладом (13,7 м) залі-

зисто-каолініт-гідрослюдистих руд, серед яких РЗЕ містяться у вигляді адсорбе-

нтів на поверхні залізистих і глинистих мінералів, частково – у формі власних 

мінералів (черчит, рабдофаніт). Руди мають істотно ітрієвий склад (Y2O3 – 85 % 

від TR2O3). Черчит і рабдофаніт утворюють невеликі гнізда, ниркоподібні і скла-

дні за формою вкраплення, прошарки крупно- і дрібнозернистої, іноді сферолі-

тової будови. Присутні також рутил, циркон, шпінель, барит, апатит. Хімічний 

склад покладу в корі вивітрювання метасоматитів і кальцифірів відрізняється пі-

двищеним вмістом Fе2O3 (20,12 %) і MnО (1,59 %). Вилучення черчиту і рабдо-

фаніту можливо за гравітаційною схемою.  

Крім корінних родовищ, в Україні відомі великі титан-циркон-ільменітові ро-

зсипи в Житомирській обл. (р. Гнилоп'ять, Соб, Роставиця, Жежелівська балка) і 

Приазов'ї (р. Кальчик, прибережно-морські розсипи Азовського моря), які також 

можуть стати додатковим джерелом РЗЕ. Середній вміст монациту – від 120–144 

(Волинь) до 450–900 г/т (Приазов'я). 

Нами проведено ранжування об’єктів рідкісноземельної мінералізації за їх ін-

вестиційною привабливістю (Михайлов та ін., 20211). При цьому промислова 

цінність родовища (прояву) визначалася за наступними критеріями:  
 ступінь геологічного і техніко-економічного вивчення; 

 розмір родовища (прояву), обсяги запасів і ресурсів; 

 вміст корисних компонентів (середні, мінімальні і максимальні значення); 

 товщина і глибина залягання рудних тіл; 

 складність геологічної будови, гірничо-геологічні і гірничо-технічні умови видобутку;  

 комплексність родовища, наявність супутніх корисних компонентів; 

 технологічні особливості процесу збагачення руд.  
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За результатами проведеного ранжування вітчизняних родовищ та проявів РЗЕ 

виділена група найбільш інвестиційно привабливих об’єктів, до якої належать 

родовища Новополтавське, Анадольське, Азовське, рудопрояв Балка Корабе-

льна; група об’єктів з високим ступенем інвестиційної привабливості: Яструбе-

цький масив, Пержанський рудний вузол, Петрово-Гнутівський прояв, розсипи 

Буденівська, Портова, Василівська, Темрюцька, Мало-Янисольська; група 

об’єктів з середнім ступенем інвестиційної привабливості: родовища Покрово-

Кириївське і Мазурівське, кори вивітрювання Азовського штоку, прояви Мико-

лаївський, Катеринівський, Малоянісольський, Краснянський, Успенівський,       

Цирконій. Широко використовується в атомній енергетиці, у виробництві ке-

раміки, п’єзоелектричних елементів, вогнетривів, абразивних матеріалів, ливар-

ному виробництві.  

Світові запаси цирконію складають 62 млн т, найбільшими запасами володіє 

Австралія (67,7 % світових), а також ПАР, Мозамбік, Китай, США; світовий ви-

добуток циркону за останні роки стабілізувався на рівні 1,5–1,6 млн т, найбіль-

шими видобувними країнами є Австралія, ПАР, Китай і США, які разом забезпе-

чують 77 % світового видобутку (табл. 23). 

 
Таблиця 23. Світовий видобуток і запаси цирконію (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток ZrO2, тис. т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Австралія 687,3 600,0 570,0 618,0 710,0 42 000  

ПАР 377,8 377,4 361,8 303,6 340,0 6 500 

Китай 140,0 100,0 116,0 150,0 140,0 500 

США 60,0 50,0 45,0 100,0 100,0 500 

Мозамбік 51,8 68,2 74,0 76,6 87,1 1800 

Сенегал 45,2 52,6 81,7 93,6 80,7 н/зв 

Індонезія 30,9 34,8 29,5 53,7 73,1 н/зв 

Кенія 26,0 39,7 42,2 36,4 30,4 120 

Мадагаскар 11,9 15,6 26,0 22,4 28,5 н/зв 

Бразилія 22,6 21,3 22,0 22,0 22,0 н/зв 

Інші країни 70,8 69,1 67,6 67,5 53,9  

Всього 1 524,3 1 428,7 1 435,8 1 543,8 1 665,7 62 000 

 

Україна володіє значними запасами цирконію, які пов’язані з розсипними і ко-

рінними родовищами. Державним балансом обліковуються запаси 3 корінних, 8 

розсипних родовищ, 4 – техногенних рудних пісків і одне техногенне родовище, 

представлене відходами збагачення вивітрілих руд (Мінеральні ресурси…, 

2020). За оцінками західних експертів ресурси цирконію (Zr2O3) в Україні сяга-

ють 840 тис. т, а щорічний видобуток дорівнює 18 тис. т.  

Розроблюються комплексні розсипні родовища Малишевське (Вільногірський 

гірничо-металургійний комбінат і ТОВ «Мотронівський ГЗК» і Вовчанське (ТОВ 

«Демургінський ГЗК», а також техногенне родовище Балка Крута (ТОВ «Кольо-

рові метали»; готуються до розробки Тарасівське (ТОВ «Рутил-ільменітова ком-
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панія») і Тростянецьке (ТОВ «Житомирбуррозвідка») родовища (Мінеральні ре-

сурси…, 2020).  

Головним джерелом цирконію в Україні наразі є розсипні родовища, предста-

влені розсипами чотирьох типів: 1) прибережно-морськими комплексними цир-

кон-рутил-ільменітовими (Малишевське); 2) ільменітовими алювіальними кон-

тинентальними (Вовчанське, Тарасівське, Краснокутське, Зеленоярське та ін.); 3) 

ільменітовими і апатит-ільменітовими елювіальними в корі вивітрювання осно-

вних порід; 4) циркон-рутил-ільменітовими розсипами піщаних пляжів і мілко-

водного шельфу (Джагарлицьке).  

Малишевське родовище описано в підрозділі «Титан». 

Вовчанське родовище в Дніпропетровській області представлено комплекс-

ним розсипом в піщаних відкладах середньосарматського під'ярусу, частково – в 

полтавських пісках. Розсип складений трьома субпаралельними покладами – Пі-

внічним, Центральним і Південним, довжиною до 15–20 км, шириною 50–1050 

м, товщиною до 3–7 м, які перекриті перекривними відкладами товщиною 0,9–

33,5 м. Рудні піски дрібнозернисті кварцові, добре відсортовані, без глинистої 

речовини. Головними корисними мінералами є ільменіт (80–100 кг/м3), рутил і 

лейкоксен (25–31 кг/м3), циркон (7–9 кг/м3), а також дистен, силіманіт, ставроліт, 

турмалін. Найбільше збагачена цирконом північна частина Північного покладу, 

де вміст циркону у важкій фракції становить від 20–50 до 70–90 %. 

Тарасівське родовище на р. Рось в Київській області представлено розсипом 

довжиною до 20 км, в прибережно-морських, частково дельтових відкладах пол-

тавської серії. Білі, зеленувато-сірі піски, в рудних прошарках коричневі, мілко- 

крупнозернисті. Розподіл рудних мінералів у продуктивному пласті нерівномір-

ний. Найвищі концентрації відмічене в південно-західній частині розсипу, де на 

окремих ділянках вміст важкої фракції сягає 100–200 кг/м3, причому сумарна ча-

стка ільменіту, рутилу, циркону становить 75 %; крім того, присутні монацит, 

ксенотим, каситерит, баделеїт, целестин. Товщина рудовмісної товщі – від 0,5 до 

30 м (середня 7 м), розкривних порід від 1,5 до 47,5 м (середня 27 м), середній 

вміст (кг/м3) циркону 10,4, рутилу 12,0, ільменіту 23,0. Родовище може розгля-

датися як резервна база Вільногірського ГЗК. 

Краснокутське родовище в Харківській області представлене двома покла-

дами у пісках полтавської серії з субширотним простяганням, товщина 1–20 м 

(середня 7 м), глибина залягання 0,8–57,0 м. Максимальний вміст концентрату 

(кг/м3) – до 286 (ільменіту – до 120, рутилу і лейкоксену – до 14, циркону – до 

70). Середній вміст циркону (кг/м3) – 5,3, рутилу – 7,0, ільменіту – 10,0.  

Зеленоярське родовище в басейні р. Роська представлене трьома паралель-

ними покладами лінзоподібної форми, витягнутими на північний-захід на 13 км, 

шириною до 1 км в пісках берецької світи. Середній вміст концентрату (кг/т) – 

52,7 (циркону – 4,4, ільменіту – 18,3, лейкоксену 1,4, силіманіту 7,5, ставроліту 

7,25). Товщина рудних пісків 38 м, розкривних порід – 34 м. Найпродуктивнішим 

є західний фланг північної частини розсипу із середнім вмістом (кг/т) концент-

рату 104,4, циркону – 7,2, ільменіту – 34,0, рутилу – 13,1, лейкоксену 1,15. 

Мокро-Ялинська група титан-цирконієвих розсипів розташована в Приазов'ї, 
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в східній частині Конксько-Ялинської западини. Поклади містяться в пісках пол-

тавської серії, займають площу близько 50 км2 у верхів'ях р. Мокрі Яли. Через 

низькі вмісти циркону й ільменіту запаси віднесено до забалансових. 

Корінні родовища цирконію представлені Азовським, Мазурівським, Яструбе-

цьким родовищам, які, на відміну від розсипних, не розроблюються. Завдяки 

комплексному складу руд, які, крім цирконію, часто також містять рідкісні землі, 

ніобій, тантал тощо, та значним запасам у найближчій перспективі вони можуть 

стати об'єктами, привабливими для інвесторів, і залучені до розробки. 

Родовища Азовське і Мазурівське описані в розділі «РЗЕ». 

Яструбецьке родовище розташоване в південно-західній частині Пержансь-

кого рудного вузла, пов'язане з однойменним масивом лужних сієнітів, до якого 

приурочено кілька серповидних рудоносних зон довжиною до 2 км, товщиною 

до 5–120 м, збагачених цирконом (рис. 19). Є також ільменіт, магнетит, апатит, 

ортит, бастнезит, паризит, флюорит, бритоліт та ін. Сумарний вміст РЗЕ в окре-

мих тілах досягає 0,07–0,3 %, іноді – 1,24 % (Гурський, 2008).  

 
Рис. 19. Схема будови Яструбецького родовища (А – план, Б – розріз) (Михайлов та ін., 

2007) 

1 – сієніти верхньої розшарованої групи; 4 – рибекітові сієніти; 3 – егіринові сієніти; 4 – сіє-

ніти головної розшарованої групи; 5 – рудні горизонти, збагачені цирконом; 6 – ендоконтак-

тові сієніти; 7 – вмісні гранітоїди 
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Багаті цирконієві руди виявлені бурінням на глибинах 500–1000 м, де вони 

складають декілька збагачених цирконом горизонтів товщиною до декількох ме-

трів (Загнітко та ін., 2017).  

Головними рудними мінералами є бритоліт та циркон; вміст TR2O3 у брито-

лите може досягати (%): 50,2; Y2O3 – 10; ZrO2 – 5–6; Се2О3 – 15–16; La2O3 – 6–7; 

Gd2O3 – 1; Yb2O3 – 0,6; Tu2O3 – 0.4; Eu2O3 – 0,1 (Кривдик, Ткачук, 1990). У цир-

коні вміст РЗЕ становить 1,24 % при вмісті Нf 0,8 % та такому складі РЗЕ (від 

100 %): La – 1,30; Cе – 2,26; Pr – 0,6; Nd – 1,54; Sm – 2,86; Gd+Eu – 4:46; Tb+Y+Dy 

– 65,86; Ho – 2,66; Er – 5,14; Tu – 1,95; Yb – 11,10; Lu – 0,27 (Нечаєв та ін., 1986). 

Склад циркону суттєво ітрієвий, а бритоліту – ітрій-церієвий. Родовище вважа-

ється великим, проте значна глибина залягання відомих рудних тіл (понад 500 м) 

ускладнює його можливу промислову розробку. Воно може бути джерелом су-

путнього видобутку такої нерудної сировини, як польові шпати і флюорит. 

Гафній. Застосовується в атомній енергетиці для виготовлення регулюючих 

стрижнів реакторів, радіотехніці, при виробництві рентгенівських і телевізійних 

трубок, тугоплавких і жаростійких сплавів для авіації, ракетних двигунів, газо-

вих турбін, вогнестійкої кераміки, виготовлення постійних магнітів.  

Промислові скупчення гафнію пов’язані з комплексними цирконієвими родо-

вищами, а також присутні в лужних магматичних і метасоматичних породах 

Приазов’я і Коростенського плутону. Державним балансом руди гафнію обліко-

вуються в двох розсипних родовищах, Малишевському і Вовчанському в кілько-

сті 15,9 тис. т оксиду гафнію, щорічний видобуток дорівнює 281 т оксиду гафнію 

в 2019 р. (Мінеральні ресурси..., 2020). Він вилучається із концентратів Мали-

шевського родовища на збагачувальних фабриках ДП «Об’єднана гірничо-хімі-

чна компанія та ТОВ «Мотронівський ГЗК». 

Літій – один з критично важливих елементів для всієї цивілізації. Більша час-

тина літію, що видобувається у світі, використовується для виготовлення літіє-

вих акумуляторів. За розрахунками, на виробництво однієї батареї для Tesla 

Model S потрібно 63 кг цього металу з 99,5 % чистоти. Крім того, літій викорис-

товується у виготовленні кондиціонерів повітря, холодильних установок, акуму-

ляторних та сухих батарей, гальванічних елементів з твердим покриттям. Літій 

використовують для виготовлення скла і кераміки, в металургії, як хімічні спо-

луки. Можна очікувати значне зростання споживання лиття найближчим часом.  

Більша частина світових запасів літію міститься у ропі соляних озер Болівії та 

Чилі, в рідкіснометальних гранітних пегматитах США, Австралії, Канади. Від-

мінною рисою багатьох родовищ літію є їх комплексність: з рідкіснометальних 

пегматитів, крім літію, вилучають тантал, ніобій, рубідій, цезій, олово, берилій, 

з ропи – калій, натрій, бром, бор, магній. 

Світові ресурси літію оцінюються у 80 млн т, зокрема (млн т): Болівія – 21; 

Аргентина – 17; Чилі – 9; США – 6,8; Австралія – 6,3; Китай – 4,5; Конго (Кін-

шаса) – 3; Німеччина – 2,5; Канада – 1,7; Мексика – 1,7; Чехія – 1,3; Малі – 1,0; 

Росія – 1,0; Сербія – 1,0; Зімбабве – 0,5; Бразилія – 0,4; Іспанія – 0,3; Португалія 

– 0,25; Перу – 0,13; Австрія – 0,05; Фінляндія – 0,05; Казахстан – 0,05; Намібія – 

0,09; світові запаси сягають 17 млн т, найбільші зосереджені у Чилі, Австралії, 
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Аргентині, Китаї і США; найбільшими виробниками є Австралія (54,3 % світо-

вого видобутку), Чилі (25,2 %), Китай (8,8 %), Аргентина (7,2 %) (табл. 24). За 

останні роки спостерігається ризьке зростання видобутку літію з 62 тис. т у 2915 

р. до 189 тис. т у 2019 р. (у 3 рази), причому найбільше нарощують видобуток 

літію такі країни, як Австралія, Чилі, Китай, Аргентина, Бразилія, Канада. 

 
Таблиця 24. Світовий видобуток і запаси літію (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 

Ресурси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Австралія 24 140 29 640 98 260 114 920 103 000 2 800 6,3 

Чилі 22 500 31 240 32 520 38 850 47 770 8 600 9,0 

Китай 4 350 6 000 14 700 15 300 16 600 1 000 4,5 

Аргентина 7 860 12 200 12 360 13 810 13 670 1 700 17,0 

Зімбабве 1 405 2 030 1 850 3 160 2 650 230 0,54 

Бразилія 308 440 533 600 2 390 95 0,4 

США 1 820 1 800 1 420 1 500 1 400 630 6,8 

Канада 0 0 66 8 750 1 200 370 1,7 

Португалія 204 307 604 914 710 60 0,25 

Болівія 0 10 20 10 160 н/зв 21,0 

Нігерія 0 0 0 50 50 н/зв н/зв 

Намібія 0 0 0 600 0 н/зв 0,009 

Всього 62 587 83 667 162 333 198 464 189 600 17 000 80 

 

За літієм Україна займає одне з провідних місць у Європі (Бакаржиев и др., 

2000; Галецкий и др., 1987; Еременко и др., 1996; Іванов та ін., 2000). Родовища 

літію в Україні пов'язані з ранньодокембрійськими рідкіснометальними пегма-

титами УЩ. Розведено три родовища, запаси яких обліковуються Державним ба-

лансом запасів корисних копалин України (ці відомості є закритими): Шевчен-

ківське (сподуменові руди) Сорокинсько-Шевченківського пегматитового поясу 

в Донецькій області, Полохівське (петалітові руди) та Станкуватське (ділянка 

Добра) (сподумен-петалітові руди) родовища Шполяно-Ташлицького рудного 

району в Кіровоградській області. Вони складені переважно петалітовими і спо-

думен-петалітовими, зрідка – сподуменовими рудами, вміст Li2O коливається від 

0,25 до 2,23 %, зрідка до 6,55 %, в середньому 1,0–1,25 %.  

З них на Полохівському родовищі ТОВ «Укрлітійвидобування» має спеціаль-

ний дозвіл (ліцензію) на видобуток літію, пропозиції для ліцензування відкриті 

для Шевченківського та Станкуватського (дільниця Добрий) родовищ та ділянки 

Балка Крута у Запорізькій області.  

Є й інші об'єкти, наприклад, прояви Балка Крута у західному Приазов'ї, Лип-

нязьке, Надія – у центральній частині УЩ, Жовторіченське та Комендантське у 

пегматитах Криворізько-Кременчуцької зони. 

Шевченківське родовище сподуменових руд розташоване в північно-східній 

частині Приазовського блоку УЩ, в межах Шевченківської грабеноподібної 

структури, яка складена кристалосланцями та гнейсами сорокинської світи оси-
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пенківської серії неоархею-палеопротерозою, метаморфізованими в умовах зеле-

нокам'яної та амфіболітової фацій, які прорвані рідкіснометальними пегмати-

тами (рис. 20).  

 

 
Рис. 20. Схема геологічної будови Сорокинсько-Шевченківського пегматитового поясу 

(Ісаков, Бобров, 2000) 

1 – метаморфічні та ультраметаморфічні утворення дніпропетровського комплексу; 2 – мета-

морфічні породи західноприазовської серії та ультраметаморфічні утворення новопавлівсь-

кого комплексу; 3 – метаморфічні утворення центральноприазовської серії та ультрамета-

морфічні утворення шевченківського комплексу; 4 – ЗКС, складені породами осипенківської 

серії, з пегматитовими полями Сорокинсько-Шевченківського пегматитового поясу) 5 – зеле-

носланцеві породи конкської серії, граніти мокромосковського комплексу; 6 – граніти біоти-

тові; 7 – габродіорити, кварцові діорити, гранодіорити, біотитові граніти добропільського 

комплексу; 8 – граніти; 9 – гранодіорити і граніти воскресенського комплексу; 10 – карбона-

тити, сієніти, альбітити, нефелінові сієніти, піроксеніти чернігівського комплексу; 11– межі 

геологічних утворень; 12 – регіональні глибинні розломи І і ІІ порядків; 13 – розломи більш 

високих порядків 
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Виявлено шість пегматитових тіл, що утворюють єдину жильну систему суб-

меридіонального простягання з падінням на захід під кутами 85–88º. Тіла мають 

роздуви та пережими, розміри 144–1076 м у довжину та від 2 до 84 м товщиною, 

в основному вони виклинюються на глибині 350–500 м.  

Два жильні тіла є головними та вміщують майже всі запаси літію розвіданої 

частини родовища. Їхня середня товщина досягає 40 м, довжина 600–700 м. Ру-

доносні пегматити мають зональну будову (із зовнішньої зони): 1) контактна 

кварц-альбітова дрібнозерниста; 2) альбіт-мікроклінова пегматоїдна; 3) кварц-

альбітова різнозерніста; 4) альбіт-сподуменова; 5) мікроклін-сподуменова; 6) пе-

таліт-сподуменова; 7) зона блокового мікрокліну. Речовинний склад пегматито-

вих тіл простий: 90–95 % їхнього об’єму складено головними породоутворюва-

льними мінералами – альбітом, мікрокліном, кварцом, 5–10 % – сподуменом та, 

в меншій мірі, петалітом, з яким пов'язано менше 4 % запасів літію родовища. 

Встановлено рідкісні літієві слюди та фосфати, рідкіснометалеві мінерали ніо-

бію, танталу, берилію, олова. Головним носієм літію на родовищі є кварц-альбіт-

сподуменовий (з мікрокліном та петалітом) мінеральний комплекс внутрішніх 

зон пегматитових тіл. Сподумен у ньому утворює блоки розміром 8–10 см, пета-

літ – дрібнозернисті гнізда розміром до 5–20 см. Вміст оксиду літію – 1,1–1,5 %, 

понад 95 % запасів пов'язані зі сподуменом. На родовищі виділяються два типи 

руд – сподуменовий (альбіт-мікроклін-сподуменовий) та петаліт-сподуменовий. 

Вміст оксиду літію у рудах змінюється в межах 0,3–0,4 % та в середньому стано-

вить 1,22 %. 

Крім основного компоненту відмічений підвищений вміст рубідію, цезію, тан-

талу, ніобію, берилію, олова. Крім того породоутворювальні мінерали, насампе-

ред, польові шпати, можуть слугувати сировиною для керамічної та скляної про-

мисловості. 

За результатами дослідження технологічних проб, повне вилучення споду-

мену при збагаченні становить 88–92 % за загального виходу концентрату в се-

редньому 22,8 %. Концентрат містить в середньому 4,9 % літію і відповідає сорту 

"Сподуменовий концентрат; 4,0–7,0 % Li2O" західноєвропейського ринку. 

Відомості про запаси літієвих руд родовища є закритими. Методом експертної 

оцінки, за аналогією з подібними родовищами світу ми можемо оцінити його ре-

сурси приблизно в 30–35 млн т руди та 400–450 тис. т Li2O. Затверджені запаси 

кварцу складають 4 863,6 тис. т, слюди – 527,2 тис. т, оцінені також запаси тан-

талу, ніобію , берилію (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Полохівське родовище петалітових руд розташоване в межах палеопротеро-

зойської синкліналі, яка облямовує з південного заходу Корсунь-Новомиргород-

ський плутон. Вона складена дислокованими кордієрит-біотитовими, гранат-ко-

рдієрит-біотитовими, біотитовими, гранат- та діопсид-біотитовими плагіогней-

сами з ін'єкціями апліт-пегматоїдних та двопольовошпатових різнозернистих бі-

отитових гранітів кіровоградського комплексу (1,9–2,1 млрд років). Родовище 

складено трьома крутопадаючими рудними тілами, що залягають згідно зі сму-

гастістю гнейсів та лінійністю гранітоїдних ін'єкцій (рис. 21).  
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Рис. 21. Схематична геологічна карта (А) та розріз (Б) Полохівського родовища (Ереме-

нко и др., 1996) 

1 – осадові відклади чохла; 2 – пегматоїдні граніти з убогою літієвою мінералізацією; 3 – пег-

матити з багатою літієвою мінералізацією (петаліти); 4 – граніти; 5 – мігматити; 6 – гнейси 

біотитові та кордієрит-біотитові; 7 – розривні порушення 

 

Найбільше рудне тіло простежено за простяганням на 550 м, за падінням – до 

глибини 800 м, має середню товщину 60 м; інше рудне тіло товщиною від 13 до 

75 м, воно простежується за простяганням на 350 і на глибину до 400 м; третє 

рудне тіло має значно менші характеристики. Середній вміст Li2O (у %) у пер-

шому рудному тілі 1,25, у другому – 1,21, у третьому – 1,04. Мінеральний склад 

рудних тіл простий, вони складені чотирма мінералами (%): петалітом (27,6–

36,2), альбітом (26,3–28,0), пертитовим калішпатом (19,1–20,9) та кварцом (15,8–

21,7). Основним носієм літію є петаліт, який містить 91–95 % від загальної кіль-

кості літію в руді. Він формує дрібнозернисті мономінеральні скупчення грано-

бластової структури розміром до 10–20 см, або зустрічається у вигляді розсіяних 

дрібних включень у мікроклін-кварц-альбітовому матриксі. Склад петаліту наве-

дено у табл. 25.  
 

Таблиця 25. Хімічний склад петаліту Полохівського родовища (сверд. 26-90), % (Возняк 

та ін., 2000) 

Компонент 1 2 3 4 5 

SiO2 78,34 77,82 77,90 78,36 76,58–77,64 

Al2O3 16,16 16,18 15,66 15,88 17,04–17,30 

Fe2O3 0,15 0,16 0,15 0,21 0,09–0,11 

FeO 0,59 0,51 1,16 0,89 - 

CaO - - - - 0,11–0,22 

Li2O 4,24 4,10 4,25 4,13 4,00–4,80 
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Na2O 0,23 0,74 0,45 0,41 0,10–0,20 

K2O 0,20 0,43 0,32 0,21 0,13–0,18 

H2O
+ 0,34 0,60 0,05 0,45 - 

1 – петаліт-альбітовий пегматит гл. 243 м; 2 – альбіт-петалітовий пегматит гл. 301 м; 3 – пег-

матит альбітовий з петалітом гл. 314,8–318,0 м; 4 – пегматит мікроклін-альбітовий з петалітом, 

гл. 321,5–324,5 м; 5 – технологічні проби 

 

Вміст сподумену в рудах родовища не перевищує 2 %, його розподіл нерівно-

мірний, зустрічається він переважно у сильно кородованих реліктах вихідного 

пегматиту разом із кварцом. Склад сподумену наведено у табл. 26, хімічний і 

мінеральний склад руд – у табл. 27, 28. 

З руд Полохівського родовища петалітовий концентрат можна отримувати 

екологічно безпечним гравітаційним збагаченням. 

Відомості про запаси родовища є закритими. Методом експертної оцінки, за 

аналогією з подібними родовищами світу ми можемо оцінити його ресурси при-

близно в 65 млн т руди та 800 тис. т Li2O. 
 

Таблиця 26. Хімічний склад сподумену Полохівського і Станкуватського родовищ, % 

(Возняк та ін., 2000) 

Компо-

нент 

Полохівське родовище Станкуватське родо-

вище 

 1 2 3 4 5 

SiO2 63,58 63,74 63,75 64,17 64,17 

Al2O3 26,34 26,89 27,06 26,99 27,18 

Fe2O3 0,84 0,25 0,10 0,34 0,09 

FeO 0,72 0,57 0,72 0,26 0,48 

CaO 0,34 Сліди 0,06 0,12 0,03 

Li2O 6,70 6,99 7,10 7,04 7,14 

MgO 0,08 Сліди Сліди 0,08 - 

MnО Сліди Сліди Сліди 0,04 0,05 

Na2O 0,46 0,96 0,46 0,67 0,84 

K2O 0,21 0,34 0,10 0,07 0,03 

H2O
+ 0,56 0,04 0,44 0,08 0,57 

Сума 99,50 99,91 99,93 100,08 99,16 

1 – мікроклін-альбітовий пегматит зі сподуменом, св. 26–90, гл. 134 м; 2 – мікроклін-альбіто-

вий пегматит зі сподуменом і петалітом св. 26-90, гл. 270–274.3 м; 3 – кварц-сподуменові ви-

ділення у мікроклін-альбіт-петалітовому пегматиті св. 26-90, гл. 303 м; 4 – кварц-сподуменові 

виділення в альбіт-петалітовому пегматиті св. 7-92, гл. 381,5 м; 5 – кварц-плагіоклазова зона з 

рідкісними виділеннями сподумену у приконтактовій частині з вмісним амфіболітом св. 32-

91, гл. 282 .8 м 

 

Таблиця 27. Хімічний склад руд Полохівського і Станкуватського родовищ, % (Ереме-

нко и др., 1996) 

Компонент Полохівське Станкуватське 

Руда петалітова Руда сподуменова Руда петаліт-сподуменова 

SiO2 74,94 72,03 72,12 

Al2O3 15,58 16,91 16,62 

TiO2 0,22 0,27 0,36 

CaO 0,32 0,35 0,47 
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MgO 0,08 0,14 0,09 

Na2O 3,66 3,67 3,86 

K2O 2,71 2,58 2,18 

Li2O 1,10 1,79 1,49 

Pb2O 0,04 0,10 0,10 

H2O
- 0,11 0,11 Не визн. 

H2O
+ 0,26 0,86 0,49 

CO2 0,35 0,14 0,22 

P2O5 0,48 0,89 1,14 

Сума 99,85 99,84 99,14 

Ta2O5 0,002 Не визн. 0,006 

Nb2O5 0,002 0,006 0,006 

SnO2 0,008 0,05 0,04 

BeO 0,032 0,012 0,033 

 

Таблиця 28. Мінеральний склад руд Полохівського і Станкуватського родовищ (Ереме-

нко и др., 1996) 

Компонент Полохівське Станкуватське 

Руда петалі-

това 

Руда споду-

менова 

Руда петаліт-споду-

менова 

Кварц, % 14,3 14,0 14,1 

Мікроклін, % 23,5 18,8 14,8 

Альбіт, % 34,0 31,1 33,9 

Петаліт, % 24,9 6,6 14,0 

Сподумен, % 0,8 25,3 20,3 

Трифіліт, % 0,2 1,5 1,4 

Апатит, % 0,8 0,1 0,3 

Мусковіт, гранат, кальцит, 

кордієрит, силіманіт, % 

1,5 2,7 1,2 

Хризоберил, г/т 1165 1125 1650 

Каситерит, г/т 90 450 400 

Фероколумбіт, г/т 55 500 500 

 

Станкуватське родовище (ділянка Добра) сподумен-петалітових руд пред-

ставлене двома рудопроявами – Станкуватським і Надія в Кіровоградській обла-

сті, в західній зовнішній зоні Липнязького гранітного куполу (рис. 22). Ядро ку-

полу складено гранітами кіровоградського комплексу, периферія – гранітними 

пегматитами. Літієві пегматитові тіла залягають в ортоамфіболітах та мафіт-уль-

трамафітових породах західного облямування куполу, метаморфізованих в умо-

вах амфіболітової фації. Рудна зона Станкуватського прояву простежена за про-

стяганням на 2 км, прояву Надія – на 1,6 км. 

Родовище складено серією (8–12) зближених крутопадаючих тіл літієвих пег-

матитів товщиною від перших десятків сантиметрів до 25–30 м. Загальна тов-

щина продуктивної зони досягає 140–150 м, потужніші рудні тіла зосереджені у 

центральній частині. Вміст Li2O в окремих рудних тілах змінюється від 0,345 до 

2,23 %, у середньому – 1,26 %. На відміну від Полохівського родовища, руди 

комплексні, сподумен-петалітові, з вмістом сподумену до 20–25 %. Серед рудних 

мінералів Станкуватського прояву переважає петаліт, прояву Надія – сподумен. 
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Виділяють 4 типи руд: петалітові (32 %), сподуменові (28 %), сподумен-петалі-

тові (17 %) і петаліт-сподуменові (23 %). Присутність двох літієвих мінералів є 

фактором, що ускладнює технологію збагачення руд, так як обумовлює необхід-

ність селективного вилучення сподуменового і петалітового концентратів. 
 

 
Рис. 22. Схематична геологічна карта (а) та розріз (б) Станкуватського родовища 

(Еременко и др., 1996) 

1 – осадові відклади чохла; 2 – пегматити з багатою літієвою мінералізацією; 3 – пегма-

тити з бідною літієвою мінералізацією; 4 – граніти; 5 – мігматити; 6 – піроксеніти; 7 – 

гнейси; 8 – амфіболіти; 9 – розривні порушення 

 

Відомості про запаси літієвих руд родовища є закритими. Методом експертної 

оцінки, за аналогією з подібними родовищами світу ми можемо оцінити його ре-

сурси приблизно в 60 млн т руди та 750 тис. т Li2O. Крім того на родовищі вра-

ховані прогнозні ресурси рубідію, цезію, танталу, ніобію, берилію, олова (Інвес-

тиційний атлас..., 2021).  

Прояв Крута Балка в Запорізький області пов'язаний з пегматитами, локалі-

зованими в архейських метаморфічних породах Сорокинської зони Приазов’я 

(Панов и др., 2000). Тут виділяється три рудні зони, вміст корисних компонентів 

наведений в табл. 29  (Інвестиційний атлас…, 2021).  
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Таблиця 29. Вміст корисних компонентів рудних зон родовища Балка Крута (%) 

Зона Ta2O5 Nb2O5 Li2O Rb2O Cz2O РЗЕ 

Перша 0,001–0,268 0,001–0,036 0,008–4,0 0,006–0,094 0,001–0,041 - 

Друга 0,001–0,176 0,0015–0,022 0,02–6,55 0,005–0,395 0,001–0,129 до 0,009 

Третя 0,001–0,0188 0,001–0,009 0,02–1,43 0,001–0,096 0,001–0,033 до 0,007 

 

Характерне зональне розміщення рудних тіл – кварц-альбітові зі сподуменом 

тіла приурочені до верхніх горизонтів, а майже безрудні мікроклінові – до ниж-

ніх. Виділяють два типи пегматитів (Загнітко та ін., 2017). Для першого характе-

рна наявність зони блокового мікрокліну та кварцу (50 % об'єму) і рудної кварц-

альбіт-сподуменової зони (30 % об'єму). Другий тип представлений великими лі-

нзо- та плитоподібними тілами з роздувами та апофізами, з кварц-альбітовою (до 

25 %) та кварц-альбіт-сподуменовою зонами (до 60 %). Переважна більшість 

промислових тіл належить до другого типу. Головним рудним мінералом є спо-

думен, але промислове значення мають також берил, тантало-ніобати, літієві фо-

сфати, кукеїт, холмквістит. Співвідношення Ta/Nb сильно коливається. Вважа-

ється, що пегматити родовища належать до альбітового і альбіт-сподуменового 

типу (Суярко та ін., 2008).  

У результаті ГРР попередньо підраховані запаси основних корисних копалин 

– літію, танталу, ніобію, цезію, рубідію в пегматитах і слюдитах, а також супут-

ніх польового шпату у кількості 809,8 тис. т, кварцу у кількості 582,6 тис. т і 

слюди у кількості 205,1 тис. т (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Таким чином, загальні ресурси літію родовищ України можуть досягати 2,0 

млн т, завдяки чому Україна належить до провідних країн за ресурсами цього 

металу і може повністю забезпечити необхідні для забезпечення зелених техно-

логій обсяги його видобутку. 

Скандій широко використовується в ракетобудуванні та аерокосмічній про-

мисловості, металургії, лазерній та ядерній техніці, хімічній промисловості, еле-

ктроніці, під час крекінга нафти, у виробництві твердооксидних паливних елеме-

нтів, легких сплавів, кераміки, як радіоактивні ізотопи тощо. 

Скандій належить до стратегічних видів сировини, разом з РЗЕ є металом XXI 

століття, тому, незважаючи на коливання його вартості можна прогнозувати зро-

стання його споживання найближчими роками. Як правило, скандій видобува-

ється як супутній компонент при розробці комплексних залізних, уранових, ти-

танових, олов'яних, вольфрамових руд, бокситів, латеритів, фосфоритів та ін., 

власні родовища скандію практично відсутні за невеликим винятком (родовища 

Івеланд та Тордал у Норвегії, Бефаномо на Мадагаскарі).  

Світові запаси скандію за різними оцінками складають від 0,5 до 1,8 млн т, 

вони зосереджені в США, Китаї, Австралії, Норвегії, Росії, Україні, родовища 

скандійвмісних руд відомі у Фінляндії, Швеції, Казахстані, Киргизії, Франції, 

Австрії, на Мадагаскарі і в інших країнах; світовий видобуток скандію колива-

ється від 4 до 20 тон на рік, за останні роки рівень видобутку і ціна на скандій 

значно коливаються, що, вірогідно, залежить від кон’юнктури світового ринку 

(Мировой рынок…, 2020; Мировые запасы…, 2019; Обзор рынка…, 2020). 

Україна посідає перше місце в Європі і входить до світових лідерів за запасами 
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скандію. Його запаси оцінені в комплексних залізо-уран-ванадій-скандієвому 

Жовторіченському, апатит-ільменітових Стремигородському, Торчинському ко-

рінних родовищах та Злобицькому розсипному ільменітовому родовищі, ресурси 

– у розсипних ільменітових та рутилових. Запаси скандію обліковуються Держа-

вним балансом запасів корисних копалин України по 13 комплексних родови-

щах: Малишевське, Валки-Гацьківське, Вовчанське, Жовторіченське, Стремиго-

родське, Федорівське, Тростянецьке, Злобицьке, Торчинське, Іршанське, Лемне-

нське-Західне, Лемненське-Східне, Тарасівське, з яких шість – розробляються 

(Мінеральні ресурси…, 2020). 

Найцікавішим об'єктом є комплексне залізо-уран-ванадій-скандієве Жовторі-

ченське родовище в Дніпропетровській області. Як залізорудне родовища воно 

розроблюється ще з 1934 р. Скандієві руди тут були відкриті в 1976 р. Вони пред-

ставлені кварц-натрієвими метасоматитами з уранінітом і бранеритом і ванадій-

скандієвими рудами, які локалізовані серед діопсидових кварцитів, актиноліто-

вих сланців, частково доломітів криворізької серії (Загнітко та ін., 2017). Протя-

жність рудної зони становить 100 м, товщина не перевищує перші десятки метрів 

(рис. 23). 

 
Рис. 23. Положення зони скандієвого зруденіння в західному крилі Жовторіченської 

синкліналі (Тарханов и др., 1991) 

1 – гданцевська світа; 2 –  саксаганська і скелюватська світи; 3 – конкська серія, амфіболіти; 

4 – граніти, гранітогнейси дніпровського комплексу; 5 – граніти кіровоградського компле-

ксу; 6 – розломи;  7 – скандієве зруденіння 
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Рідкіснометальні ванадій-скандієві руди локалізовані в зонах (товщиною до 

десятків метрів, протяжністю до 1 км) карбонатно-егіринових метасоматитів в 

породах палеопротерозойської скелюватської світи, поблизу контакту з гданцев-

ською (доломіти, актинолітові і кварц-біотитові сланці, кварцити), представлені 

жильними і гніздо-лінзоподібними тілами лужно-амфібол-акмітових метасома-

титів з альбітом, апатитом, малаконом, тремолітом. Рудні поклади мають скла-

дну форму, невитримані параметри (до перших сотень метрів), представлені 

уран-рідкісноземельними і ванадій-скандієвими рудами (табл. 30).  

 
Таблиця 30. Вміст скандію і супутніх компонентів в рудах Жовторіченського родовища, 

г/т (Тарханов и др., 199) 

Руди Sc V P2O5 % TR2O3 Y V2O5 Hf 

Уран-рідкісноземельні 50–100 150–600 5,8 600–1000 20–500 1700 140 

Ванадій-скандієві 100–200 50–120 2,6 400–500 100–250 2700 150 

Змішані 100–150 100–200 3,4 500–600 150–250 2500 150 

 

Рудоносні метасоматити складаються з альбіту 6–15 %, егірину 9–21 %, амфі-

болів (рибекіт, арфедсоніт, тремоліт, актиноліт) – 11–21 %, карбонатів – 21–46 

%, кварцу – 6–26 %, тальку – 3–10 % та апатиту – 3–20 %. Руди характеризуються 

підвищеним вмістом малакону (до 1–2 %), який утворює окремі скупчення (За-

гнітко та ін., 2017). 

Середній вміст скандію в рудах – 0,072 % (ванадій-скандієві руди) та 0,042 % 

(змішані уран-рідкоземельні руди). Головним концентратором скандію є егірин 

та лужні амфіболи. Крім скандію, в промислових концентраціях присутні (%) ва-

надій (0,036–0,54), ітрій (0,022–0,019), цирконій (1,1–1,2), рідкісні землі (0,036). 

По корінних рудах розвинені глинисті кори вивітрювання товщиною до 40 м із 

середнім вмістом (%) скандію 0,01–0,013, цирконію – 0,88–1,4, ітрію – до 0,13, 

відзначаються підвищені вмісти ітербію (до 0,013 %), лютецію та інших ланта-

ноїдів. 

По корінних рудах розвинута глиниста кора вивітрювання товщиною до 40 м 

із середнім вмістом скандію 0,01–0,013 %, цирконію – 0,88–1,4 %, ітрію – до 0,13 

%, встановлено підвищений вміст ітербію (до 0,013 %), лютецію і інших ланта-

ноїдів. 

У 1993 р. на базі комплексних скандій-ванадієвих і залізних руд було створено 

спільне українсько-барбадоське підприємство «Ashurst Technology Ltd.», розро-

блена технологія виробництва алюмо-скандієвого сплаву (лігатура з двопроцен-

тним вмістом скандію), однак у 1995 р. через фінансові проблеми скандієва про-

грама була припинена і не відновлювалася. Спеціальний дозвіл № 3670 на видо-

буток залізних руд мало ТОВ «Схід-Руда», яке здійснювало його в обмежених 

об'ємах, але, судячи з документів, що є у відкритому друку, термін дії цього до-

зволу закінчився 05.12.2015 р. (що потребує перевірки). 

Відомості про запаси скандію є закритими, за оцінками західних експертів за-

гальні запаси руди на родовищі становлять 7,4 млн т, скандію – 900 т за його 

середнім вмістом 105 г/т (Bernard, 2001). Ресурси скандію у корінних рудах до-

сягають перших тисяч тон, у корах вивітрювання – 100 т. 
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Можна видобувати скандій і з бокситів з родовищ Високопольського, Пів-

денно-Нікопольського, Смілянського, де було встановлено підвищений вміст 

скандію (в бокситах Високопольського родовища – в середньому 44,6 г/т). Бок-

сити переробляються Миколаївським глиноземним заводом. В хвостах алюміні-

євого виробництва вміст скандію досягає 50–100 г/т, присутній ітрій, лантан, не-

одим. Свого часу на заводі була запущена дослідна лінія з виробництва оксиду 

скандію, але зараз вона не працює (Михайлов, 2010). 

В корінних ільменіт-апатитових і титано-магнетитових рудах Стремигородсь-

кого і Торчинського родовищ головним концентратором скандію є ільменіт, се-

редній вміст Sc в рудах – 0,007–0,013 %; в корі вивітрювання – до 0,015 %.  

В розсипних ільменітових і рутил-циркон-ільменітових родовищах (Малишев-

ське, Іршанське, Злобицьке) скандій присутній переважно в ільменіті, його сере-

дній вміст в розсипах – 0,001–0,01 %; з концентратів цих родовищ він успішно 

вилучається на Усть-Каменогорському комбінаті (Казахстан). 

Скандієве зруденіння виявлено також на Первомайському родовищі залізис-

тих кварцитів, де ванадій-скандієве зруденіння приурочено до зональних мета-

соматичних ореолів егіринітів в магнетит-кумінгтонітових залізистих кварцитах 

і кумінгтонітових залізистих сланцях шостого залізистого горизонту. Головним 

мінералом-концентратором скандію є егірин. Середній вміст скандію в рудах ро-

довища – 83 г/т, ванадію – 742 г/т, заліза – 40,1 %. 

Скандієве зруденіння виявлене також на Анівському родовищі залізистих ква-

рцитів, де середній вміст скандію в рудах родовища складає 79 г/т, ванадію – 701 

г/т, заліза – 37,8 %. Тут, як і на Первомайському родовищі, скандієві руди пов'я-

зані із зональними тілами натрієвих метасоматитів.   

В золі вугілля шахтних полів Луганської області середній вміст скандію скла-

дає 74–90 г/т, а його запаси сягають 18,7 тис. т (не рахуючи решти елементів – 

Bi, Cu, Sb, Zn, Co, Mo, V, Ti, Ag, Li, Be, Y, Yb, Zr, Ga, Cd, Nb, Ge, Sr). 

Скандій встановлений в гідрогетит-феримонтморилонітових оолітових заліз-

них рудах Керчі (7–11 г/т), мартитових і гетит-гідрогетитових залізистих квар-

цитах Криворіжжя (1–3 г/т).  

В Україні спеціальні дозволи на видобуток скандію як супутнього компонента 

видано на видобуток циркон-рутил-ільменітових розсипів родовища Тарасівсь-

кого в Київській області (ТОВ «Рутил-ільменітова компанія») та ільменіт-цирко-

нових розсипів родовища Валки-Гацьке ільменіт»). 

Германій має унікальні напівпровідникові властивості і широко використову-

ється в радіоелектроніці, виробництві волоконної та інфрачервоної оптики, як 

каталізатор у виробництві полімерів, виготовленні інфрачервоної оптики, елект-

роніці, в сонячній енергетиці, машинобудуванні, металургії тощо.  

Світовий видобуток германію в останні роки складає біля 100 т на рік, його 

видобувають в Китаї (біля 90 % світового видобутку), а також в Росії, США. Япо-

нії, Україні і Фінляндії (табл. 31). 

 
Таблиця 31. Світовий видобуток германію (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, т 



103 
 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 114 110 87 95 85 

Росія 6 6 6 6 5 

США 3 3 2 2 2 

Японія 2 2 2 2 2 

Україна 1 1 1 1 1 

Фінляндія 13 0 0 0 0 

Всього 139 122 98 106 95 

 

Германій в Україні пов'язаний переважно з вугленосними товщами Донець-

кого і Львівсько-Волинського вугільних басейнів, де він присутній як супутній 

компонент. Державним балансом запасів корисних копалин України облікову-

ється 220 об’єктів з запасами германію, які сягають 81,7 тис. т германію (Міне-

ральні ресурси…, 2020). Видобуток германію у 2019 р. склав 92,2 т. Виробництво 

германію налагоджене на 13 коксохімічних заводах (Авдіївський, Алчевський, 

Баглейський, Донецький, Єнакіївський, Запорізький, Криворізький, Макіївсь-

кий, Ясинуватський та ін.). На цих заводах діють хімічні установки з попутного 

вилучення германію з надсмоляних вод коксування вугілля. 

Вміст германію у вугіллі Донбасу коливається від 0,3–1,3 г/т в антрацитах до 

3,8–9,2 г/т в низькометаморфізованому вугіллі, але промислове значення має 

лише коксівне вугілля із середнім вмістом германію 4,5 г/т.  

В Донецькому басейні середній вміст германію у вугіллі, що коксується, до-

рівнює 3,8–6,8 г/т. Германій присутній у всіх шарах вугілля нижнього, серед-

нього і верхнього карбону, однак найбільш германієносним є вугілля середнього 

карбону. Розподіл германію залежить від технологічних марок вугілля. В райо-

нах розвитку марок НПА, А (напівантрацит, антрацит) вміст Ge не перевищує 2–

5 г/т золи; вугілля середніх і низьких стадій метаморфізму Д, Г, К, Ж (довгопо-

лум'яні, газові, коксові, жирні) – сягає 50–70 г/т золи і більше. Разом з германієм 

у вугіллі присутні ряд інших елементів (в г/т золи): галій – 20–100, літій 50–400, 

берилій – 20–50. 

В бурому вугіллі Дніпровського вугільного басейну вміст Ge відносно низький 

(1–2 г/т золи). 

В Закарпатському буровугільному районі основна маса дрібних родовищ 

приурочена до осадових відкладів ільницької світи Чоп-Мукачівської і Солотви-

нської западин. Буре вугілля – типові лігніти, які повністю складаються з дере-

вини і слабко вуглефікованих залишків. Вміст германію в лігнітах Новоселиць-

кого родовища до 280 г/т, Малобіганського – до 1000 г/т. На Малобіганському 

родовищі підраховані запаси германію за бортовим вмістом 4,9 г/т становлять 

672 т. Родовище заслуговує на технологічне вивчення сировини через можливо-

сті підземного вилуговування германію. 

Значні ресурси германію сконцентровані в залізистих кварцитах Кривбасу, де 

його середній вміст дорівнює 6–8 г/т, а по типах руд (г/т): магнетитові – 2,4–8,0 

(середнє 5,2); магнетит-мартитові – 3,0–8,5 (5,5); мартитові – 1,5–14,4 (5,7); дже-

спілітові – 2,0–6,0 (4,0); гематит-мартитові – 1,8–14,5 (6,3); гетит-гематит-марти-

тові – 4,0–14,5 (5,4); гематитові 1,8–11,0 (3,6). Технологія вилучення германію з 
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залізних руд України відпрацьована під час виготовлення металізованих окати-

шів і енерготехнічного спалювання палива з залізорудним концентратом в цин-

кових топках. Окатиші Полтавського ГЗК з вмістом германію 11–38 г/т експор-

туються.  

 

4.3. Перспективні види сировини  

 

До перспективних видів сировини віднесені наступні металічні корисні копа-

лини, які мають стратегічне значення для економіки України: нікель, кобальт, 

хром, алюміній, мідь, тантал і ніобій, берилій, золото. 

Нікель. Нікель широко використовують в металургії для виробництва нержа-

віючої і легованої сталі, в хімічній і аерокосмічній галузі, судно- і приладобуду-

ванні, авто- і авіабудуванні, електротехніці, при виготовленні лужних залізо-ні-

келевих, нікель-кадмієвих, нікель-цинкових, нікель-водневих акумуляторів, ви-

готовленні сердечників електромагнітів. 

Основні світові запаси нікелю приурочені до двох геолого-промислових типів: 

оксидно-силікатного (латеритного) та сульфідного мідно-нікелевого. Вони оці-

нюються в 89 млн т. Найбільші запаси нікелю зосереджено Індонезії, Нової Ка-

ледонії, Австралії, Бразилії, Росії, на Кубі. Видобуток нікелю повільно зростає, 

більше всього нікелю видобувають Індонезія, яка в останні роки різко збільшила 

його видобуток (38 % світового видобутку), Філіппіни, Росія, Нова Каледонія, 

Канада (табл. 32). 
 

Таблиця 32. Світовий видобуток і запаси нікелю (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Індонезія 129,6 198,9 363,0 651,6 1 036,2 21,0 

Філіппіни 415,0 300,5 339,4 345,0 323,3 4,8 

Росія 261,0 223,0 223,0 238,8 233,9 6,9 

Нова Каледонія 193,2 204,2 215,4 216,2 209,5 н/зв 

Канада 234,5 235,0 214,3 186,0 180,9 2,6 

Австралія 225,2 203,1 185,5 160,0 158,8 20,0 

Китай 101,4 100,2 102,3 99,0 104,7 2,8 

Бразилія 89,3 78,6 68,8 65,2 55,7 11,0 

Куба 50,0 48,0 49,3 49,0 48,9 5,5 

ПАР 56,7 49,0 48,5 43,2 43,4 н/зв 

Інші країни 406,2 298,0 332,3 331,7 313,6  

Всього 2 062,1 1 938,5 2 141,8 2 385,7 2 708,9 89,0 

 

В Україні відомі екзогенні родовища силікатного нікелю кір вивітрювання, які 

сконцентровані у двох районах – Середньому Побужжі (Побузька група) та Се-

редній Наддніпрянщині (Девладівська група). Силікатні руди цих родовищ ма-

ють низьку якість (вміст нікелю 0,38–1,24 %) і можуть бути придатними лише 

для виплавки феронікелю. На базі родовищ Середнього Побужжя діяв Побузь-
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кий нікелевий завод з проектною потужністю з переробки руди 1,5 млн т і з ви-

робництвом 9,3 тис. т феронікелю. На проектну потужність завод ніколи не ви-

ходив. У 1997 р. завод припинив випускати продукцію, а з 2004 р. виплавляє фе-

ронікель із закордонної сировини. 

Запаси руд нікелю обліковуються Державним балансом запасів корисних ко-

палин України по 11 родовищам у кількості 29,6 млн т (217,8 тис. т нікелю) (Мі-

неральні ресурси…, 2020). 

Спеціальні дозволи на видобування руд нікелю надані на розробку руд Капі-

танівського родовища (Cr+Ni) («Майн Екстракшен») (описано в розділі «Хром»), 

Західно-Лащівської ділянки (Co+Ni) (ВІП Трейдер) (описано в розділі «Ко-

бальт», на розвідку Прутівського прояву (Cu+Ni) («Кольормет України») (опи-

сано в розділі «Мідь») і Карнаухівської ділянки (Co+Ni+Fe) (Металс Експло-

рейшн Юкрейн) (описано в розділі «Кобальт»).  

Відкриті пропозиції на ліцензування видобутку на комплексних об’єктах: Ли-

повенківському родовищі (Cr+Ni+Co) в Кіровоградській області (описано в роз-

ділі «Хром»), розвідки ділянки Железняки (Cu+Ni+Co) в Житомирський області 

(описано в розділі «Мідь), Сухохуторська (тальк-магнезит+Ni+Co) в Дніпропет-

ровській області (описана в розділі «Магній»).  

Родовища нікелевих і залізо-нікелевих руд пов'язані з корою вивітрювання до-

кембрійських ультраосновних порід, товщина якої зазвичай становить 25–35 м, 

іноді до 100 м. Вік кори вивітрювання на думку більшості дослідників є юрсько-

ранньокрейдовим. Розвинені вохристо-нонтронітовий, охристий та вохристо-

кременистий профілі вивітрювання ультрабазитів. Більшість родовищ пов'язані 

з охристо-нотронітовым профілем, притаманним ультрабазитам Побузького і 

Девладівського комплексів.  

Побузька група родовищ складається із шести родовищ (Деренюхське, Капі-

танівське, Липовенківське, Східно-Липовенківське, Пушківське, Грушківське, 

Тарнуватське) у Кіровоградській області. Тіла ультрабазитів розміром до кількох 

квадратних кілометрів приурочені до Побузької зони розломів, у межах центра-

льної частини Голованівського блоку. Рудні поклади приурочені до кори вивіт-

рювання ультрабазитів архейського віку товщиною 50–80 м. Вмісні породи пред-

ставлені гнейсами і кристалосланцями дністерсько-бузької серії, гнейсами і ква-

рцитами бузької серії. Рудні тіла мають плащеподібну форму, довжину 200–2000 

м, ширину 40–500 м, середню товщину 2,9–8,7 м. Глибина залягання рудних тіл 

– від перших до десяти метрів. Середній вміст нікелю становить 0,9–0,99 %, хоча 

на окремих ділянках може досягати 5 %. Найбільш важливим супутнім елемен-

том є кобальт. У широких межах змінюється вміст заліза, досягаючи іноді 45–50 

%. Головним породоутворювальним мінералом нікелевих руд є нонтроніт. Крім 

нього присутні бейделіт, монтморилоніт, хлорит (пенін та клінохлор), джеффер-

зіт, вермикуліт. Нерідко зустрічаються реліктові мінерали – хризотил, антигоріт, 

магнетит, хроміт. 

Тарнуватське родовище силікатного нікелю розташоване у центральній час-

тині Голованівського блоку, на правому березі р. Південний Буг, на площі од-

нойменного серпентинітового масиву, який має північно-західне простягання і 
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переривчасту структуру. Вузькими перемичками він поділений на три частини – 

північну, центральну та південну (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Схема будови Тарнуватського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – аподунітові серпентиніти; 2 – перешарування аподунітових та апопередотитових серпен-

тинітів; 3 – амфіболіти; 4 – плагіомігматити; 5 – апліт-пегматоїдні граніти; 6 – розломи; 7 – 

свердловина та її номер; 8 – лінія розрізу 

 

У північній частині масиву переважають породи аподунітового складу. Зага-

льна товщина серпентинітів становить 600 м. Верхи розрізу складені піроксені-

тами та амфіболітами загальною товщиною до 300 м. У середній частині масиву 

(св. 15 014) на глибині 535 м серпентиніти переходять у слабосерпентинізовані 

дуніти. Вмісні породи представлені архейськими кристалосланцями, силіманіто-

вими гнейсами, амфіболітами і плагіомігматитами, палеопротерозойськими ап-

літ-пегматоїдними гранітами. Розломи субширотного простягання з амплітудою 

до 200 м відокремлюють північну частину масиву від центральної. Серія малоа-

мплітудних розломів зумовлює блокову будову масиву. Центральна та південна 

частини масиву є монокліналями з падінням порід на південний схід під кутами 

70–75°. Розріз серпентинітів характеризується перешаровуванням аподунітових 

та апоперидотитових відмін з прошарками піроксенітів загальною товщиною до 

300 м.  
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Кора вивітрювання серпентинітів товщиною до 15 м переважно нонтронітова. 

Вона перекривається осадовою товщею (піски та глини неогену, четвертинні су-

глинки) товщиною 10–25 м. Середній вміст нікелю – 0,91 %, кобальту – 0,046 %. 

За запасами родовище середнє. 

Девладівська група родовищ представлена чотирма родовищами (Девладів-

ське, Нове, Тернівське, Червоний Яр) у Дніпропетровській області у межах Се-

редньо-Придніпровського блоку УЩ. Ультрабазити, за якими формувалася кора 

вивітрювання, мають архейський вік і відносяться або до основної стадії форму-

вання зеленокам'яних поясів (3,2–2,8 млрд років), або до постзеленокам'яної 

(2,8–2,6 млрд років) стадії. Ультраосновні породи широко розвинені в межах Бі-

лозерської зеленокам'яної структури (ЗКС), набагато менше їх встановлено в 

Конкській ЗКС. Девладово-Тернівський район розвитку ультраосновних порід 

приурочений до субширотної Девладівської зони розломів – смузі шириною 4–7 

км, протяжністю до 50 км. 

Девладівське тіло ультрабазитів (9,0×0,35–0,4 км) витягнуте в субширотному 

напрямку, складене інтенсивно серпентинізованими дунітами, дуніт-гарцбургі-

тами, лерцолітами та глиноземистими олівіновими гарцбургітами при підлеглій 

ролі (до 10 %) актинолітових порід. Виділяються ультрабазити з високим вміс-

том Ni (0,15–0,35 %) та низьким Cr2O3 (0,1–0,3 %), а також ультрабазити з низь-

ким вмістом Ni (0,25–0,05 %) та підвищеним – Cr2O3 (0,3–0,5 %). 

У південно-західному крилі Тернівської синкліналі виділяється пачка ультра-

базитів (4,5×0,3 км), такого ж субширотного простягання, яка складена серпен-

тинітами та серпентинітовими дунітами при підпорядкованій ролі актинолітів та 

хлоритових сланців, Серпентиніт містить 0,22–0,25 % Ni, 0,48–0,56 % Cr2O3, 

0,014–0,024 % СoО. 

Девладівське родовище є комплексним родовищем нікелевих, залізних руд та 

вогнетривких глин. Рудне поле родовища складено перидотитами та габропери-

дотитами, порфіроподібними гранітами кіровоградського типу, плагіоклазовими 

гранітами та їх мігматитами, а також полімігматитами дніпровських гранітів 

протерозою. Нікелеве родовище приурочене до кори вивітрювання перидотитів 

та габро-перидотитів, що складають крутопадаюче дайкоподібне тіло. 

Кора вивітрювання представлена зонами (знизу): а) зруйнованих серпентині-

зованих перидотитів змінної потужності; б) нонтронітів (8–10 м), з нікелевим 

зруденінням, в) вохр (15–20 м), які є промисловою залізною рудою. Нікелеві 

руди утворюють 7 роз'єднаних у просторі рудних покладів, що складаються з 2–

4 горизонтально залягаючих рудних шарів, приурочених частіше до верхніх ча-

стин зони нонтронітів. Середній вміст нікелю становить 1,06–1,24 %, на окремих 

ділянках досягає 1,5–2,0 %; вміст кобальту – 0,04–0,05 %.    

На УЩ відомі ряд інших районів з інтрузіями базит-гипербазитового складу, 

де можуть бути виявлені промислові поклади мідно-нікелевих руд. Всі ці масиви 

приурочені, насамперед, до областей палеопротерозойської тектоно-магматич-

ної активізації в межах Волинського, Інгулецького та Приазовського мегаблоків 

УЩ. 
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Крім цих об’єктів є перспективи виявлення сульфідного мідно-нікелевого зру-

деніння на Прутівському, Варварівському, Володимирівському, Сухотурівсь-

кому та інших проявах.  

Кобальт. Основними галузями використання кобальту є металургія (для виро-

бництва високоякісних сплавів), хімічна і скляна промисловість, але кобальт і 

його сполуки також широко застосовуються в нікель-кадмієвих та деяких конст-

рукціях літій-іонних акумуляторів. Силіцид кобальту – чудовий термоелектрич-

ний матеріал, він дозволяє виробляти термоелектрогенератори з високим ККД. 

Кобальт використовується також при виробництві каталізаторів, авіаційних дви-

гунів, постійних магнітів. 

Світові запаси кобальту оцінюються в 7 млн т, найбільші запаси сконцентро-

вані в ДР Конго (51,4 % світових), Австралії (17,1 %), на Кубі (7,1 %); більше 

всього кобальт видобувають в ДР Конго (62,9 % світового видобутку), а також в 

Росії, Австралії, на Кубі, в Канаді та ін. (табл. 33). За останні роки спостерігається 

зниження видобутку кобальту з 158 тис. т у 2018 р. до 125 тис. т у 2019 р., що 

пов’язане із суттєвим зменшенням видобутку ДР Конго.   

 
Таблиця 33. Світовий видобуток і запаси кобальту (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

ДР Конго 84 400 69 038 82 461 111 713 78 664 3 600 

Росія 8 600 8 600 8 900 8 700 8 700 250 

Австралія 5 930 5 183 5 034 4 878 5 746 1 200 

Куба 4 793 5 514 5 407 5 300 5 200 500 

Канада 7 489 7 148 6 058 5 608 5 132 230 

Філіппіни 3 900 3 500 3 700 3 600 3 750 260 

Китай 10 093 9 293 8 300 3 100 3 000 80 

Мадагаскар 3 920 3 654 2 967 2 887 2 947 120 

ПНГ 2 505 2 187 3 307 3 275 2 915 56 

Марокко 1 722 2 081 1 924 1 806 2 397 18 

Інші країни 13 680 14 541 10 414 13 099 6 707 686 

Всього 147 032 130 739 138 472 158 358 125 158 7 000 

 

В Україні запаси кобальту оцінені в силікатних рудах нікелю кір вивітрювання 

гіпербазитів Середнього Побужжя в Кіровоградській області та Середній Над-

дніпрянщини в Дніпропропетровській області, описаних вище. Державним бала-

нсом запасів корисних копалин України обліковуються запаси кобальту по 11 

силікатним кобальт-нікелевим родовищам в загальній кількості 29,6 млн т руди 

і 9,8 тис. т кобальту із середнім вмістом кобальту 0,04 % (тобто низьким).  

Крім цього є низка проявів ендогенного нікель-кобальтового зруденіння, пов'-

язаних з інтрузіями основного складу: Прутівський (описаний в розділі «Мідь») 

та Кам'янський у Житомирській обл.; Варварівський, Алферівський, Вільноху-

торський, Грановський, Адамовський, Потоцький – у Середній Наддніпрянщині; 

Демов'ярівський – на Побужжі; Миколаївський та Новотроїцький – у Приазов'ї. 

Вони вивчені слабо. 
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Спеціальні дозволи на видобування руд кобальту надані на розробку руд Захі-

дно-Лащівської ділянки (Co+Ni) (ВІП Трейдер), і Карнаухівської ділянки 

(Co+Ni+Fe) (Металс Експлорейшн Юкрейн).  

Відкриті пропозиції на ліцензування видобутку на комплексних об’єктах: Ли-

повенківському родовищі (Cr+Ni+Co) в Кіровоградській області (описано в роз-

ділі «Хром»), розвідки ділянки Железняки (Cu+Ni+Co) в Житомирський об-ласті 

(описано в розділі «Мідь), Сухохуторська (тальк-магнезит+Ni+Co) в Дніпропет-

ровській області (описана в розділі «Магній»). 

Каменський масив розташований у північній частині Волинського блоку, 

представлений зоною пентландит-халькопірит-піротинової гніздово-вкрапленої 

мінералізації товщиною понад 60 м, де вміст кобальту становить 0,145 %, міді – 

до 0,55 %, нікелю – від 0,1 до 0,46 %. За геофізичними даними, прогнозується 

протяжність покладу 6,3 км (до глибини 2,4 км), а в північній частині масиву – 

наявність сульфідних тіл товщиною до 100 м. 

Декілька перспективних рудопроявів з кобальт-мідно-нікелевою мінераліза-

цією виявлено в Середньопридніпровському районі: Варварівський, Алферівсь-

кий, Вільнохуторський, Гранівський, Адамівський, Потоцький та ін. Вони приу-

рочені до Варварівського ультрабазитового масиву; вміст нікелю становить 0,5–

1,5 %, кобальту – до 0,1 %. 

У середньому Побужжі в межах Голованівської зони розташований Демов'я-

рівський прояв, а в Приазов'ї, в межах Волноваської зони розломів – Миколаїв-

ський і Новотроїцький прояви. 

Західно-Лащівська ділянка силікатних кобальт-нікелевих руд в Миколаївсь-

кій області площею 36,4 га розташована в Побузькому рудному районі, приуро-

чена до Голованівської шовної зони. Ділянка складена гранітоїдами побузького 

комплексу з блоками кристалосланців і плагіогнейсів дністровсько-бузької серії, 

перекритих корою вивітрювання товщиною 50-80 м і осадовими породами нео-

гену. В центральній частині ділянки розташований базит-ультрабазитовий ма-

сив, складений серпентинізованими перидотитами.  

Корисна копалина представлена корою вивітрювання серпентинізованих пе-

ридотитів, складених нонтронітовими глинами середньої товщини 21,9 м. Вона 

складена (зверху): бурими залізняками та вохрами; нонтронітами і залізистими 

нонтронітами; нонтронітовими карбонатизованими серпентинітами. Основним 

продуктивним горизонтом є зона нонтронітової кори і залізистих нонтронітів. 

Головними мінералами є нонтроніт, кураміт, монтморилоніт і джефферізит. Ви-

діляється два субгоризонтальних пластоподібних рудних тіла товщиною 5–16 м.  

Перспективи України щодо ендогенного мідно-нікелевого зруденіння з коба-

льтом цього типу можуть бути пов'язані з діафторованими та розшарованими ма-

фіт-ультрамафітовими інтрузіями, приуроченими до областей палеопротерозой-

ської тектоно-магматичної активізації, яка проявилася в межах Волинського, Ін-

гулецького і Приазовського мегаблоків УЩ.  

Хром використовують у феросплавному виробництві, вогнетривкій, скляній 

та хімічній галузях, на транспорті, в будівництві, електриці. 
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Світові запаси хрому становлять 570 млн т, найбільшими запасами володіють 

ПАР, Казахстан та Індія (в сумі 93 % світових запасів); світовий видобуток хрому 

повільно зростає з 13 млн т у 2015 р. до 16 млн т. у 2019 р., найбільший видобуток 

здійснюють ПАР, Казахстан, Індія і Туреччина (в сумі 82,9 % світового видобу-

тку), а також Зімбабве, Фінляндія, Албанія та інші країни (табл. 34). 
 

Таблиця 34. Світовий видобуток і запаси хрому (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток Cr2O3, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАР 6 660,5 6 254,6 7 073,4 7 524,7 7 384,0 200 

Казахстан 1 992,4 1 989,5 2 193,5 2 378,2 2 458,8 230 

Індія 1 335,6 1 728,3 1 609,0 1 864,1 1 819,2 100 

Туреччина 1 464,3 1 070,0 1 384,7 1 146,6 1 528,7 26 

Зімбабве 93,8 128,2 310,0 402,6 720,3 н/зв 

Фінляндія 457,1 469,1 411,1 466,8 502,1 13 

Албанія 284,1 317,5 351,5 497,1 488,7 н/зв 

Оман 179,7 232,8 181,1 353,6 243,1 н/зв 

Росія 226,4 186,0 195,2 202,8 237,6 н/зв 

Бразилія 204,3 166,3 212,5 219,7 199,3 н/зв 

Іран 142,8 162,1 92,9 113,4 104,4 н/зв 

Інші країни 205,3 142,3 230,6 217,2 228,1  

Всього 13 246,3 12 846,7 14 245,5 15 386,8 15 914,3 570 

 

Зазвичай хромові руди пов’язані з масивами ультраосновних порід, найбіль-

ший з таких масивів відомий в ПАР (Бушвельдський комплекс). В Україні теж 

відомі подібні за складом масиви, але набагато менших розмірів. Саме до них в 

Середньому Побужжі приурочені родовища і прояви хромітові руд. Тут виділено 

біля 60 невеликих масивів гіпербазитів, в 11 з яких встановлено промисловий 

вміст хрому. Державним балансом запасів корисних копалин запаси руд хрому 

обліковуються по родовищах Капітанівське (ділянка Центральна) і Липовенків-

ське у кількості  3 488,6 тис. т, Cr2O3) – 679,9 тис. т (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Ресурси руд хрому оцінюються в 50 млн т (Гурський, 2008).  

Спеціальні дозволи на видобування руд хрому надані на розробку руд Капіта-

нівського родовища (Cr+Ni) («Майн Екстракшен»). Відкриті пропозиції на ліце-

нзування видобутку на комплексних об’єктах: Липовенківському родовищі 

(Cr+Ni+Co) в Кіровоградській області. 

Капітанівське родовище (Cr+Ni) локалізоване в однойменному ультраоснов-

ному масиві, складеному метаморфізованими дунітами, гарцбургітами, піроксе-

нітами. Рудні поклади представлені дев'ятьма зближеними крутопадаючими ру-

дними тілами лінзо- та стовпоподібної форми, які мають порівняно невелику по-

тужність (0,5–12,0 м) і простежені бурінням на 50–160 м за простяганням і на 75–

300 м за падінням (рис. 25). Вміст Cr2O3 змінюється від 6 до 45 % (середній 29 

%). За текстурно-структурними особливостями і вмістом Cr2O3 (%) виділяють 

руди бідні (6–15), вкраплені (15–29), густовкраплені (28–30), масивні суцільні 
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(40–45). Їх мінеральний склад: хромпікотит (до 90 % рудної маси), ферохром-

пікотит і манганохроміт, присутні хромдіопсид, магнетит і карбонати. 

 

1626

 
Рис. 25. Схематичні план (А) та розріз (Б) Капітанівського родовища хромітів (Михай-

лов та ін., 2007) 

1 – осадові породи, 2 – пегматоїдні граніти і апліти, 3  – мігматити подільського комплексу, 4 

– гнейси, 5 – мармури, 6 –  кварцити бузької серії, 7 – серпентиніти аподунітові й апоперидо-

титові,  8 – гнейси піроксенові, 9 – габроамфіболіти, 10 – суцільні хромітові руди, 11 – густо-

вкраплені хромітові руди, 12 – тектонічні порушення, 13 – свердловини, їх номер і глибина  

 

У верхніх частинах хромових рудних покладів (до глибин 100–300 м) нерідко 

розвиваються лінійні кори вивітрювання, складені кондиційними хром-нікеле-

вими рудами.   

Прогнозні ресурси Капітанівського родовища до глибини 600 м складають 

6,5–7,0 млн т руди із середнім вмістом Cr2O3 28 %.  

Родовище Липовенківське (Cr+Ni+Co) в Кіровоградській області представ-

лене двома ділянками – Західною і Шкільною, приуроченими до серпентиніто-

вого масиву з ділянками амфіболітів і біотитових гнейсів, прорваних жилами 

гранітів. Хромітові руди представлені покладами масивних густовкраплених руд 

лінзовидної форми товщиною до 15 м, які простежені на 40–80 м за простяганням 

і на 50–75 м за падінням. Рудні поклади мають круте падіння на північний схід 

(70–80°). За кількістю хромшпінелідів і вмістом Сr2О3 хромітові руди поділя-

ються на суцільні, густовкраплені й рідковкраплені. Вміст триоксиду хрому в 

них складає відповідно 35 % і більше, 15–35 % та 6–15 %. Найрозповсюдженіші 

густовкраплені руди. Головні рудні мінерали – хромшпінеліди. Вміст шкідливих 
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домішок становить: S – 0,02–0,026 % та Р – 0,04 %, що не перевищує припусти-

мого для чорної металургії. 

Щільні різновиди суцільних хромітових руд придатні для виготовлення маг-

незитових вогнетривів, а також для виплавки ферохрому. Густовкраплені руди 

легко збагачуються гравітаційним методом з видобуванням 73,8 % концентрату, 

в якому міститься 42 % Сr2O3. Густовкраплені руди на родовищах Середнього 

Побужжя складають 80 % загальних запасів хромітів, що підлягають збагаченню. 

На суцільні руди які не вимагають збагачення припадає 20 %  запасів.  

Значна частина хромових руд приурочена до кори вивітрювання ультрабазитів 

і вміщує промислові концентрації нікелю (0,86–1,09 %) і кобальту (0,044–0,064 

%).  

Загальна прогнозна оцінка хромітових руд району становить 30 млн т руди при 

середньому вмісті 26–28 % (Михайлов та ін., 2007). 

Перспективи приросту запасів хромітових руд в районі Середнього Побужжя 

УЩ за рахунок відкриття нових родовищ вкрай обмежені, однак можлива доро-

звідка глибших горизонтів і флангів відомих родовищ. Крім того, значні запаси 

можуть бути виявлені при довивченні виявлених раніш проявів хроміту (Першо-

травневе, групи Липовеньківських та Липнягівських проявів). 

Отже, хромітові родовища Середнього Побужжя УЩ мають інтерес у зв'язку 

з необхідністю забезпечення промисловості України вогнетривкою сировиною і 

сировиною для виробництва ферохрому. Вмісні породи – серпентиніти – можуть 

розглядатися як супутня сировина для сантехнічних виробів, мінеральної вати, 

магнієвих добрив для сільського господарства та облицювальної плитки з приє-

мною зеленою гамою кольорів. 

Алюміній. Алюміній широко використовується в автобудуванні, космічній те-

хніці, виробництві сплавів, електротехнічній промисловості для виготовлення 

дроту високовольтних ліній електропередач, обмотки двигунів і трансформато-

рів, кабелю, конденсаторів і багатьох інших виробів, а також в транспорті, буді-

вництві, електриці, як пакувальні матеріали. Алюмоенергетика використовує 

алюміній як універсальний вторинний енергоносій. Його застосування в цій яко-

сті: 1) окиснення алюмінію у воді для виробництва водню та теплової енергії; 2) 

окиснення алюмінію киснем повітря для електроенергії в повітряно-алюмінієвих 

електрохімічних генераторах. 

Світовий видобуток алюмінію повільно зростає за останні роки з 57,9 млн т у 

2015 р. до 64,5 млн т у 2018 р., найбільше видобуває Китай (52,6 % світового 

видобутку), а також Росія, Індія, Канада, ОАЕ та інші країни (табл. 35). 

 
Таблиця 35. Світовий видобуток і запаси алюмінію (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, тис. т 

2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 31 518,0 31 775,4 33 289,6 36 831,0 35 043,6 

Росія 3 529,0 3 561,0 3 583,0 3 631,0 3 637,0 

Індія 2 355,0 2 896,6 3 400,6 3 696,2 3 635,1 

Канада 2 880,0 3 208,9 3 212,1 2 924,4 2 853,8 

ОАЕ 2 397,0 2 471,0 2 600,0 2 640,0 2 579,0 
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Австралія 1 646,0 1 633,9 1 487,6 1 574,2 1 569,6 

Бахрейн 960,6 971,4 981,0 1 011,1 1 365,0 

Норвегія 1 227,8 1 247,0 1 253,0 1 295,0 1 337,5 

США 1 586,5 818,4 740,9 896,7 1 126,0 

Саудівська Аравія 839,0 871,0 916,0 932,2 967,0 

Інші країни 8 918,8 9 173,0 9 235,1 9 025,0 8 742,2 

Всього 57 857,7 58 627,6 60 698,9 64 456,8 62 855,8 

 

Головним промисловим типом алюмінієвої сировини є боксити. Понад 90 % 

загальних та підтверджених запасів бокситів зосереджено у 18 країнах з тропіч-

ним та субтропічним кліматом. Це Австралія, Гвінея, Бразилія, Ямайка, а також 

Індія, В'єтнам, Китай, Гайана та ін. На північних територіях боксити мають об-

межене поширення. У Європі найбільші запаси виявлено у Греції та Росії. Видо-

буток бокситів постійно зростає з 294 млн т у 2015 р. до 363 млн т у 2019 р., його 

здійснюють Австралія, Китай, Гвінея, Бразилія, Індія та інші країни, причому 

такі країни, як Австралія, Гвінея і Індонезія постійно нарощують видобуток 

(табл. 36). 

 
Таблиця 34. Світовий видобуток і запаси бокситів (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, млн т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Австралія 80,9 83,5 89,4 95,9 105,5 6 000 

Китай 60,8 66,2 68,4 79,0 75,0 1 000 

Гвінея 20,7 32,4 51,7 59,6 70,2 7 400 

Бразилія 37,1 39,2 38,1 32,4 31,9 2 600 

Індія 28,1 24,7 22,8 23,7 21,8 660 

Індонезія 0,5 0,5 1,7 11,0 16,6 1 200 

Ямайка 9,6 8,5 8,2 10,1 9,0 2 000 

Росія 5,7 6,1 5,8 7,1 6,6 500 

Саудівська Аравія 3,0 4,8 4,1 4,9 5,1 200 

В’єтнам 1,4 1,6 2,6 3,6 3,7 3 700 

Інші країни 46,6 21,8 19,0 18,3 18,0 4 740 

Всього 294,4 289,3 311,8 345,6 363,4 30 000 

 

В Україні існують потужні підприємства з виробництва глинозему та алюмі-

нію, це Миколаївський глиноземний завод і Запорізький алюмінієвий комбінат, 

але алюмінієва промисловість України не забезпечена вітчизняною сировиною, 

тому підприємства з виробництва глинозему та первинного алюмінію працюють 

на імпортній сировині, що поставляється з Гвінеї, Ямайки, Австралії та інших 

країн. Таким чином, проблема забезпечення промисловості власною алюмініє-

вою сировиною стоїть в Україні дуже гостро, незважаючи на наявні ресурси, які 

представлені бокситами, алунітовими породами, нефеліновими сієнітами, дис-

тен-андалузит-силіманітовими кварцитами, гнейсами і сланцями. 

Основним районом поширення бокситів є УЩ та його схили, де вони пов'язані 

з мезозойською корою вивітрювання архейських зеленокам'яних порід. Алуні-

тові руди приурочені до Закарпатської провінції, де пов'язані з поліметалічними 
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рудами неогенових родовищ. Нефелінові руди відомі у Приазов'ї у протерозой-

ських сієнітах УЩ. Поклади андалузит-дистен-силіманітових сланців та кварци-

тів виявлено у метаморфічних товщах УЩ. 

Найважливіше значення на території України має бокситова формація первин-

них латеритних кір вивітрювання, представлена покладами бокситів, які утворю-

ють кілька родовищ і ряд проявів на території Середньої Наддніпрянщини. Дер-

жавним балансом обліковуються запаси Високопольського родовища, які скла-

дають 18885 тис. т, а ресурси оцінюються в 290 млн т (Гурський, 2008; Мінера-

льні ресурси…, 2020). 

Високопольське родовище розташоване на південному схилі УЩ у зоні зчле-

нування з Причорноморською западиною, в середній течії р. Інгулець (Дніпро-

петровська область). Родовище є стародавньою корою вивітрювання, розсіченою 

мережею дрібних палеодолин (рис. 26). Боксити утворюють верхню зону лате-

ритного розрізу кори вивітрювання габро-амфіболітів та кварц-хлорит-амфібо-

лових сланців архею. Бокситові поклади перекриті середньоеоценовими і більш 

молодими пухкими товщами чохла загальною товщиною від 15 до 100 м. Вік бо-

кситів встановлений як апт-альбський. 
 

 
Рис. . Геологічний розріз Високопольського родовища бокситів (Михайлов та ін., 2007) 

1 – амфіболіт; 2 – гідрохлорит-каолінітова порода по амфіболітам; 3 – гетит-гібситова порода 

по амфіболітам; 4 – осадові піщано-глинисті породи; 5 – мергелі, піски, глини; 6 – піски та 

глини глауконітові 
 

Поклади бокситів неправильної форми, їх контури у плані мають хвилясту 

конфігурацію. Рудний пласт складається з окремих сплющених брил діаметром 

до 4–5 м. Його верхня частина формує міцний панцир з кам'янистого червоно-

бурого кавернозного бокситу (кюраса), який переходить в пухкі глинисті різно-

види. Загальна товщина рудного тіла 10–12 м, кори вивітрювання –30–40 м. 

Мінеральний тип бокситів – гідрогетит-беміт-гібситові. Їхній середній хіміч-

ний склад: Al2O3 – 38 %, Fe2O3 – 28 %, SiO2 – 8,5 %. Розвідані запаси за категорі-

ями А+В+С1 становлять 18,9 млн т, загальні ресурси – 72 млн т. Родовище не 

розроблюється. 

На Південнонікопольському родовищі бокситові поклади приурочені до вер-

хньої частини кори вивітрювання амфіболітів, серпентинітів та інших порід. Ви-

ділено 4 поклади (товщиною від 0,5 до 5,0 м) високозалізистих бокситів бобової 
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структури гідраргіліт-каолінітового складу. Запаси за категоріями В+С1+С2 – 535 

тис. т. 

Крім того, відомі невеликі поклади бокситів перевідкладених латеритних кір 

вивітрювання, прикладами яких можуть бути Смілянське родовище у Черкаській 

області, прояви бокситів у Вінницькій області, але практичного значення вони 

не мають. 

Алунітова формація розвинена у вторинних кварцитах Закарпаття, де знахо-

дяться кілька родовищ із запасами алунітових руд понад 400 млн т. Ці руди ма-

ють невисокий вміст алуніту (30–40 %), але вони придатні для комплексного ви-

користання з отриманням глинозему, сірчаної кислоти, лужних солей тощо. Най-

більші скупчення алунітових руд пов'язані з родовищами поліметалів – Бігансь-

ким і Берегівським. 

Біганське родовище в Закарпатській області сформувалося під час гідротер-

мального метаморфізму міоценових вулканогенно-осадових порід. Алунітові по-

клади приурочені до фацій вторинних кварцитів товщиною 70–120 м. З глиби-

ною кварц-алунітові руди переходять у барит-алунітові і далі в барит-полімета-

лічні та поліметалічні. Розвідані запаси алунітових руд становлять 290 млн т із 

середнім вмістом алуніту – 33,4 %, глинозему – 15 %.  

Берегівське родовище має розвідані запаси алунітових руд 50 млн т та параме-

три зруденіння, близькі до Біганського. Алунітові поклади тут перебувають у 

найпростіших гірничо-геологічних умовах. 

Формація нефелінових високоглиноземистих порід метаморфогенно-магмати-

чного генезису розвинена в протерозойських лужних кристалічних комплексах, 

де інтерес можуть представляти нефелінові сієніти, фойяїти, морідноліти, лужні 

пегматити (Донской и др., 2004). Ці породи мають вміст глинозему 19–20 %, кре-

мнезему – 53–56 %, лугів – 10–14 %, оксидів заліза – 3–5 %. Вони можуть пред-

ставляти інтерес тільки як комплексні глинозем-рідкіснометальні об'єкти, прик-

ладами таких родовищ можуть бути Мазурівське родовище маріуполітів (Al2O3 

– 22,45 %, кремнієвий модуль 4,25, запаси понад 1 млрд т) Калиніно-Шевченків-

ське родовище маріуполітів і фойяітів (запаси нефелінових руд 330 млн т), які 

приурочені до Октябрського масиву. 

Формація високоглиноземистих кварцитів розвинена у Сущано-Пержанській 

зоні, де відоме Сущанське родовище дистену. Зруденіння пов'язане з вторин-

ними кварцитами, які утворюють пласто- і лінзовидні поклади товщиною до 37 

м із середнім вмістом дистену 20 %. З докембрійськими метаморфічними тов-

щами Приазов'я пов'язані гранат-силіманітові руди, прогнозні ресурси яких оці-

нюються в 60–70 млн т. Державним балансом запасів враховано два родовища 

високоглиноземистої сировини – Вовчанське та Малишевське у Дніпропетров-

ській області. Загальні запаси дистену та силіманіту в них майже 3 млн т.  

Таким чином Україна має непогані перспективи розширення мінерально-си-

ровинної бази алюмінієвої сировини за умови розробки нових високоефективних 

технологій переробки алунітових руд Закарпаття, нефелінових – Приазов'я, але 

перспективи промислового відпрацювання цих об'єктів неясні. 
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Мідь є одним з кольорових металів, який широко використовується в електро-

техніці, машинобудівному комплексі, будівництві, військовій справі, для виго-

товлення різноманітних приладів і обладнання, художніх виробів, монет тощо. 

Значна частина  міді застосовується в електротехнічній промисловості та зв’язку, 

зокрема, для виготовлення електроакумуляторів, що обумовлено її значною еле-

ктропровідністю. Висока теплопровідність і опір корозії обумовлюють можли-

вість виготовлення з міді деталей теплообмінників, холодильників, вакуумних 

приладів тощо (Copper…, 2015; The World Copper…, 2019). Таким чином, сучас-

ний промисловий комплекс будь якої розвиненої країни не може обійтись від ви-

користання міді та її сплавів. Тому в останні роки спостерігається постійне зро-

стання ціни на мідь (рис. 27).  

 

 
Рис. 27. Динаміка цін на мідь в 2021 р. за даними Лондонської біржі металів 

 

Світові ресурси міді оцінюються в 1600 млн т, запаси – біля 900 млн т, підтве-

рджені запаси – понад 600 млн т, які зосереджені переважно в Чилі, Перу, Авст-

ралії, США, Китаї, Замбії, Росії та інших країнах. Вони ж є провідними видобу-

вними країнами, причому за останні роки Перу і ДР Конго суттєво наростили 

видобуток сировини (табл. 37). Нажаль, Україна не входить до їхнього числа, тут 

відсутня власна МСБ міді, яку ми вимушені імпортувати в кількості близько 90–

100 тис. т щорічно. Тому питання створення власної МСБ міді є актуальним і 

своєчасним (Загальнодержавна програма…, 2011; Михайлов та ін., 2007; Міне-

ральні ресурси…, 2018; Оринчак, 2021). 

 
Таблиця 37. Світовий видобуток і запаси міді (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Чилі 5 772,1 5 552,6 5 503,5 5 831,6 5 787,4 200 

Перу 1 700,8 2 353,9 2 445,6 2 437,0 2 455,4 87 

Китай 1 706,4 1 851,0 1 706,4 1 618,5 1 683,5 26 

ДР Конго 1 039,0 1 023,7 1 094,6 1 239,1 1 461,1 19 

США 1 380,0 1 430,0 1 260,0 1 220,0 1 260,0 51 
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Австралія 995,9 947,6 849,1 910,9 934,1 87 

Росія 711,4 702,3 761,1 870,5 812,4 61 

Замбія 711,5 774,3 799,3 857,8 789,9 19 

Мексика 594,5 794,0 742,3 696,6 713,7 53 

Казахстан 467,5 471,5 540,7 632,6 604,5 20 

Канада 714,7 695,8 597,2 548,0 560,8 н/зв 

Інші країни 3 560,1 3 931,5 4 873 3 845 3 606,6 247 

Всього 19 353,9 20 514,2 20 078,2 20 707,6 20 673,4 870 

 

В Україні відомо понад 150 проявів міді різних геолого-генетичних типів: са-

мородномідного в осадово-вулканогенних товщах (ВПП), стратиформного в мі-

дистих пісковиках і сланцях (ДДЗ, Південний Донбас, ВПП, Складчасті Карпати, 

Передкарпатський прогин), сульфідного мідно-нікелевого, мідно-колчеданного і 

залізо-мідного (УЩ, Рахівський масив) (Гурський та ін., 2006). Найбільший ін-

терес з них представляють прояви самородномідної формації в рифейських тра-

пах Волинського міднорудного району (рис. 28). Проблема полягає у відсутності 

об’єктивної геолого-економічної оцінки цих проявів, що ускладнює залучення 

інвестицій для їх можливого промислового використання.  

 

КІРОВОГРАД

ПОЛТАВА

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СІМФЕРОПОЛЬ

 
Рис. 28. Схема розміщення деяких  проявів та родовищ  кольорових металів 

 

Спеціальні дозволи на видобування руд міді надані на родовище Жиричі (Cu) 

(Волиньприродресурси), Південно-Рафалівського (Cu) (Північно-Західне видо-

бування), на розвідку Прутівського прояву (Cu+Ni) («Кольормет України»). Від-

криті пропозиції на ліцензування розвідки ділянки Железняки (Cu+Ni+Co) в Жи-

томирський області і Заліси-Шменьки (Cu) у Волинській (Висока мідна…, 2021).  
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Є значний інтерес потенційних інвесторів до освоєння міднорудного потенці-

алу Волинського рудного району, який широко описаний в геологічній літера-

турі (Бацевич та ін., 2016; Деревська, Шумлянський, 2009; Ємець, 2008; Квас-

ниця та ін., 2009; Мельничук, 2010; Мельничук та ін., 2011; Наумко та ін., 2013; 

Приходько, 2005; Приходько та ін., 2010; Emetz et al., 2005; Sazonets, Malanchuk, 

2015). 

В 1991–2008 рр. Рівненська геологічна експедиція ПДРГП «Північгеологія» 

провела роботи з оцінки рудного потенціалу рудного району на ділянках: Жиричі, 

Заліси-Шменьки, Північно-Ратнівська, Ратнівська, Текля, Рафалівська, Тельча, 

Велико-Мідська (Пошуки родовищ …, 2008). Для Волинського міднорудного рай-

ону встановлені прогнозні фактори і критерії, підраховані запаси міді категорії С2 

у кількості 161,17 тис. т і прогнозні ресурси категорій: Р1 – 1 371,72 тис. т; Р2 – 2 

109,09 тис. т; Р3 – 12 193,9 тис. т, всього 15 835,88 тис. т міді. 

Однак, аналіз матеріалів ГРР свідчить, що під час їх проведення відбулося сут-

тєве завищення ресурсних показників цих проявів, що ставить під сумнів зага-

льну оцінку ресурсів міді Волинського рудного району і перспектив його проми-

слової розробки (Михайлов та ін., 20221, 2023). 

На території Волинського рудного району виділено три металогенічних площі, 

де локалізовані прояви, ділянки і рудні поля з мідною мінералізацією: Волинська 

на заході, Кухотсько-Вольська на північному сході і Маневицька на південному 

сході. Самородномідна мінералізація тут пов’язана з ефузивно-пірокластичними 

і осадовими породами волинської серії венду, де виділяється ряд мідноносних 

горизонтів (рис. 29). 

 

 
Рис. 29. Фрагмент розрізу II-II по лінії свердловин рудопрояву Жиричі (Михайлов та 

ін., 2022) 

 

Волинська металогенічна площа об’єднує ряд проявів самородномідного 

типу: Жиричі, Заліси-Шменьки, Північно-Ратнівський, Ратнівський, Текля. 

На рудопрояві Жиричі пробурено 53 свердловини, на основі детального ана-

лізу матеріалів яких поставлено під сумнів уявлення попередників щодо значної 

горизонтальної протяжності (до 4–5 км) рудних тіл, які насправді мають лінзо-

подібну форму і протягуються по простяганню максимум на перші сотні метрів. 

Показано, що під час підрахунку ресурсів родовища крім штучного завищення 
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параметрів рудних тіл відбувалося систематичне порушення кондицій підраху-

нку, а саме бортового вмісту міді (0,2 %), мінімальної потужності рудного тіла 

(1,0 м) і максимальної потужності прошарків пустих порід і некондиційних руд 

(1,0 м). Все це призвело до суттєвого перебільшення ресурсів рудопрояву, які в 

матеріалах ГРР по категорії Р1 оцінені в 858,93 тис. т, а по категорії Р2 – 133,39 

тис. т міді, всього 992,32 тис. т міді (Пошуки родовищ…, 2008). За нашими під-

рахунками прогнозні ресурси міді категорії Р1 рудопрояву Жиричі складають 

220,4 тис. т, що в 4,5 рази менше, ніж наведено у відповідних матеріалах ГРР. 

Іншу частину прогнозних ресурсів, вочевидь, треба перевести до категорії Р2, за-

гальні ресурси якої на рудопрояві складуть 905,31 тис. т міді (Михайлов та ін., 

20221).   

Прояв Заліси-Шменьки є продовженням прояву Жиричі на південний схід. 

Тут пробурено 31 свердловина, відібрано 504 проби, але тільки в 47 пробах (9,3 

%) встановлений вміст міді 0,2 % і більше. За матеріалами ГРР виділено 6 рудо-

носних горизонтів (1А, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б), що не підтверджується детальним 

аналізом первинних матеріалів ГРР: у складі всіх «рудоносних» горизонтів ви-

триманих рудних тіл не зафіксовано, зруденіння представлене «розпорошеними» 

по латералі і розрізу невеликими рудними скупченнями у вигляді лінз і гнізд з 

дуже обмеженими ресурсами, які навряд чи можуть становити промисловий ін-

терес.       

Північно-Ратнівський прояв розміщений на північний схід від рудопрояву 

Жиричі і є його продовженням на північно-західному облямуванні Гірницького 

горсту. Тут пробурено 26 свердловин (8 071,9 м), відібрано 835 проб, з яких вміст 

міді 0,2 % і більше зафіксовано у 41 пробі (4,9 %). За матеріалами ГРР виділено 

6 рудоносних горизонтів (1А, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б), але за аналізом первинних ма-

теріалів ГРР лише один з них може представляти інтерес, а саме горизонт 2А. 

Загальні прогнозні ресурси категорії Р1 рудопрояву складають за нашими підра-

хунками 6408 тис. т руди і 20,66 тис. т міді, що явно недостатньо для обґрунту-

вання промислового інтересу до цього прояву. 

Ратнівський прояв розміщений на північний схід від прояву Заліси-Шменьки, 

є його продовженням, має аналогічну структуру і також розміщений на півден-

ному облямування Гірницького горсту. В різні роки тут було пробурено 15 све-

рдловин, в семи з яких були встановлені проби з вмістом міді 0,2 % і більше 

(всього 15 проб), але, як показує аналіз первинних результатів ГРР, прояви мідної 

мінералізації не утворюють тут більш-менш суцільних рудних тіл, вони предста-

влені невеликими лінзами, розосередженими по латералі і по розрізу і не мають 

практичного інтересу.  

 Прояв Текля розміщений південніше попередніх об’єктів в межах Теклінсь-

кого підняття на перетині Мінсько-Вижівської і Заболоттівсько-Бузької зон роз-

ломів. В геологічній будові ділянки беруть участь породи канилівської, ратнів-

ської, бабинської, заболоттівської, горбашівської світ поліської серії та відклади 

юрської, крейдової та четвертинної систем. Відомі прояви мідної мінералізації 

пов’язані з рудними горизонтами 3А і 3Б, приуроченими до відкладів ратнівської 

світи. При проведення ГРР тут було пробурено 5 свердловин (1985,0 м), з керну 
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яких було відібрано 242 проби, з яких тільки у 5 пробах (2,1 %) вміст міді пере-

вищував 0,2 %. Промислова мідноносність була виявлена лише в св. № 5659, де 

було зафіксовано два рудних інтервали в горизонті 3А з вмістом міді 0,27 % на 

товщину 3,0 м (інтервал 323,0–326,0 м) і 0,25 % на товщину 2,4 м (349,0–351,4 

м). В сусідніх свердловинах (№№ 5568, 4540, 5519, 4511) кондиційних інтервалів 

не виявлено. Враховуючи ці факти, перспективи ділянки Тесля на мідне зруде-

ніння є негативними.  

В межах Кухотсько-Вольської металогенічної площі об’єктів мідної мінера-

лізації, які б могли являти практичний інтерес, не виявлено. 

Маневицька металогенічна площа об’єднує Рафалівську ділянку  (Південно-

Рафалівський прояв, Комарівське, Чудлинське і Лишнівське рудоносні поля), ді-

лянки Тельча і Велико-Мідська.  

Найбільший інтерес представляє Південно-Рафалівський прояв, площа якого 

складена відкладами бабинської і ратнівської світ волинської серії нижнього ве-

нду, чарторийської світи могилів-подільської серії верхнього венду, частково пе-

рекриті відкладами верхньої крейди, палеогену і четвертинної системи. В будові 

ділянки беруть участь рудоносні горизонти 3А1, 3А2, 3А3, 2В, V2cr2, V1br. За да-

ними ГРР запаси категорії С2 прояву складають 161,17 тис. т міді, ресурси кате-

горії Р1 – 512,79 тис. т міді (Пошуки родовищ …, 2008).  

Однак, ці підрахунки не обґрунтовані фактичним матеріалом. Справа в тім, що 

за результатами буріння 286 свердловин (23 012 м) і їх опробування (10 842 

проби) тільки в 70 пробах (0,6 %) було встановлено вміст міді 0,2 % і більше. 

Додатково 561 проба була відібрана з кар’єрів Рафалівської площі, з яких вміст 

міді 0,2 % і більше було виявлено тільки у 21 пробі (3,7 %). Значущі вмісти міді 

лише спорадично зустрічаються в різних свердловинах, розпорошених по площі, 

які не утворюють суцільних ареалів, і, як правило, оточені «безрудними» сверд-

ловинами. Звідки ж взялися ці запаси і ресурси, доречи, затверджені ДКЗ? 

Справа в тім, що підрахунок ресурсної бази прояву здійснювався виключно на 

основі даних нейтронно-активаційного каротажу (НАК), які в більшості випадків 

не співпадають з результатами опробування. Таким чином, автори звіту відки-

нули величезний об’єм аналітичних даних, який перевищує 10 тисяч хімічних 

аналізів на мідь, і підмінили ці дані гіпотетичними розрахунками, з чим аж ніяк 

не можна погодитися. Тому оцінка ресурсної бази Південно-Рафалівського про-

яву під час ГРР є недостовірною. За нашими підрахунками прогнозні ресурси 

прояву можна оцінити в 3,8 тис. т міді по категорії Р1. Зрозуміло, що такі невеликі 

і розпорошені по значній площі рудні тіла не мають промислового інтересу.   

Інші об’єкти металогенічної площі практичного інтересу не представляють.  

Таким чином, з усіх численних об’єктів рудного району певний інтерес може 

представляти лише прояв Жиричі, де, на відміну від інших об’єктів, встановлені 

більш-менш протяжні рудні тіла. Але вони мають невеликі масштаби, контури 

окремих рудних горизонтів часто не співпадають, вони розміщені на значній гли-

бині (164,0–537,2 м), що унеможливлює відкритий спосіб видобутку, а рентабе-

льність розробки прояву буде від’ємною (Михайлов та ін., 20221).  
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Загальні прогнозні ресурси рудного району за категорією Р1 оцінено в 241,06 

тис. т міді, Р2 – 905,31 тис. т міді (Михайлов та ін., 2023). На наш погляд, це 

унеможливлює позитивну оцінку інвестиційної привабливості району. 

Стратиформні прояви міді відомі в складі нижньопермської картамишської 

світи в Бахмутській улоговині (Берестянський, Гладосівський, Іванградський, 

Покровський, Гуртинський та ін.), дністровської серії нижнього девону Наддні-

стрянщини, крейди-еоцену – складчастих Карпатах, міоцені Передкарпатського 

прогину, але промислового значення вони не мають (Михайлов та ін., 2007).  

Так, наприклад, Берестянський прояв в межах Голубівсько-Мар’ївської син-

кліналі приурочений до картамишської світи, де виділяється кілька рудоносних 

горизонтів глибиною залягання до 855 м,  товщиною від 0,3 до 2,0 м (середня 0,6 

м). Рудні поклади мають лінзоподібну і пластову форму. Вони приурочені до ва-

пняних алевролітів, темно-сірих алевритистих глин, тонкозернистих пісковиків, 

доломітових вапняків. Рудна мінералізація представлена халькозином, борнітом, 

халькопіритом, рідше зустрічаються ковелін, куприт, самородна мідь. Супутні 

мінерали: галеніт, сфалерит, гринокіт, пірит, акантит, малахіт, азурит, лімоніт. 

Переважає халькозин, що утворює дрібну вкрапленість (0,1–0,2 мм). Руди зазви-

чай дрібно-вкраплені, гніздово-вкраплені, зрідка – прожилково-вкраплені. Хара-

ктерні структури заміщення, ґратчастих зростань, текстури – вкраплена, смуга-

ста, цементна, конкреційна і прожилкова. Вміст Cu в рудах дорівнює 0,5–1,7 %, 

присутні Pb (0,1–1,2 %), Zn (0,1–1,2 %) а також Ni, Ga, Ag, Re, Au, Pb. Прогнозні 

ресурси міді становлять 1,7 млн т. Відпрацювання руд можливе відкритим і пі-

дземними способами із застосуванням вилуговування і біотехнологічних мето-

дів. 

Мідно-колчеданні і колчеданно-поліметалічні прояви міді встановлені в мета-

морфічних товщах УЩ і Карпат (Рахівський масив), але їх невеликий масштаб і 

низькі вмісти міді не дозволяють розглядати їх як перспективні об’єкти.  

Так, мідно-колчеданне зруденіння Крутобалкинського прояву у Верхівцевсь-

кий ЗКС приурочене до крутопадаючої зони шириною 200–250 м, в межах якої 

розміщені кілька субпаралельних рудних тіл товщиною від 0,2 до 9 м, довжиною 

200–800 м. Вміст міді в них складає від 0,5 до 3,3%. Головне рудне тіло серед-

ньою товщиною 3,4 м, вмістом міді 0,86 %, простежено за простяганням на 800 

м, а за падінням – на 250 м. Перспективні ресурси міді (категорія Р1) оцінені тут 

у 23 тис т. 

Прояви міді халькопірит-піритового типу колчеданної формації виявлені в Ді-

ловецькому районі Рахівського масиву (Полонське, Піп Іван, Гаврищук і ін.), де 

вони локалізовані в кварцитах (метаріолітах) серед кварц-хлорит-серицитових 

сланців діловецької світи. Мінералізовані зони простежені на десятки метрів, 

їхня товщина досягає 38 м. Товщина рудних тіл – 3 м з вмістом Cu до 3,2 % (за-

звичай 0,6–0,82), Pb – 0,42,  Zn – 0,33 % Ag – до 138 г/т, Au – 1 г/т, Mo – до 0,12 

%.  

Прутівський рудопрояв сульфідних мідно-нікелевих руд знаходиться у Воли-

нському блоці УЩ, в межах Красногірсько-Житомирської зони. Він пов'язаний з 

однойменною палеопротерозойською інтрузією – силоподібним тілом шириною 
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1000–1500 м, товщиною 130–160 м, що залягає в ядрі антиклінальної складки, 

складеної тіньовими біотитовими мігматитами та гнейсами тетерівської серії. 

Тіло занурюється на північний схід під кутом 25–35о, простежено у північно-за-

хідному напрямку на 3 км. У складі інтрузії переважають габроїди. У вигляді 

шлірових виділень і порівняно малопотужних шарів зустрічаються габронорити, 

троктоліти, габро-пегматити.  

Рудні зони з сульфідною мінералізацією приурочені переважно до ендо- та ек-

зоконтакту інтрузії. Товщина їх становить від перших метрів до 15,1 м. Вміст 

сульфідної вкрапленості змінюється від 3 до 20 %, досягаючи місцями 50–70 %. 

Часто зустрічаються суцільні прожилкові руди товщиною до перших сантимет-

рів. Середній вміст нікелю становить 0,58 %, міді – 0,26 %, кобальту – 0,022 %. 

Співвідношення Ni/С в рудних тілах змінюється від 10–15 до 35–37. Характер-

ними рудними мінеральними асоціаціями є: халькопірит-пентландит-піроти-

нова, пентландит-кубаніт-халькопірит-піротинова, пірит-віоларит-макінавітова; 

остання є вторинною, розвивається у процесі епігенетичних змін мінералів двох 

перших парагенезисів.  

Ділянка Железняки в Житомирський області площею 290 га є комплексним 

проявом руд міді, нікелю, кобальту, як вважається, сульфідного мідно-нікеле-

вого типу. Він приурочений до невеликої однойменної інтрузії овалоїдної форми 

в плані, розміром 1,0×1,8 км, в розрізі – воронкоподібної форми, яка прориває 

мігматити кіровоградсько-житомирського комплексу. Інтрузія складена перидо-

титами, піроксенітами і габроноритами букінського комплексу, серед яких виді-

ляється два рудних інтервали товщиною 3,5 і 2,0 м, де середній вміст нікелю на 

сумарну товщину 5,5 м складає 0,66 %, міді – 0,063 %, кобальту – 0,013 %. Прояв 

вивчений єдиною свердловиною. Прогнозні ресурси категорії Р3 становлять: ні-

келю – 150,9 тис. т, міді – 14,4 тис. т, кобальту – 3,0 тис. т.  

Крім власне мідних родовищ різного генетичного типу, важливим потенцій-

ним джерелом видобутку міді можуть бути промислові відходи гірничорудних 

підприємств. Одним з техногенних нагромаджень міді є відходи Костянтинівсь-

кого заводу “Укрцинк” в Донецькій області. У відходах цього підприємства ви-

явлено підвищений вміст міді, свинцю, цинку і благородних металів. Відходи 

цього підприємства є по суті комплексним техногенним родовищем, де знахо-

диться 8 тис т міді (з середнім вмістом 1,2 %), 24 тис т цинку (3,8 %), 10 тис т 

свинцю (1,5 %). Можливий їх видобуток засобом купного вилуговування з висо-

ким рівнем рентабельності (50–70 %), що буде сприяти ліквідації відвалів з по-

ліпшенням екологічного стану довкілля в м. Костянтинівці і навколо нього. 

Тантал і ніобій. Головною областю застосування танталу є виробництво міні-

атюрних конденсаторів (ТЕК), які використовуються в радіотехніці, радіоелект-

роніці, аерокосмічній апаратурі і військовій справі. Іншими галузями застосу-

вання цього металу є електровакуумна техніка (аноди, деталі високотемператур-

них вакуумних пічок), авіаракетно-космічна техніка (деталі реактивних двигу-

нів), оборонна промисловість (корпуси глибоководних підводних човнів). Сплав 

танталу (80 %), вольфраму (8 %) і гафнію (2 %) використовується як конструк-

ційний матеріал в ядерних реакторах.  
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Ніобій використовується в чорній металургії для виробництва неіржавіючих 

жаростійких і корозієстійких сплавів і сталі, для виробництва нафто- і газопро-

відних труб, у будівництві мостів, морських нафтобурових споруд. Жаротривкі 

сплави, що містять до 50 % ніобію, застосовуються у виробництві реактивних 

двигунів. Карбід ніобію в суміші з карбідом танталу використовуються в надтве-

рдих сплавах замість дорожчого чистого карбіду танталу. Сплави ніобію з тита-

ном, оловом, алюмінієм і германієм використовуються в надпровідниковій тех-

ніці. Ніобій застосовується в прискорювачах елементарних часток, ядерних то-

мографах, магнітних сепараторах. 

Світові запаси танталу перевищують 90 тис. т, світовий видобуток становить 

1,5–2,2 тис. т, провідними видобувними країнами є ДР Конго, Руанда, Бразилія, 

Нігерія, Китай, та інші країни, причому якщо такі країни, як Нігерія і Австралія 

збільшують видобуток, то ДР Конго знижує (табл. 38). 

 
Таблиця 38. Світовий видобуток і запаси танталу (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток Ta2O5, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

ДР Конго 736 845 761 644 440 н/зв 

Руанда 380 290 395 380 310 н/зв 

Бразилія 268 234 270 150 250 34 

Нігерія 72 66 480 230 200 н/зв 

Китай 110 120 110 100 135 н/зв 

Австралія 20 10 20 40 80 55 

Мозамбік 28 41 57 66 59 н/зв 

Ефіопія 75 101 90 104 50 н/зв 

Росія 32 49 45 44 32 н/зв 

Малайзія 9 8 6 27 10 н/зв 

Болівія 1 0 3 18 10 н/зв 

Бурунді 19 11 26 8 8 н/зв 

Всього 1750 1775 2263 1811 1584 ˃90 

 

Світові запаси ніобію перевищують 13 млн т, світовий видобуток постійно пі-

двищується з 87 тис. т у 2015 р. до 135 тис. т у 2019 р., становить 100–135 тис. т, 

провідними видобувними країнами є Бразилія (94 % світового видобутку), Ка-

нада, Росія, ДР Конго, Руанда, Нігерія, Китай, та інші країни, причому Бразилія 

за останні роки суттєво збільшує видобуток (табл. 39). 

 
Таблиця 39. Світовий видобуток і запаси ніобію (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток Nb2O5, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Бразилія 80 465 80 669 83 166 99 554 127 220 11 000 

Канада 5 385 6 099 6 981 7 700 6 800 1 600 

Росія 628 628 648 669 659 н/зв 

ДР Конго 694 797 717 607 415 н/зв 

Руанда  248 190 260 245 200 н/зв 
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Нігерія 29 104 122 181 150 н/зв 

Китай 30 30 30 20 20 н/зв 

Ефіопія 20 28 25 28 14 н/зв 

Мозамбік 5 7 10 12 11 н/зв 

Бурунді 13 8 18 5 5 н/зв 

Уганда н/зв 4 3 2 2 н/зв 

Всього 87 517 88 564 91 980 109 023 135 496 ˃13 000 

 

В Україні ресурсний потенціал танталу і ніобію є найвищим у Європі. Тут ви-

діляється два основних рідкіснометальних райони, де відомі прояви перспектив-

них генетичних типів тантало-ніобієвого зруденіння: Приазовський масив і пів-

нічно-західна частина УЩ. В Приазов’ї виявлені і оцінені два комплексних ро-

довища рідкісних металів – рудоносні карбонатити Новополтавського родовища 

і рідкіснометальні сієніти і метасоматити Мазурівського родовища, де зосере-

джені основні запаси Ta і Nb України.  

На північному заході УЩ прояви танталу і ніобію пов’язані гранітоїдами і ме-

тасоматитами Сущано-Пержанської зони, в центральній частині УЩ розміщений 

рідкіснометальний Шполянсько-Ташлицький район з родовищами літієвих пег-

матитів і супутнім тантало-ніобієвим зруденінням.  

Державним балансом корисних копалин України запаси танталу і ніобію облі-

ковуються по 5 родовищах: розсипному циркон-рутил-ільменітовому Малишев-

ському і Вовчанському (Дніпропетровська область), корінному апатит-рідкісно-

метальному Новополтавському (Запорізька область), у відходах збагачення виві-

трілих руд Східної ділянки Мазурівського родовища (Донецька обл.) та по діля-

нці танталових руд Мостове (Кіровоградська область) (Мінеральні ресурси…, 

2020). Видобуток проводиться на Малишевському родовищі.  

Мазурівське родовище описано вище. Відносно тантало-ніобієвого зруденіння 

практичний інтерес становлять нефелінові породи, їх пегматити і метасоматити 

(альбітизовані нефелінові сієніти, альбітити, слюдити). Найбагатша мінераліза-

ція пов’язана з маріуполітами і мікроклін-нефеліновими пегматитами. На родо-

вищі виділяються довгі потужні рудні зони, в межах яких локалізовані рудні тіла. 

Протяжність рудних тіл досягає 1,5 км. Руди комплексні пірохлор-цирконові. Ра-

зом з пірохлором і цирконами у великій кількості присутній ферсміт, колумбіт, 

ільменорутил. Вміст в рудах головних корисних компонентів: Nb2О5 – 0,1–3,0 %, 

Та2О5 – 0,005–0,12 %, ZrО2 – 0,01–6,17 %. Руди легко збагачуються з отриманням 

чорнового тантал-ніобієвого (пірохлорового) і цирконового товарного концент-

ратів з супутнім вилученням товарного польовошпатового продукту. 

Кора вивітрювання родовища досягає товщини 40–60 м, відноситься до пло-

щового типу і ділиться на три зони: дезінтеграції, щільних глин і кінцевих про-

дуктів (пухких і безструктурних глин). В корі вивітрювання відзначаються істо-

тні збільшення вмісту танталу і ніобію в порівнянні з вихідними породами. Пі-

рохлор дуже змінюється, характеризується метаміктним станом, стає нестійким 

і при збагаченні подрібнюється. 

Загальні прогнозні ресурси родовища досить значні (Nb2О5 – 1–8 млн т, Та2О5 

– 30 тис т в межах глибин для відкритого відпрацювання) (Михайлов та ін., 2007). 
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На базі родовища може діяти ГЗК, що перероблятиме до 15 млн т руди на рік. 

Промислове освоєння Мазурівського родовища з урахуванням переробки чорно-

вих концентратів на Донецькому хіміко-металургійному заводі (ХМЗ) і за необ-

хідності отримання особливо високоякісних танталових і ніобієвих продуктів на 

Придніпровському ХМЗ, у найближчій перспективі може значною мірою забез-

печити потреби України щодо тантало-ніобієвих продуктів. Перспективними для 

приросту запасів родовища є ділянки з оціненими ресурсами: Східна, Західна, 

Калино-Шевченківська, Південна, Воянівська. 

Новополтавське рідкіснометально-апатитове родовище описано вище. 

Воно належить до фосфор-рідкісноземельно-рідкіснометальної рудної формації 

в карбонатитах. Виділяються наступні асоціації рідкіснометальних мінералів: 1) 

гатчетолітова з баделеїтом у кальцитових карбонатитах; 2) монацит-церит-

фергюсонітова в кальцитових і доломіт-кальцитових карбонатитах; 3) пірохлор-

колумбітова з цирконом в карбонатитових фенітах; 4) пірохлор-цирконова в сіє-

нітових лужних породах. 

На родовищі поширена кора вивітрювання з багатим вмістом ніобію, рідкісних 

земель, фосфору. Разом з апатитом зустрічаються фергюсоніт, гатчетоліт, фло-

ренсит, колумбіт, пірохлор, ферсміт.  

Ресурси корінних комплексних руд (фосфор, тантал, ніобій, фтор) – 384,7 млн 

т (Михайлов та ін., 2007). Родовище детально розвідане і підготовлено до екс-

плуатації. Передбачено розробку покладу до глибини 600 м з ціликом заввишки 

100 м для перекриття нестійких порід кори вивітрювання. Розробку передбачено 

провадити знизу камерами із закладкою виробленого простору. 

Берилій широко використовується в електронній, авіакосмічній, металургій-

ній, військовій та інших областях для виготовлення електронного і комунікацій-

ного обладнання, автомобільних, аерокосмічних і оборонних компонентів, авто- 

і побутової електроніки, захисних систем. 

Його запаси у світі перевищують 100 тис. т, видобуток становить біля 6 тис. т, 

причому левова частка видобутку припадає на США (68 % світового видобутку) 

і Китай (29,4 %), набагато менше видобувають Бразилія, Мадагаскар, Нігерія, 

Руанда, Замбія (табл. 40). 

 
Таблиця 40. Світовий видобуток і запаси берилію (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

США 5 100 3 870 3 760 4 170 4 050 н/зв 

Китай 1 200 1 250 1 250 1 250 1 750 н/зв 

Бразилія 100 125 75 70 70 н/зв 

Мадагаскар 140 140 140 140 30 н/зв 

Нігерія 56 0 0 35 25 н/зв 

Руанда 23 30 30 30 20 н/зв 

Замбія 7 5 4 7 7 н/зв 

Мозамбік 312 181 53 416 0 н/зв 

Всього 6 938 5 601 5 312 6 118 5 952 ˃100 
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В Україні в Житомирській області виявлено унікальне Пержанське родовище 

гентгельвінових берилієвих руд (Металиди, Нечаев, 1983; Мицкевич и др., 1986). 

Зруденіння пов’язане з кварц-польовошпатовими, кварц-біотит-польовошпато-

вими, лужними метасоматитами і пертозитами, які залягають серед пержанських 

гранітів (Загнітко та ін., 2017). Берілієносні лужні метасоматити утворюють се-

рію рудних тіл з багатим гентгельвіновим зруденінням довжиною до 5 км при 

ширині 35–100 м (Войновський та ін., 2000). Зони виконані кулісоподібними ру-

дними тілами товщиною від перших метрів до 20–30 м (рис. 30). Вміст Be2O3 в 

них сягає 0,55 %, руди характеризуються відносно простим збагаченням. Крім 

гентгельвіну носієм берилію є фенакіт, розвинений в граніт-порфірах і дрібнозе-

рнистих гранітах західного ендоконтакту пержанських гранітів. Другорядними 

акцесорними мінералами є мартит, циртоліт, галеніт, сфалерит, зрідка каситерит 

з мікровключеннями колумбіту, тощо.  

 

 
Рис. 30. Схематичний геологічний розріз Пержанського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1-4 – метасоматити кварц-польовошпатові (1), польовошпатові (2), слюдисто-кварц-польово-

шпатові (3), 4 – кварц-слюдисті (грейзени) (4); 5 – метасоматичні граніти з блакитним квар-

цом, 6 –  метасоматичні граніти гнейсовидні (апограніти), 7 – проекція рудних тіл на денну 

поверхню 

 

Запаси родовища оцінюються за категорією А+В+С1 у 2 065,9 тис. т руди та 11 

441,2 т оксиду берилію, а за категорією С2 – 769,8 тис. т руди та 3 866,6 т оксиду 

берилію (Мінеральні ресурси…, 2020). Родовище не розробляється, хоча ТОВ 

«Пержанська рудна компанія» має ліцензію (спеціальний дозвіл) на видобуток 

берилієвих руд. 

Крім того, перспективні ресурси берилію встановлені на Новостанкуватсь-

кому, Липнязькому та Талицькому рудопроявах, а запаси – на Шевченківському 
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родовищі літію. Пропозиції для ліцензування відкриті для рудопроявів Липнязь-

кого, Ташлицького та Новостанкуватського в Кіровоградській області. 

Золото. Цінність золота визначається в першу чергу його роллю світового гро-

шового еквіваленту, хоча завдяки унікальним фізико-хімічним властивостям 

(пластичність, ковкість, хімічна інертність, низький ступень окиснення та ін.) 

воно широко використовується в ювелірній галузі, електроніці, космічній та авіа-

ційній промисловості, медицині тощо.    

Світові запаси золота оцінюються в 50 тис. т, які сконцентровані в Австралії, 

Росії, США, ПАР, Індонезії, Перу, Канаді та ін. Видобуток золота за останні роки 

коливається від 3,1 до 3,4 тис. т, найбільші золотовидобувні країни: Китай, Авс-

тралія, Росія, США, Канада, Гана та ін., причому такі країни, як Австралія, Росія, 

Гана, Індонезія, Казахстан постійно збільшують видобуток золота, а Китай, 

Перу, ПАР знижують (табл. 41).  
 

Таблиця 39. Світовий видобуток і запаси золота (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай  450,1 453,5 426,1 401,1 380,2 2,0 

Австралія 277,4 290,8 292,0 313,0 325,7 10,0 

Росія 255,2 253,6 270,3 279,9 305,1 5,3 

США 213,8 228,3 236,8 226,0 200,0 3,0 

Канада 162,5 163,9 178,6 194,2 182,8 1,9 

Гана 96,9 128,0 143,4 149,1 142,4 1,0 

Мексика 134,8 133,6 126,8 141,1 133,9 1,4 

Перу 146,8 153,0 152,0 140,2 128,4 2,1 

Індонезія 92,2 91,1 101,5 135,3 108,9 2,6 

Казахстан 63,6 74,7 85,3 100,3 106,6 1,0 

ПАР 144,5 142,2 137,3 117,1 105,2 3,2 

Інші країни 1 082,5 1 145,3 1 186,3 1 179,6 1 173,1 16,5 

Всього 3 120,3 3 258,0 3 334,6 3 376,9 3 292,3 50,0 

 

В Україні виділяється три найважливіші золоторудні провінції з різним типом 

мінералізації (рис. 31): 1) провінція УЩ, де родовища золота пов’язані або з ме-

зоархейськими ЗКС (Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка, Сурозьке), або зі 

структурами активізації палеопротерозою (Майське, Клинцівське, Юріївське); 2) 

Карпатська провінція, де також виділяються два типи родовищ золота: пов’язані 

з неогеновим вулканізмом Берегівського холмогіря (Мужіївське, Берегівське) і 

пов’язані з протерозой-ранньопалеозойськими структурами Рахівського масиву 

(Сауляк); 3) Донецька провінція, де родовища золота пов’язані з палеозойськими 

вуглецевистими товщами (Бобриківське, Гострий Бугор, прояв Михайлівський).     

Державним балансом запасів корисних копалин України запаси золота врахо-

вані по 7 родовищах – Сергіївському, Балка Золота (Дніпропетровська обл.), 

Клинцівському (Кіровоградська обл.) Мужіївському, Сауляк, Діловецькій площі 

(ділянки Білопотікська та Тукало-Ясенівська) (Закарпатська область), Бобриків-

ському (Луганська область).  
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Спеціальні дозволи на видобування руд золота надані підприємствам: ПРАТ 

«Карпатська рудна компанія» (Мужіївське родовище); ТОВ «Сауляк» (Сауляк); 

ТОВ «Каменеобробна компанія України» (Сергіївське); ТОВ «Донецький Кряж» 

(Бобриківське); ТОВ «ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ» (Клинцівське). Видобуток в 

2019 р. проводився тільки на Мужіївському родовищі із позабалансових запасів 

(Мінеральні ресурси…, 2020).  

 

 
 

Рис. 31. Схема розміщення родовищ благородних металів України (Михайлов та ін., 

2007) 

1 – металогенічні зони; 2 – родовища золота; 3 – золото-поліметалічні родовища 

Металогенічні зони: I – Закарпатська; II – Мармароська; III – Сущано–Пержанська; IV – Кі-

ровсько–Кочерівська; V – Придністровська; VI – Тальнівська; VII – Первомайсько-Трактеми-

рівська; VIII - Кіровоградська; IX – Верхівцевсько-Сурсько-Чортомлицька; X – Конксько-

Білозерська; XI –Нагольчанська 

Родовища: 1 – Беганське, 2 – Берегівське, 3 – Мужіївське, 4 – Сауляк, 5 – Майське, 6 – Клин-

цівське, 7 – Юріївське, 8 – Балка Золота, 9 – Сергіївське, 10 – Південне, 11 – Балка Широка, 

12 – Сурозьке, 13 – Журавське, 14 – Гострий Бугор, 15 – Бобриківське 

 
Ліцензії на розвідку надані наступним компаніям: «Карпатська рудна компа-

нія» (Берегівське родовище), «Західна геологорозвідувальна компанія» (Квасів-

ське рудне поле), «Спис Україна» (Жовтоводська площа).  

Разом з тим, відкрити пропозиції на ліцензування видобування на родовищі 

Балка Золота в Дніпропетровській області, на розвідку – Балка Широка в Дніп-

ропетровській області, Майська і Квітківська ділянки в Одеській області, Юріїв-

ська ділянка в Кіровоградській області (Інвестиційний атлас…, 2021).   

Пошуково-оцінювальні роботи за останні роки проводилися на ділянках Но-
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воселівська (фланги родовища Балка Золота); Андріївська (західна частина Со-

лонянського рудного поля Сурської ЗКС); Північна, Центральна і Жовтянська 

(Жовтоводська площа Криворізько-Кременчуцької зони); Губівська (Клинців-

ське родовище); Чемерпільська (Савранська металогенічна зона); Квітківська; 

Бобриківська Західна, Бобриківська Північно-Східна і Бобриківська Північно-

Західна (Бобриківське родовище); Грабівська (Вільховатсько-Волинцевська ан-

тикліналь) (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Характеристика родовищ золота України надається за (Гурський та ін., 20061; 

Гурський, 2008; Михайлов та ін., 2007; Михайлов, Федчук, 2008). 

У провінції Українського щита виділяються ряд структурно-металогенічних 

зон (СМЗ) з мезоархейськими родовищами, пов’язаними із ЗКС (Сергіївське, Ба-

лка Золота, Балка Широка, Сурозьке і палеопротерозойськими, пов’язаними із 

зонами тектоно-магматичної активізації (Майське, Клинцівське, Юріївське).  

Сергіївське родовище (Дыщук, 2000; Коваль и др., 1997; Яценко и др., 2000) 

розташоване в Сурський ЗКС, контролюється зоною Південно-Сергіївського ро-

злому, де локалізоване субвулканічне тіло гранодіорит-порфірів, що занурю-

ється на північ під кутом 50–70о. (рис. 32). Зруденіння локалізоване в зоні розс-

ланцювання у висячому і лежачому боках субвулканічного тіла, найбагатша його 

частина тяжіє до інтенсивно дислокованих ділянок у місцях перетину повздовж-

ніх і поперечно-діагональних зон розсланцювання і дроблення. Вмісні породи 

представлені метабазальтами, метагабро-долеритами, метадацитами і метаграно-

діорит-порфірами, перетвореними на сланці.  

 

 а б

 
Рис. 32. Структурна схема Сергіївського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – сланці з горизонтами кварцитів сурської світи; 2 – метабазальти аполонівської товщі; 3 – 

метадацити і метаріоліти соленівської світи; 4 – інтрузії габро-діабазів сергіївського компле-

ксу (а), гранітів сурського комплексу (б); 5 – рудні тіла 
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Виділяються три рудоконтролюючі субширотні зони кварц-карбонат-амфібо-

лових метасоматитів шириною 80–160 м, довжиною до 1,5 км, часто приуроче-

них до екзоконтактів штоків і дайок кислого складу. Золота мінералізація пред-

ставлена: 1) кварц-карбонатними прожилками в зонах розсланцювання по мета-

базальтах з бідною сульфідною мінералізацією; 2) субширотними смугастими і 

лінзоподібними зонами окварцювання по метавулканічним породам з рясною (до 

30 %) сульфідною вкрапленістю (пірит, піротин, халькопірит); 3) субширотними 

кварц-карбонат-тремолітовими жилами в зонах амфіболітових метасоматитів; 4) 

субмеридіональними до північно-північно-західних анкерит-сульфідно-кварцо-

вими жилами. Рудні тіла (близько 20) супроводжуються карбонатизацією, оква-

рцювання і амфіболовим метасоматозом. Середній вміст золота в рудах складає 

7–8 г/т, співвідношення Au:Ag 1:2. 

Найважливіші мінералогічні типи руд: 1) золото-срібло-вісмут-телуровий (Au 

від 0,5 до 100 г/т): самородне золото, пільзеніт (Au до 4,01 %), сульваніт (Au 

23,5–24,15 %), петцит (Au 23,6–24,9 %), пірит (Au до 14 г/т); 2) золото-мідно-

молібденовий; 3) золото-сульфідний стратиформний в горизонтах кварцитів (Au 

1–3 г/т), золото представлене тонкою вкрапленістю в піриті. Пробність золота 

змінюється від 810 до 950, золото самородне, при незначній частці його телури-

дів і дисперсного золота в сульфідах і породоутворювальних мінералах. Найчас-

тіше воно пов'язане з халцедоноподібним сірим кварцом, рідше зустрічається се-

ред карбонатів і хлориту, утворює пилоподібні скупчення в тонких кварцових 

прожилках. Розмірність золота складає 0,05–0,1 мм  зрідка до 1,5 мм. Сульфосолі 

Pb, Bi, Ag, телуриди Au, Ag, Bi (сульваніт, петцит, Cu-козаліт, пільзеніт, телуро-

вісмутит), а також самородний Bi зустрічаються у вигляді поодиноких зерен чи 

гнізд (1–2 мм) у кварці. Зустрічаються реліктові магнетит, ільменіт, титаномаг-

нетит (до 10 %), зрідка (у зонах амфіболового метасоматозу) – шеєліт. 

Родовище Балка Золота розташоване в південній частині Сурської ЗКС, від-

носиться до золото-кварцового жильного типу, приурочене до штока кварцових 

кератофірів (3,15–3,07 млрд р.). Рудні тіла представлені зонами прожилково-

вкрапленої сульфідної мінералізації в субширотних зонах окварцювання. За мор-

фологією рудних тіл виділяються: 1) лінійні штокверки (1–10 м) в зонах розсла-

нцювання з кварц-карбонатним прожилкуванням, незначною роллю сульфідів 

(пірит, піротин) (1–3 %), телуридів і сульфосолей; 2) кварцові і карбонатні жили 

товщиною від перших десятків сантиметрів до 5–6 м, трубо- і стовпчасті жильні 

тіла. Рудні мінерали представлені піритом, халькопіритом, піротином, сфалери-

том і ін. Вміст золота змінюється від 0,7 до 30,2 г/т (середній вміст 6,2 г/т). Вік 

галеніту з кварцових жил відповідає 3,0–2,9 і 2,7–2,5 млрд р. 

Родовище Балка Широка (Коваль и др., 1998; Романюк та ін., 1997; Фомин и 

др., 1994) розташоване Дніпропетровській області, в Чортомлицькій ЗКС в зоні 

перетину субмередіональної Східно-Чортомлицької зони розсланцювання, ката-

клазу, мілонітизації, брекчіювання і північно-східного Дерезоватського розлому, 

поблизу субвулканічних тіл плагіограніт-поріфірів Чкалівського масиву (рис. 

33).  
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На родовищі пробурено 285 пошуково-оціночних і розвідувальних свердловин 

загальним обсягом 92 480 м, пройдено шахтний стовбур до глибини 168,4 м.   

Золота мінералізація локалізована в серії субпаралельних північно-західних 

зон лиственітизації і пропілітизації шириною до 280 м, простежених уздовж Схі-

дно-Чортомлицького розлому за простяганням на 3 км, за падінням на 800 м. 

Зруденіння концентрується в зонах (2–80 м) брекчійованих, катаклазованих, мі-

лонітизованих порід, зім'ятих у круті складки, переважно на контактах із залізи-

стими кварцитами. Рудні тіла представлені лінзами, горизонтами, рудними сто-

впами, жилами, штокверками невеликої товщини (0,4–6,4 м, у середньому 1,45 

м), локалізованими серед метасоматитів беризит-лиственітової формації.  

 

 
Рис. 33. Структурна схема родовища Балка Широка (Михайлов та ін., 2007) 

 1 – метатолеїти; 2 – сланці; 3 – горизонти залізистих кварцитів і конформні їм рудні тіла; 4 – 

горизонти метакоматіїтів 

 

Виділяється 5 мінеральних типів руд (Інвестиційний атлас…, 2021): 
 золото-кварцовий (76 % руд) – характеризується наявністю вільного золота і незначним 

вмістом сульфідів (до 5 %), вміст золота від 0,5–6,9 г/т до 1023 г/т, срібла – від 0,5 до 19 

г/т; 

 золото-сульфідно-кварцовий (19 % руд) – характеризується наявністю як вільного, так і 

зв’язаного золота, вміст сульфідів 5–25 %, золота – 0,5–32 г/т, срібла – 0,5–13 г/т; 

 золото-колчеданний (2,5 % руд) – зустрічається самородне золото у вигляді вкраплено-

сті в піриті, зрідка в кварці, вміст сульфідів понад 25 %; 

 золото-срібло-поліметалічний (2,5 % руд) – вміст сульфідів становить від 8–10 до 50–

60 %, руди комплексні, вміст золота – до 20 г/т, срібла – до 434 г/т, свинцю – до 5 %, 

цинку – до 1 %, міді – до 0,1 %, кадмію – до 300 г/т; 

 золото-кварц-пірит-арсенопіритовий – поширений дуже незначно, як правило, суміща-

ється з золото-сульфідно-кварцовим і золото-срібло-поліметалічними типами, золото-

носність незначна. 

Рудні мінерали: магнетит, піротин, халькопірит, сфалерит, пірит, марказит, ар-

сенопірит, тетраедрит, самородне золото. Найважливіші рудні тіла залягають згі-
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дно з вмісними породами, контролюються поперечними порушеннями, флексу-

рами, структурами типу “кінського хвоста”. Середній вміст золота в рудах 4–7 

г/т. Вік зруденіння жильного золото-кварцового типу – 3,0–2,9 млрд р., зруде-

ніння в залізистих кварцитах – 2,55–2,50 млрд р. для  золото-пірит-піротинових 

і 2,60–2,55 млрд р. для золото-поліметалічних руд. 

Прогнозні ресурси золота за мінімального промислового вмісту 3,9 г/т оцінені 

за категорією Р1 в 12 549,65 кг, Р2 – 15 133,05 кг, середній вмістів блоках – 7,1 г/т 

(Інвестиційний атлас…, 2021). 

Сурозьке родовище (Бобров та ін., 2000; Кравченко, 1999) розташоване в Со-

рокинській ЗКС на перетині давнього ПЗ розлому і пізнього насуву ПС простя-

гання (рис. 34). Рудні зони представлені пластовими і стрічкоподібними тілами 

(0,2–3,1 м) окварцьованих і сульфідизованих метасоматитів у катаклазованих, 

брекчійованих амфіболітах, магнетитових кварцитах, що формують рудний 

стовп. Вони залягають згідно з вмісними породами, часто приурочені до контак-

тів різнорідних порід (наприклад, амфіболіти і сланці), контролюються кулісо-

подібною системою тріщин відриву. Рудні тіла мають пласто- і лінзоподібну фо-

рму, рідше – жильну,  товщину 0,2–3,1 м, в середньому 1,9 м. До висячих боків 

рудних тіл частіше приурочене бідне зруденіння (до 4 г/т Au), а до лежачих – 

найбільш багате (до 66 г/т Au). 

 

 
Рис. 34. Структурна схема Сурозького родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – метаосадки; 2 – метавулканіти кислого складу; 3 – метатолеїти; 4 – метакоматіїти; 5 – ру-

дна зона 

 

Рудні мінерали представлені магнетитом, ільменітом, піротином, піритом, пе-

нтландитом, сфалеритом, телуровісмутином, нікеліном, арсенопіритом, герсдор-

фітом, кобальтином, самородним золотом і ін. Золото пов'язане з кварцом (до 114 

г/т), меншою мірою – з піротином і піритом (до 41 г/т). Серед видимого золота 

переважають зерна розміром 0,01–0,02 мм, рідше зустрічаються золотини до 0,1–
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0,5 мм у поперечнику, ще рідше – до 1–2 мм. Пробність золота 869–983, відзна-

чається підвищений вміст (%) Аg (7,72–12,78), Сu (0,05–0,24), Ві (0,4–1,0), Fе (до 

2). 

Виділяються кілька стадій мінералізації: 1) рання  оксидна (магнетит-1, ільме-

ніт), 2) рання і середня сульфідні зі сполученою з ними ранньою золоторудною 

(піротин-2, халькопірит-2, сфалерит, галеніт, пірит-2, молібденіт, вісмутин, са-

мородний вісмут, золото-1); 3) середня оксидна (магнетит-2); 4) пізня золотору-

дна (самородне золото-2, телуровісмутит); 5) пізня сульфідна (пірит-3, марка-

зит); 6) пізня гідроксидна (гетит, гідрогетит). 

Майське родовище (Бобров и др., 1999; Бобров та ін., 20001; Бочай и др., 1998; 

Коваль и др., 1998) в Одеській області, площа ділянки 253,05 га, розташоване в 

межах Савранського рудного поля, на перетині Одеського субмеридіонального, 

Хмільницького і Тальнівського діагональних розломів, серед біотитових гнейсів, 

плагіогнейсів, амфіболітів, мігматитів побузького комплексу, приурочене до 

флексуроподібного ускладнення крила Савранської синкліналі, локалізоване в 

зоні субширотного скиду (рис. 35).  

На родовищі пробурено 177 розвідувальних свердловин загальним обсягом 

64 510 м, 40 гідрогеологічних свердловин (7 726 м), пройдено шахтний стовбур 

до глибини 204 м.  

 

 
Рис. 35. Структурна схема Майського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – формація гіперстенових гнейсів і кристалосланців; 2 – лейкогранулітова формація; 3 – го-

ризонти магнітоактивних амфіболітів; 4 – граніти; 5 – рудні зони; 

 

Північна і Південна рудні зони північно-західного простягання (290–300о), су-

бвертикального падіння, товщиною 100–250 м простежені по простяганню до 1,8 
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км, а на глибину до 350 м. Вони пов’язані з біотит-кварц-олігоклазових метасо-

матитів по амфіболітах і піроксен-кумінгтонітових породах.  

При бортовому вмісті золота 0,5 г/т у зонах виділяються рудні тіла товщиною 

1–18 м з вмістом Au від 1 до 70 г/т. Вони представлені крутопадаючими рудними 

стовпами прожилково-вкрапленої мінералізації товщиною 0,5–5,5 м, де золото 

асоціює з піритом і марказитом. Вони приурочені до сколових тріщин північно-

західного простягання.  

Руди родовища належать до золото-кварцового убогосульфідного типу, міне-

ралізація представлена оксидною, сульфідною і благороднометальною формами. 

Оксидна форма представлена магнетитом, хроммагнетитом, ільменітом, шеєлі-

том, рутилом, анатазом; сульфідна – піротином, піритом (трьох генерацій), пен-

тландитом, марказитом, халькопіритом (двох генерацій), сфалеритом, галенітом, 

а також арсенопіритом, льолінгітом, кобальтином. Благороднометальна мінера-

лізація представлена двома типами: в першому переважає високопробне саморо-

дне золото і телуриди золота з підпорядкованою кількістю телуридів вісмуту і 

самородного вісмуту; в другій розвинена вісмут-срібло-телуридна асоціація з 

провідною роллю самородного вісмуту при підпорядкованій – самородного срі-

бла, електруму, геситу і галеніту.  

Головні рудні мінерали: пірит, піротин, халькопірит, зустрічаються сульфіди 

нікелю, галеніт, сфалерит, молібденіт, шеєліт, самородні золото, телур, срібло, 

електрум. Самородне золото відносно велике (0,001–2,0 мм, іноді до 4 мм), вміст 

сульфідів – у межах перших відсотків. Золоте представлене грудкуватими, плас-

тинчастими, дендритоподібними, гачкуватими, плівковими утвореннями. Вміст 

золота коливається від 1 до 70 г/т, в окремих пробах – до 1570 г/т, середнє 7,1 г/т. 

Золото високопробне (900–992), співвідношення Au/Ag 7:1.   

Виділяються наступні рудні мінеральні асоціації: 1) магнетит, ганіт; 2) гекса-

гональний піротин, ільменіт (льолінгіт, графіт); 3) піротин-1, халькопірит-1, пе-

нтландит, молібденіт (арсенопірит, нікелін, герсдорфіт, глаукодот, кубаніт, шеє-

літ); 4) продукти десульфідизації піротину, пірит-II, марказит, сфалерит (рутил, 

галеніт, смайтит, бравоїт, мілерит, віоларит); 5) продуктивні парагенезиси: а) мо-

ноклінний піротин, пірит-III, сидерит, гематит, золото; б) халькопірит, золото,  

вісмут, вісмутин; в) телуриди, срібло, мідь; 6) пірит-IV, флогопіт. 

Прогнозні ресурси золота за категорією Р1 оцінюються в 21,98 т, Р2 – 18,75 т, 

середньозважений вміст золота по блоках – 3,4 г/т (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Розміщення Майського родовища в одному рудному полі з рудопроявом Квітка 

(Савранське рудне поле) дозволяє їх розглядити в межах єдиного інвестиційного 

проекту. 

Клинцівське родовище (Бочай и др., 1998; Загнітко та ін., 1999; Месторожде-

ния золота…, 1998) розташоване в зоні субмеридіонального Кіровоградського 

глибинного розлому, у східному екзоконтакті Новоукраїнського масиву граніто-

їдів, серед гнейсів, кристалосланців і амфіболітів архею (3195200 млн р.), які 

містять субзгідні тіла пегматоїдних гранітів і зони калішпатизації (рис. 36). 
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Рис. 36. Структурна схема Клинцівського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – плагіогнейси і діопсидові кристалосланці флішоїдної метаграувакової формації чечеліїв-

ської світи; 2 – біотит-кумінгтонітові, графіт-біотитові гнейси, діопсид-плагіоклаз-кварцові 

кристалосланці, турмалініти, скарни, епідозити (тектоно-метасоматична зона); 3 – пегматої-

дні граніти кіровоградського комплексу; 4 – рудні зони 

 

Рудні тіла (0,1–3,7 м) прожилково-вкрапленої малосульфідної і золото-квар-

цової мінералізації локалізовані в межах двох смугоподібних субмеридіональних 

мінералізованих зон довжиною 2,3 і 5,7 км, шириною 70–100 м, на глибину вони 

простежені на 530 м. Вони облямовані зонами локальних метасоматитів (сульфі-

дизованих беризитів, пропілітів, окварцьованих порід). У зонах виділяються ло-

кальні рудні тіла товщиною від 0,1 до перших метрів з вмістом золота понад 1 

г/т, для яких характерні катаклаз і присутність сульфідів, з якими асоціює само-

родне золото: піриту, піротину, арсенопіриту, льолінгіту і халькопіриту (до 5 %). 

Встановлені 2 генерації золота – тонкодисперсне в арсенопіриті і вільне, параге-

нетично пов'язане з самородним вісмутом. Із золото-вісмутовою асоціацією по-

в'язаний ураганний вміст золота (до 200 г/т). Розмір часток самородного золота 

коливається від 0,01 до 0,8 мм, зрідка до 4–6 мм, пробність –  820–970.  

Рудні мінерали: льолінгіт, арсенопірит, пірит, піротин, халькопірит, герсдор-

фіт, сфалерит, галеніт, ітріаліт, магнетит, ільменіт, самородні вісмут, миш'як і 

золото, високої (970–990) і середньої проби (880–930), середній вміст 5,27 г/т. 

Переважає золото-кварцовий тип зруденіння, менше розвинений золото-сульфі-

дно-кварцовий. Типи руд: пірит-арсенопіритовий (до 30 % сульфідів) і малосуль-

фідний (2–3 %).   
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Юріївське родовище (Белоус и др., 2001; Бочай и др., 1998; Фомин и др., 2001) 

розташоване в Кіровоградській області, площа ділянки 163,2 га, у східному екзо-

контакті Новоукраїнського масиву з крутопадаючими (50–700) на схід палеопро-

терозойськими графітовими гнейсами чечеліївської світи інгуло-інгулецької се-

рії (2,5–2,39 млрд р.) у зоні субмеридіонального Кіровоградського розлому і його 

перетині з північно-східною Маріївською зоною окварцювання й дроблення 

(рис. 37). Широко розвинені апліт-пегматоїдні жили.  

 

 
Рис. 37. Структурна схема Юріївського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – гнейси чечеліївської світи; 2 – гранітоїди кіровоградського комплексу;  

3 – дайки діабазових порфіритів; 4 – рудні зони 

 

На родовищі пробурено 88 841,5 м розвідувальних свердловин. 

Виділяється 21 зона мінералізації з вмістом золота більше 0,1 г/т. Зони міне-

ралізації представлені стовпо-, лінзо-, жило- і штокверкоподібними тілами мета-

соматичних руд, прожилково-вкрапленими зонами, жилами і стрічкоподібними 

покладами, локалізованими в інтенсивно прокварцованих породах у кулісоподі-

бних тріщинах відриву в зонах субмеридіональних розломів, часто згідно з вмі-

сними графіт-біотитовими гнейсами. Золоторудна мінералізація приурочена до 

лінійних зон окварцювання товщиною 5–17 м, довжиною за простяганням 400–

1600 м, за падінням – 980 м,  у розрізі вони становлять віяло з 17 рудних зон, що 

розходиться догори. Всередині зон локалізовані рудні тіла довжиною 50–400 м, 

товщиною 0,2–4 м (середня 1,2 м).  

Руди належать до золото-кварцового малосульфідного типу, основні рудні мі-

нерали: золото, пірит, піротин, арсенопірит, халькопірит, сфалерит, галеніт, 
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бляклі руди, льолінгіт, самородний вісмут, мальдоніт. Кількість сульфідів в мі-

нералізованих зонах досягає 5–7 %. Вміст золота коливається від десятих часток 

до 77,1 г/т, в окремих пробах – до 153,8 г/т. Воно найчастіше пов'язане з кварцом, 

іноді з біотитом, зрідка з піритом і піротином, в поодиноких випадках – з арсе-

нопіритом і льолінгітом. Золото тісно асоціює зі сфалеритом, халькозином, арсе-

нопіритом, галенітом. За співвідношенням ізотопів свинцю вік галеніту 2.00.15 

млрд р. Руди золота належать до золото-кварцового малосульфідного типу.    

Рудна асоціація представлена самородним золотом, піротином (до 3–5 %), ха-

лькопіритом (до 0,5 %), піритом (3–10 % від суми рудних мінералів), арсенопі-

ритом (до 0,5 %), льолінгітом, сфалеритом (до 0,5–1,0 %), галенітом (0,2–0,5 %), 

марказитом (до 0,5 %), самородним вісмутом, вісмутином, бляклими рудами (те-

нантит, тетраедрит), борнітом, халькозином. Самородне золото характеризується 

нерівномірним розподілом, зустрічається як у вигляді самостійних виділень, пе-

реважно пов’язаним з кварцом (розміром 0,001–0,07 мм, зрідка до 0,1–1,0 мм), 

так і у вигляді зростків з бляклими рудами, сфалеритом, самородним вісмутом, 

мальдонітом, галенітом. Форма золотин ізометрична, неправильна, пластинча-

ста, краплеподібна, гачкувата. Пробність золота 930–990, домішки представлені 

Ag, Bi, Fe, Hg, Te, As. Руди високотехнологічні, легко збагачуються за гравіта-

ційно-флотаційною схемою, вміст As не перевищує 0,021 %.  

Прогнозні ресурси золота за категорією Р1 оцінені в 1 693 кг, Р2 – 10 608 кг, 

середній вміст золота в блоках 9,2 г/т (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Квітківська ділянка в Одеській області площею 670,73 га, як і Майське родо-

вище, розміщена в межах Савранського рудного поля, в субмеридіональній зоні 

мінералізації, простеженій на 6 км, в межах якої виділяється дві рудоносні зони: 

Центральна і Східна. На ділянці пробурено 25 пошукових і оцінювальних сверд-

ловин (8 859 м) і 234 пошуково-картувальних свердловин. 

 Центральна зона приурочена до однойменного субмеридіонального розлому, 

простежена за простяганням на 5 км, шириною від 75–100 м на півночі до 300–

500 м в центральній частині зони. Вона круто (65–85о) занурюється на схід. Зона 

складена перешаруванням мігматизованих біотитових і амфібол-біотитових 

гнейсів і мігматитів з невеликими тілами лейкократових і пегматоїдних гранітів 

і біотит-кварц-олігоклазових метасоматитів товщиною 2–6 м. 

Східна зона приурочена до субмеридіонального Східного розлому, просте-

жена за простяганням на 5 км за шириною від 450–500 м до 100–150 на північ-

ному фланзі. Вона круто (60–85о) занурюється на схід. Її будова аналогічна 

Центральній зоні.  

Золоте зруденіння приурочене до тіл біотит-кварц-олігоклазових метасомати-

тів, які сформувалися по амфіболвмісним гнейсам і кристалосланцям, в центра-

льній частині яких часто зустрічаються кварцові жили. В зальбандах останніх 

формується мінеральна асоціація халькопірит-пірит-піротин (0,5–12 %). Вміст 

золота в рудних тілах коливається від перших г/т до 14,7 г/т. Сульфіди предста-

влені піритом, піротином, халькопіритом, пентландитом, марказитом, сфалери-

том. Виділено ряд мінеральних асоціацій (від ранніх): шпінель-магнетитова, іль-
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меніт-гексапіротинова, халькопірит-I-піритова-I, пірит-II-халькопірит-II-кліно-

піротинова, марказит-піритова-III з гематитом; характерним є постійна присут-

ність сфалериту (0,9–30 %) і ганіту (до 5 %), інколи зустрічається молібденіт (до 

30 % рудних мінералів).  

Самородне золото асоціює з парагенезисом пірит-II-халькопірит-II-клінопіро-

тин, де також присутні срібло, вісмут, телуриди. Розмір зерен золота до 0,5 мм, 

вона найчастіше знаходиться на ділянках окварцювання з підвищеним вмістом 

сульфідів, розвивається в асоціації з піротином, піритом, халькопіритом по трі-

щинам в кварці. Форма золотин ізометрична, часто сплющена, іноді амебоподі-

бна, грудкувата.  

Прогнозні ресурси золота ділянки за категорією Р2 оцінюються в 40 992 кг (Ін-

вестиційний атлас…, 2021). Розміщення рудопрояву Квітка в одному рудному 

полі з Майським родовищем (Савранське рудне поле) дозволяє їх розглядити в 

межах єдиного інвестиційного проекту.  

В Карпатській провінції є два типи родовищ золота: пов'язані з неогеновим 

вулканізмом Берегівського холмогіря (Мужіївське, Берегівське) і з протерозой-

ранньопалеозойськими структурами Рахівського масиву (Сауляк). 

Мужіївське родовище характеризується двоярусною будовою. Нижній ярус 

складений серією крутопадаючих кварц-сульфідних жил товщиною 1–5 м з по-

ліметалічною і супутньою срібною і золотою мінералізацією. Верхній ярус (на 

глибині 60–150 м) представлений амебоподібним штокверком (50×50 м) тонко-

вкрапленої золотої мінералізації серед метасоматитів формації вторинних квар-

цитів і аргілізитів по туфах і брекчіях неогенових ріолітів (рис. 38). 
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Рис. 38. Схема будови Мужиївського родовища (Михайлов, Федчук, 2008) 

1 – туфобрекчії; 2 – туфи ріолітів; 3 – жильні сульфідні тіла; 4 – золоторудний штокверк 
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Рудні мінерали: сфалерит, галеніт, пірит, піротин, золото, електрум; зустріча-

ються прустит, полібазит, аргентит, самородне срібло; жильні – кварц, адуляр, 

рідше халцедон, каолініт, гідрослюди. Золото вільне, від тонкого до великого, 

пробність 500–900 (переважає 720–760), його вміст 4,5–15 г/т, відношення Au/Ag 

1:3. 

Родовище розробляється ЗАТ „Поліметали України”, але особливості розпо-

ділу золота у розрізі родовища, а саме зменшення його вмісту з глибиною, зміна 

форми знаходження й інших характеристик можуть вже в недалекому майбут-

ньому викликати проблеми приросту запасів цього металу і технології його ви-

лучення.  

Берегівське родовище локалізоване в ігнімбритах і туфах ріолітів вулканічної 

жерловини, де розвинуті сульфідні, кварц-сульфідні, кварц-баритові, кварц-кар-

бонатні і кварцові жили довжиною 600–1300 м і прожилково-вкраплені зони. Се-

редня товщина рудних тіл 3,6 м. Запаси родовища 18 т золота, середній вміст 

золота  5 г/т, срібла – 15 г/т, суми свинцю і цинку – 5 %. 

Родовище Сауляк локалізоване в зоні шар’яжно-насувних дислокацій на гра-

ниці покривних споруд рифейських білопотоцької та діловецької світ, складених 

різноманітними сланцями, серед яких у діловецькій світі виділяються лінзо- та 

пластоподібні тіла вапняків і мармурів, які, на наш погляд, є типовою олистос-

тромой, приуроченою до зони конседиментаційного насуву (Михайлов та ін., 

2003). Золота мінералізація зафіксована як в “над-”, так і в “підкарбонатній” по-

зиціях, а також захоплює і кварц-карбонатні тіла, які залягають субзгідно у товщі 

вуглецевих кварц-серицит-хлоритових сланців (рис. 39). 
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Рис. 39. Схема будови родовища Сауляк (Михайлов, Федчук, 2008) 

1 – сланці; 2 – вапняки; 3 – рудні тіла; 4 – розломи 
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Товщина зони мінералізації сягає 18–30 м, товщина рудних тіл – 0,5–8,0 м і 

більше. Вони не мають чітких границь, відбиваються тільки за даними опробу-

вання, мають неправильну форму, різко виклинюються за простяганням, часто 

приурочені до границь кварц-карбонатних порід і сланців. Вміст золота різко 

змінюється, середній вміст 2–8 г/т. В рудному кварцу його вміст змінюється від 

20–30 до 200–300 г/т і більше; в тонкосмугастих сланцях неоднорідного складу 

з мікропрожилками рудного кварцу – від 5,0 до 15–20 г/т; в монотонних серици-

тових і хлоритових сланцях – від 0,1 до 2,0–3,0 г/т, зазвичай до 0,5 г/т. Вміст 

сульфідів (піротин, марказит, пірит, галеніт, сфалерит, арсенопірит) не переви-

щує 0,2–0,4 %.  

Золото присутнє у самородному стані, переважно вільне, розмір 0,01–0,1мм, 

інколи до 2–4 мм. Яскраво-жовте високопробне золото (830–930) утворює гач-

куваті, зазублені чи вигнуті пластинки на границях зерен нерудних мінералів або 

в інтерстиціях, кавернах і мікротріщинах в кварцу; краплеподібні мікровклю-

чення в піротині чи сфалериті; плоскі дуже тонкі виділення за спайністю в гале-

ніті; неправильні виділення в зростках різних сульфідів. В зростках халькопіриту 

з бляклою рудою зустрічається відносно низькопробне телуристе золото. В са-

мородному золоті присутні Ag, Fe, As, Hg, Cu. Sb. Срібло для руд не характерне, 

середня величина відношення Au:Аg 3:1. Руди добре збагачуються за гравіта-

ційно-флотаційною і гравітаційно-ціаністою схемами з вилученням 90–92 % зо-

лота в кондиційний концентрат і 80–82 % срібла.  

Запаси родовища за різними оцінками становлять від 3–4 до 10–11 т золота. 

Геологічні дані свідчать, що золоте зруденіння не обмежується рудним полем 

родовища Сауляк, а може поширюватися на більший території, включаючи ба-

сейни ручаїв Бредецель, Білий Потік і Довгорунь. Рахівський рудний район має 

значну перспективу щодо відкриття золотого зруденіння нового для України ге-

олого-промислового типу – великооб’ємного, який за низкою чинників нагадує 

зруденіння Карлін-типу (Михайлов та ін., 2003). Підтвердженням такого припу-

щення є локалізація відомих проявів у зоні шар’яжно-насувних дислокацій, в ка-

рбонатвмісних вуглецевих товщах, розсіяний стратиформний характер мінералі-

зації, наявність зон силіцифікації і піритизації, структурні і мінералогічні особ-

ливості руд, відносно велике Au/Ag відношення (3:1). Це обумовлює перспекти-

вність району стосовно золотого зруденіння.   

В Донецькій провінції відомі родовища прожилково-вкраплених руд у склад-

частих вуглецевистих теригенних товщах, які відносяться до двох мінеральних 

типів: золото-поліметалічного (Бобриківське й Гострий Бугор) і золото-пірито-

вого (Михайлівський рудопрояв). 

Бобриківське родовище приурочене до піднятої частини склепіння і південно-

західного крила Бобриківської антикліналі, складеної аргілітами з рідкісними 

шарами кварцитоподібних пісковиків карбону флішоїдної формації, контролю-

ється субмеридіональними розривами Єланчик-Ровеньківської зони і Бобри-

ківским підкидо-зсувом. Рудні поклади представлені прожилками субмеридіона-
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льного, північно-західного і північно-східного простягання, підпорядковане зна-

чення мають пошарові прожилки. Зруденіння поширене на площі 17,5 тис. м2 і 

простежене на глибину понад 3 км. Гідротермально-метасоматичні породи на ро-

довищі представлені лиственітами, березитами і аргілізитами. Вміст золота в ру-

дних тілах украй нерівномірний. Вкраплені руди містять мало золота. Вищі його 

концентрації характерні для кварц-карбонат-галеніт-сфалеритових жил і прожи-

лків, а найбільші – для кварц-карбонат-галеніт-сульфосольних прожилків, роз-

винених переважно в штокверку в межах верхнього рудного ярусу, а також без-

посередньо поблизу Бобриківського розлому. Вміст золота в рудах складає 2–9 

г/т (в окремих пробах 40–106 г/т), срібла до 320 г/т. Відношення Au:Ag варіює 

від 1:7 до 1:10. 

В березитах золото сконцентровано в піриті і арсенопіриті (0.8–60 г/т) у ви-

гляді тонкорозсіяної вкрапленості, спостерігається в кварцу, сидериті, арсенопі-

риті. Пробність золота коливається від 551 до 962. Основними елементами-супу-

тниками золота в березитах є As; в поліметалічних рудах – Pb, Zn, Ag, Cu; в су-

льфідно-сульфосольних – Pb, Sb, Hg, Ag, Ni.   

Модельний вік галеніту (за ізотопами свинцю) складає 178 млн р. Запаси зо-

лота за категорією С1 у верхньому рудному ярусі до глибини 140 м ставлять 8 т 

(середній вміст 6,9 г/т), срібла – 21 т (37 г/т). Прогнозні ресурси золота в ниж-

ньому рудному ярусі за категорією Р1 складають 430 т, середній вміст 0,63 г/т. В 

делювіально-елювіальних відкладах поблизу рудного тіла № 1 вміст золота ста-

новить до 23,5 г/м3, що дозволило почати його відпрацьовування відкритим спо-

собом. 

Михайлівський рудопрояв приурочений до березитизованих або аргілізованих 

піритвмісних пісковиків, алевролітів й аргілітів Ольховатської антикліналі. Ру-

дні тіла (0,1–8 м, середня 2,3 м) мають форму шарів і лінз, простежених на сотні 

метрів у довжину і до 150 м у ширину. Вміст золота 1,5–2,0 г/т, золото пов'язане 

з дрібнозернистим масивним піритом, де його середній вміст складає 27 г/т, а 

вміст As – 2,6 %. Крім того присутні Co (до 0,2 %) і Tе (до 0,15). Перспективність 

прояву обумовлена значною довжиною зони зруденіння (4 км), багатоярусністю, 

стійким, хоча й низьким (1,5 г/т), вмістом Au. Руди золото-піритові з домішкою 

As (2,0–2,5% у піритовому концентраті).  

Крим того в Україні відомі незначні розсипні прояви золота, які не мають про-

мислової цінності. За оцінкою міжнародних експертів ресурси золота України 

оцінюються в 3200 т. 

 

4.4. Види сировини з невиясненими перспективами  

 

До видів сировини з невиясненими перспективами віднесені наступні металі-

чні корисні копалини, які мають стратегічне значення для економіки України: ва-

надій, свинець і цинк, вольфрам, молібден, МПГ, стронцій, магній, миш’як, рубі-

дій, цезій 
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Ванадій застосовується головним чином в чорній і кольоровій металургії, для 

виготовлення високоміцних низьколегованих сплавів для авіації, космосу, ядер-

них реакторів тощо, а також в хімічній, поліграфічній та інших галузях, як ката-

лізатор при крекінгу нафти тощо.  

Світові запаси ванадію оцінюються в 22 млн т, які зосереджені переважно в 

Китаї, Росії і ПАР, які сумарно володіють майже 82 % його світових запасів. Ці 

ж країни є провідними видобувними країнами щодо ванадію, разом вони видо-

бувають понад 90 % ванадію, причому на Китай припадає понад 60 % світового 

видобутку (табл. 42). Видобуток ванадію за останні роки повільно зростає з 83 

тис. т у 2015 р. до 90 тис. т у 2019 р. Китай і Бразилія за останні роки збільшили 

видобуток, а ПАР, Індія і Казахстан зменшили. 
 

Таблиця 42. Світовий видобуток і запаси ванадію (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 42 000 45 000 48 500 53 200 56 000 9 500 

Росія 16 196 16 886 18 636 17 052 18 380 5 000 

ПАР 17 455 15 877 7 958 7 691 7 964 3 500 

Бразилія 4 988 6 544 6 798 6 562 7 045 120 

США - - - - 460 45 

Індія 1 124 1 125 - 442 450 н/зв 

Казахстан 1 000 - - - - н/зв 

Всього 82 763 85 432 81 892 84 947 90 299 22 000 

 

В Україні ванадій як супутній компонент виявлений в апатит-ільменітових ро-

довищах (Стремигородське, Торчинське, Федорівське), де його середній вміст 

складає 0,22–0,25 %; ільменітових розсипах Іршанської групи (0,23–0,26 %); ко-

рінних уран-ванадій-скандієвих рудах (Жовторіченське родовище, де вміст V2O3 

складає 0,36 %). Державним балансом корисних копалин України запаси ванадію 

обліковуються по 13 комплексним родовищам в кількості 6,5 млн т руди і  332 

тис. т V2O5 (Мінеральні ресурси…, 2020). Ванадій в Україні видобувається в не-

значній кількості (2019 р. – 220 т), перспективи нарощування промислового ви-

добутку пов’язані з розробкою корінних комплексних апатит-ільменітових родо-

вищ. 

Свинець і цинк. Вісмутат свинцю, сульфід свинцю PbS, йодид свинцю засто-

совуються як катодний матеріал у літієвих акумуляторних батареях, хлорид сви-

нцю PbCl2 – як катодний матеріал у резервних джерелах струму; телурид свинцю 

PbTe – як термоелектричний матеріал (термо-е.д.с. 350 мкВ/К), найбільш широко 

застосовуваний матеріал у виробництві термоелектрогенераторів і термоелект-

ричних холодильників; діоксид свинцю PbO2 – у свинцевих акумуляторах, також 

як основа виробництва хімічних джерел струму (свинцево-хлорний елемент, сви-

нцево-плавиковий елемент та ін.); сульфат свинцю PbSO4 – в акумуляторах. Крім 

того, свинець розглядається як теплоносій у проектах перспективних ядерних ре-

акторів на швидких нейтронах. Значне застосування знаходять сплави свинцю. 

Так, припій, що містить 67 % Pb і 33 % Sn, застосовують у електротехніці. Сплави 
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свинцю із сурмою зазвичай застосовують для оболонок кабелів та пластин елек-

тричних акумуляторів. Свинцево-кислотні акумулятори застосовуються як стар-

терні акумуляторні батареї в транспортних засобах, аварійні та резервні джерела 

енергії. 

Основне застосування цинку – оцинкування поверхні сталевих і чавунних ви-

робів, але віг також використовується для виготовлення сплавів (латунь, бронза, 

мельхіор та ін.), акумуляторних батарей, листів, труб, автомобільних шин, білил, 

типографських шрифтів тощо. 

Світові запаси свинцю становлять 90 млн т. Найбільші запаси зосереджені в 

Австралії, Китаї, Росії, Перу, Мексиці, США, які є і найважливішими продуцен-

тами цього металу, причому на Китай припадає 42 % світового видобутку (табл. 

43). Зростання видобутку свинцю відбувається в Росії, Індії, Ірані, а зменшення 

– в Китаї і США. 
 

Таблиця 43. Світовий видобуток і запаси свинцю (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 2 339,0 2 227,5 2 080,0 2 033,0 2 097,0 18,0 

Австралія 653,5 441,3 395,2 446,6 509,2 36,0 

Мексика 263,8 246,8 243,0 230,9 372,1 5,6 

Перу 315,5 314,4 306,8 289,1 308,1 6,3 

США 370,0 346,0 310,0 280,0 274,0 5,0 

Росія 156,0 204,3 204,7 206,1 207,9 6,4 

Індія 143,7 150,9 172,3 207,1 203,0 2,5 

Болівія 75,3 89,9 113,3 112,1 88,0 1,6 

Іран 32,5 36,9 44,9 49,6 72,5 н/зв 

Туреччина 75,9 64,3 75,0 76,0 71,5 0,86 

Інші країни 559,6 599,3 687,5 698,9 764,7 7,74 

Всього 4 984,8 4 721,6 4 632,7 4 629,4 4 968,0 90,0 

 

Світові запаси цинку дорівнюють 250 млн т, найбільшими запасами володіють 

Австралія, Китай, Мексика, Росія, Перу, Казахстан, США; світовий видобуток за 

останні роки стабілізувався на рівні 12–13 млн т, провідні продуценти: Китай, 

Перу, Австралія та інші країни (табл. 44). 

 
Таблиця 44. Світовий видобуток і запаси цинку (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 4 748,0 4 635,0 4 300,0 4 160,0 4 353,0 44,0 

Перу 1 421,2 1 337,1 1 473,1 1 474,7 1 404,4 19,0 

Австралія 1 610,0 884,8 852,2 1 146,8 1 337,3 68,0 

Мексика 786,8 666,9 671,4 662,4 859,2 22,0 

США 824,7 804,8 773,8 824,0 753,0 11,0 

Індія 740,7 755,8 772,6 728,4 723,4 7,5 

Болівія 442,2 487,0 527,2 519,6 527,5 4,8 
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Канада 289,6 321,3 346,8 305,0 323,0 2,2 

Росія 213,8 245,8 255,2 288,0 275,4 22,0 

Швеція 247,0 258,3 251,2 237,7 247,7 3,6 

Казахстан 342,5 324,8 315,9 304,4 244,7 12,0 

Інші країни 1 679,5 1 653,0 1 774,3 2 021,1 2 126,2 33,9 

Всього 13 346,0 12 374,6 12 313,7 12 672,1 13 174,8 250,0 

 

В Україні відомо ряд об'єктів свинцево-цинкової мінералізації, але їх невеликі 

розміри не забезпечують потреб промисловості України, які задовольняються за 

рахунок поставок з Казахстану, Росії, Узбекистану, Болгарії, Чехії, Польщі. 

В Україні відомі наступні геолого-промислові типи родовищ поліметалів: 1) 

жильні та прожилково-вкраплені в ефузивах (Берегівське, Біганське, Мужіївське 

родовища в Закарпатті); 2) солянокупольні (Біляївське в ДДЗ); 3) жильні в тери-

генних складчастих товщах (Нагольно-Тарасівське та Нагольчанське в Донбасі); 

4) стратиформні в теригенних і карбонатних породах (Марківське на схилі Воро-

незького масиву та Трускавецьке в Прикарпатті)  

Державним балансом корисних копалин України обліковуються запаси Бере-

гівського, Біганського, Мужиївського і Пержанського родовищ в кількості 41,8 

млн т руди, 670 тис. т свинцю і 1 555 тис. т цинку (А+В+С1+С2), в розробці зна-

ходиться Біганське родовище (Мінеральні ресурси…, 2020).  

Берегівське золото-поліметалічне родовище розміщене в туфогенній товщі 

неогену, рудовмісним горизонтом є переважно ріолітові туфи, розсічені двома 

системами тріщин північно-західного і  північно-східного напрямку (рис. 40). Зо-

лото-поліметалічна мінералізація представлена трьома морфологічними групами 

рудних тіл: 1) складно побудовані рудні жили в розломах північно-західного та 

північно-східного напрямку; 2) прожилково-вкраплене зруденіння в зонах підви-

щеної тріщинуватості; 3) субпластові тіла у вулканогенно-осадових відкладах. 

Жили товщиною до 3–5 м і завдовжки 350–450 м простягаються до глибини 350 

м. Головні рудні мінерали: сфалерит, пірит, галеніт, марказит, халькопірит; дру-

горядні: гематит, тетраедрит, золото, срібло, електрум, вюрцит, мельниковіт. 

 

 
Рис. 40. Розріз Берегівського родовища (Михайлов та ін., 2007) 
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1 – ріоліти, 2 – туфи ріолітів нижнього горизонту, 3 – аргіліти верхньої осадової товщі, 4 – 

аргіліти нижньої осадової товщі, 5 – вулканогенно-осадові утворення мезозою, 6 – зона Му-

жиївського розлому, 7 – рудні тіла, 8 – розломи 

 

Вміст свинцю у середньому становить 2,09 %, цинку – 5,08 %. Відзначається 

високий вміст кадмію, низький – сурми і миш'яку. Виділяються такі мінеральні 

типи руд: золото-пірит-галеніт-сфалеритовий, золото-кварц-гематитовий, золото-

адуляр-кварцовий, золото-срібло-барит-гідрослюдистий. Запаси свинцю за кате-

горією С1 становлять 5,41 тис. т, цинку – 14,4 тис. т; ресурси свинцю за категорі-

ями Р1+Р2 оцінюються у – 342,8 тис. т, цинку – 832,8 тис. т (Гурський, 2007).  

Біганське родовище комплексних алуніт-барит-поліметалічних руд має поді-

бну будову. Алунітовими рудами складена верхня частина родовища, їх запаси 

складають 196 млн т. Нижче алунітових залягають баритові руди з запасами 4,2 

млн т. Нижні поверхи родовища складені барит-поліметалічними рудами з супу-

тньою мінералізацією міді, кадмію, срібла і золота. Основні рудні мінерали: пі-

рит, марказит, сфалерит, галеніт, халькопірит, бляклі руди, халькозин, ковелін, 

піраргірит, прустит, аргентит. Запаси свинцю дорівнюють 120,2 тис. т (середній 

вміст 1,22 %), Zn – 381,1 тис. т (3,83 %) (Гурський, 2007). 

Мужіївське золото-поліметалічне родовище має зональну будову, верхній 

поверх представлений штокверковими зонами із золоторудними тілами; нижній 

– сульфідними, кварц-сульфідними, кварц-баритовими і кварцовими жилами та 

прожилками товщиною від 0,5 до 50 м, протяжністю до 600–1300 м з прожил-

ково-вкрапленою сульфідною мінералізацією. Головні рудні мінерали: сфалерит, 

галеніт, пірит, халькопірит, сульфосолі. Середній вміст свинцю 1,62 %, цинку – 

2,01 %. Запаси свинцю за категоріями С1+С2 становлять 295 тис. т, цинку – 621,6 

тис. т; прогнозні ресурси за категорією Р2: свинцю – 480 тис. т, цинку 960 тис. т 

(Гурський, 2007). 

Загалом рудний потенціал Берегівського рудного району дорівнює по свинцю: 

ресурси – 822,8 тис т, запаси – 420,6 тис т; по цинку: ресурси – 1792,8 тис. т, 

запаси – 1017,1 тис. т. 

Біляївське свинцево-цинкове родовище приурочене до південно-східної час-

тині однойменної солянокупольної структури в північно-західній частині Дон-

басу, в Бахмутській улоговині, розміщуються у породах двох структурних пове-

рхів. Верхній складений пісковиками нижнього тріасу, нижній локалізований під 

сольовою тектонічною брекчією, представленою девон-нижньотріасовими ула-

мками пісковиків, вапняків, аргілітів, алевролітів, ангідритів, ефузивних порід 

основного складу, зцементованого глинисто-карбонатним матеріалом. Брекчія 

подекуди насичена бітумами. Зруденіння прожилково-вкраплене, вкраплене, 

прожилкове, іноді масивне. Товщина рудних покладів коливається від 2,7 до 90,7 

м. Глибина залягання зруденіння 200–1000 м (рис. 41). 
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Рис. 41. Схематична карта (А) та розріз (Б) Біляївського куполу (Михайлов та ін., 2007) 

1 – брекчія соляного штоку, 2 – кам’яна сіль, 3 – зона свинцево–цинкового зруденіння, 

4 – розривні порушення, 5 – лінія розрізу 

 

Рудні мінерали – галеніт, сфалерит, пірит, марказит, мельниковіт, рідше зу-

стрічаються халькопірит, піротин, пентландит; нерудні – кальцит, доломіт, мар-

ганцевий сидерит, барит, ангідрит, каолін, ярозит, бітум. Масивні густовкраплені 

пірит-марказит-галеніт-сфалеритові руди розташовані у верхній частині рудної 

зони. Розподіл свинцю та цинку вкрай нерівномірний, стрічкоподібний. Середнє 

співвідношення цинку до свинцю в межах родовища становить 3:1. Середній 

вміст Pb у пісковиках – 0,84 %, Zn – 2,36 %; в рудній брекчії: Zn – 3,04 %, Pb – 

1,1 %. З супутніх компонентів присутні Cd (95 г/т), Tl (7,4 г/т). 

Запаси родовища категорії С2 становлять: свинцю – 265 тис. т, цинку – 618 тис. 

т; прогнозні ресурси: цинку 556 тис. т, свинцю – 142 тис. т. (Гурський, 2007). 

Проведено технологічне випробування руд з отриманням товарних свинцевого 

та цинкового концентратів. Супутніми компонентами є срібло, золото та кадмій. 

Вольфрам використовують для виробництва спеціальних сортів сталі і спла-

вів, матеріалів для електронної, електротехнічної, військової промисловості., 

фрезерних, ріжучих і гірничих інструментів, у будівництві, металообробці. 

Світові запаси вольфраму становлять 3,2 млн т, найбільшими запасами володіє 

Китай (54 % світових), світовий видобуток за останні роки стабілізувався на рівні 

84–86 тис. т, найбільший видобуток здійснює Китай (83,8 % світового видобу-

тку), а також В’єтнам, Росія, Північна Корея, Руанда, Болівія та інші країни (табл. 

45). 
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Таблиця 45. Світовий видобуток і запаси вольфраму (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 72 200 72 000 71 800 68 000 72 200 1 900,0 

В’єтнам 4 063 5 041 5 141 4 881 4 816 95,0 

Росія 2 642 2 707 2 144 2 234 2 433 240,0 

Північна Корея 72 50 310 1 410 1 130 29,0 

Руанда 1 060 1 020 905 1 155 1 120 н/зв 

Болівія 1 461 1 109 1 015 1 366 1 064 н/зв 

Австрія 861 954 975 936 892 10,0 

Португалія 474 549 669 716 518 3,1 

Бразилія 432 323 411 300 431 н/зв 

Монголія 877 755 523 430 370 н/зв 

Інші країни 3 874 2 206 2 482 2 681 1 179  

Всього 88 016 86 714 86 375 84 109 86 153 3 200,0 

 

В Україні промислових родовищ вольфраму не виявлено, хоча відомо ряд про-

явів вольфрамової мінералізації, які пов’язані з Пержанським, Коростенським, 

Корсунь-Новомиргородським, Кам’яномогильським інтрузивними комплексами 

та інше (Селищанський, Секретарський, Троянський, Капітанівський, Межиріче-

нський, Вербовий, Жовтянський (Мінеральні ресурси…, 2020).  

Так, наприклад, Селищанський прояв шеєлітоносних скарнів локалізований 

серед гнейсів, амфіболітів, кристалосланців, мармурів і кальцифірів на західному 

екзоконтакті Корсунь-Новомиргородського плутона. Він представлений зоною 

скарнування товщиною 50–125 м, протяжністю до 3 км за простяганням і понад 

500 м за падінням, до якої приурочені зони (1,2–1,5 м) з підвищеним вмістом 

вольфраму (від 0,015 до 0,055 %). Скарни за складом магнезіальні (флогопіт-ді-

опсидові) і вапняні (геденбергіт-діопсид-андрадит-гросулярові). Перші утворю-

ють біметасоматичні поклади вздовж контакту кристалосланців і серпентинових 

кальцифірів, другі – інфільтраційні тіла в амфіболітах і тіла заміщення в магне-

зіальних скарнах. Вольфрамова мінералізація представлена поодинокими зер-

нами (від 1 мм до 2 см) і зернистими агрегатами шеєліту, крім нього присутні 

самородний вісмут, галеніт, молібденіт, арсенопірит. В окремих пробах встано-

влений підвищений вміст золота (до 1 г/т). 

На жаль, особливості геологічної будови України не дозволяють очікувати 

значних перспектив щодо вольфрамової мінералізації. 

Молібден використовується в металургії для виготовлення легованих надміц-

них сталей, суперсплавів, меншою мірою – в хімічній промисловості.  

Світові запаси молібдену оцінюються в 18 млн т, найбільшими запасами воло-

діють Китай (46 % світових), а також Перу, США, Чилі та ін.; світовий видобуток 

складає 270–280 тис. т, більше всього видобувають Китай (38 % світового видо-

бутку), а також Чилі, США, Перу, Мексика (табл. 46). Постійне зростання видо-

бутку молібдену відбувається в Перу і Мексиці, у той час, як Китай і Росія змен-

шують його видобуток. 
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Таблиця 46. Світовий видобуток і запаси молібдену (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 135 150 112 590 117 090 98 420 104 440 8 300 

Чилі 52 579 55 647 62 746 60 705 54 759 1 400 

США 47 400 36 200 40 700 41 400 43 600 2 700 

Перу 20 153 25 757 28 141 28 034 30 441 2 900 

Мексика 11 327 11 896 13 985 20 265 21 694 130 

Вірменія 5 131 5 771 5 038 5 422 7 137 150 

Іран 3 337 3 340 4 280 3 690 4 160 43 

Канада 2 505 2 783 4 765 5 048 3 940 100 

Монголія 2 557 2 432 2 640 2 580 2 490 210 

Росія 3 254 3 359 3 227 2 262 1 989 1 000 

Інші країни 3 833 3 481 2 766 2 274 1 855 1 067 

Всього 287 226 263 256 285 378 270 100 276 505 18 000 

 

В Україні немає родовищ молібдену, хоча відомо декілька проявів (Вербинсь-

кий, Устинівський, Річицьки, Високий в Пержанському рудному вузлі; Східно-

Сергіївський та Ганнівський в Середньому Придніпров’ї та ін.). Загальні прогно-

зні ресурси молібдену оцінюються в 43,7 тис. т.  

Виданий спеціальний дозвіл на розвідку руд молібдену Червоної ділянки в 

Криворізькому районі Дніпропетровської області ООО «Руд Інвестріум». У той 

же час відкрита ліцензійна пропозиція на розвідку руд молібдену на Вербинсь-

кий ділянці в Житомирській області і на Східносергіївському прояві в Дніпропе-

тровській області. 

Вербинська ділянка в Житомирській області площею 2,91 га розміщена в ме-

жах Устинівського рудного поля в північно-західному облямуванні Коростенсь-

кого плутону, в межах Центрально-Коростенської зони розломів у східному ен-

доконтакті Устинівського гранітоїдного масиву, в зоні його зчленування із захі-

дним бортом Овруцької западини. Підвищений вміст молібдену (від часток до 5–

10 %) зафіксовано в невеликій інтрузії граніт-порфірів, де виявлена наявність мо-

лібденіту.  

Молібденова мінералізація представлена штокверком (0,3 км2) кварц-мускові-

тових грейзенів і серицитолітів з тонкою вкрапленістю молібденіту; топаз-цин-

вальдитових грейзенів з гніздами крупнокристалічного молібденіту; кварцових 

жил з молібденовою мінералізацією. Рудоносна зона простежена за простяган-

ням на 800 м, на глибину – до 450 м. За падінням на західному фланзі мінералі-

зована зона не оконтурена. У її межах виділено 16 крутопадаючих жило- і лінзо-

подібних рудних тіл плитоподібної форми протяжністю за падінням від 40 до 285 

м (середня 160 м), товщиною від 0,2 до 18,6 м (середня 2,4 м).   

Основним рудним мінералом є молібденіт, який утворює окремі мономінера-

льні гнізда (1–10 мм), молібденіт-флюорит-кварцові, рідше мономінеральні про-

жилки (0,1–3 см). Виділяються дві генерації молібденіту: 1) середньо- і крупно-

лускуваті зерна (0,8–4 мм), гніздо-, розетко- та прожилкоподібні агрегати; 2) то-

нкорозсіяна вкрапленість, яка супроводжується флюоритизацією. У молібденіті 
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виявлені домішки Fe (до 0,34 %), Cu (до 0,3 %), Zn (0,02–30 %), Pb (0,03–0,5 %), 

W (до 0,03 %), Ag (1–250 г/т). Іноді в молібденіті зустрічаються дрібні ксеномо-

рфні зерна вісмутину і самородного вісмуту (до 0,08 мм). Супутніми компонен-

тами є вісмут, срібло, олово, свинець, цинк, мідь, флюорит. K-Ar вік молібдено-

вої мінералізації за цинвальдитом – 1845±45 млн р.   

Прояв відноситься до мідно-молібденової формації, грейзенового типу лі-

нійно-штокверкового геолого-промислового типу. Запаси молібденової руди ка-

тегорії С2 складають 1 792 878 т, молібдену – 5 678 т, прогнозні ресурси категорії 

Р1 – 90 204 т руди і 2 745 т молібдену (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Східносергіївський прояв в Дніпропетровській області розташований на схід-

ному фланзі Сергіївського родовища золота, на перетині субширотного Півні-

чно-Сергіївського і субмеридіонального Східно-Сергіївського розломів. Він 

представлений штокверком малопотужних кварцових жил з молібденовою і мо-

лібден-вольфрамовою мінералізацією серед порфіроподібних плагіогранітів і 

плагіограніт-порфірів сурського комплексу, де спостерігаються гнізда і прожи-

лки (до 0,3 см) молібденіту. Молібденова мінералізація переважно розвинена в 

кварц-епідот-карбонатних зонах на віддалі від контактів з масивами плагіограні-

тів сурського комплексу. Метаефузиви в таких ділянках епідотизовані і карбона-

тизовані. Молібденіт утворює прожилкові виділення (1,5–2,0 мм). 

Виділяються три рудні лінійно-штокверкові зони: Північна, Центральна і Пів-

денна, локалізовані, відповідно, у північному висячому боці Сергіївського суб-

вулканічного тіла, у його центральній частині й у південному лежачому боці. 

Північна і Південна зони складені метабазальтами, Центральна – метасоматичне 

зміненими субвулканічними утвореннями кислого складу. На їх перетині виділя-

ються лінзо- і смугоподібні ділянки штокверкового зруденіння, розвинені текто-

нічні брекчії, зцементовані карбонат- і альбіт-кварцовим матеріалом з багатим 

молібденовим зруденінням, катаклаз, розсланцювання, бластомілонітизація, лу-

жно-польовошпатові, лиственіто-березитові і пропілітові метасоматити. Найпро-

дуктивніші лужно-польовошпатові метасоматити і лиственіто-березити. 

Рудні зони товщиною від 20 до 120–200 м насичені жилами й прожилками 

кварцового, карбонат-кварцового, епідот-карбонат-кварцового, альбіт-кварцо-

вого складу з молібденовою мінералізацією, яка розміщується в їхніх зальбандах 

у вигляді лінзоподібних тонколускуватих агрегатів або суцільних облямівок по-

тужністю 1–7 мм, лінзоподібних скупчень і вкраплень всередині прожилків, пи-

луватих часток у жильному кварці. Найбільші концентрації рудного мінералу 

приурочені до вигинів будинованих прожилків, що виклинюються. Зустріча-

ються молібденітові прожилки (1–2 мм). 

Мінеральний склад руд: молібденіт, пірит, халькопірит, піротин, магнетит, рі-

дше телуриди вісмуту, срібла, сфалерит, шеєліт, іноді галеніт, флюорит. Текс-

тура руд прожилково-вкраплена і прожилкова. Вміст Мо в рудних зонах складає 

від 0,01 % і вище, виділяються рудні тіла товщиною від 0,7 до 8,0 м з бортовим 

вмістом молібдену 0,05 % і більше. Перспективні ресурси Мо при бортовому вмі-

сті металу 0,1 % до глибини 300 м сягають 12 678,8 т металу при середньому 
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вмісті Мо 0,24 %, а при бортовому вмісті Мо 0,05% – 17 071 т металу при серед-

ньому вмісті Мо 0,15 % (Гурський та ін., 20061). 

Прояви молібденової мінералізації встановлені і у Східному Приазов’ї в Ок-

тябрському масиві, у Волноваській зоні розломів, Хлібодарівському і Кальчиць-

кому карєрах тощо. З них найцікавішій було виявлено поблизу селища Дмитрі-

вка в зоні субмеридіонального зсуву, де серед метасоматично перероблених па-

леопротерозойських гранітів виділяється рудна зона (3-5 м) зі смугами і ділян-

ками зелених егіринових порід з рясною вкрапленістю і жилами молібденіту (до 

1 см). Найчастіше вкрапленики молібденіту локалізуються в сплутано-волокни-

стій егіриновій масі, часто – на контактах реліктових зерен польових шпатів, 

іноді – в  останніх. Вміст Мо на видиму потужність 3 м складає 0.3%, Nb – 0.084% 

і Zr – 0.058% (рис. 42).   

Фактичний матеріал по проявам молібдену недостатній для визначення інвес-

тиційної привабливості цих об’єктів.  

 
Рис. 42. Схема геологічної будови Дмитрівського прояву (Михайлов та ін., 2007) 

1 – граніти; 2 – дайки основного складу, 3 – зони альбітитів; 4 – зони егіринізації; 5 – жили 

(а) і вкрапленість (б) молібде-ніту; 6 – розломи, тектонічні тріщини і характер переміщень; 7 

– тектонічна глинка; 8 – борознові проби 

 

Мінерали платинової групи включають платину, паладій, осмій, іридій, ру-

теній, родій. Вони використовуються в хімічній промисловості, як каталізатори 

для каталічного реформінгу на нафтопереробних заводах, для покриття електро-

дів, виготовлення термометрів опору, феромагнітних сплавів, фільтрів для очис-

тки газів, постійних магнітів, в ювелірній справі, в комп’ютерній техніці. 

Світові запаси МПГ сягають 69 тис. т, більша частина яких належить ПАР (91 
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%); видобуток платини стабілізувався на рівні 185–190 т, найбільшими видобув-

ними країнами є ПАР (72 % світового видобутку), а також Росія, Зімбабве, Ка-

нада та інші країни (табл. 47). 

 
Таблиця 47. Світовий видобуток і запаси платини (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, кг Запаси 

МПГ, т 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАР 139 125 133 241 132 500 137 053 132 989 63 000 

Росія 20 839 22 300 22 400 21 370 22 420 3 900 

Зімбабве 12 564 15 110 14 257 14 703 13 857 1 200 

Канада 10 000 9 700 6 850 7 460 7 050 310 

США 3 667 3 891 3 980 4 165 4 152 900 

Китай 2 300 3 000 2 500 2 500 2 500 н/зв 

Фінляндія 992 1 178 1 418 1 576 953 н/зв 

Колумбія 861 917 567 269 163 н/зв 

Австралія 108 152 155 110 95 н/зв 

Сербія 2 3 3 6 10 н/зв 

Польща 40 50 11 8 8 н/зв 

Ботсвана 31 0 0 0 0 н/зв 

Всього 190 529 189 542 184 641 189 220 184 197 69 000 

 

Світовий видобуток паладію становить понад 220 т, найбільше видобувають 

Росія і ПАР, які разом забезпечують 78 % світового видобутку, а також Канада, 

США, Зімбабве та інші країни (табл. 48). 

 
Таблиця 48. Світовий видобуток паладію (World Mining…, 2021; Mineral Commodity…, 

2020)  

Країна Видобуток, кг 

2015 2016 2017 2018 2019 

Росія 75 710 86 500 76 270 92 570 92 900 

ПАР 82 691 76 273 80 713 80 629 80 684 

Канада 22 600 21 200 19 140 20 880 19 750 

США 12 532 13 070 13 600 14 267 14 323 

Зімбабве 10 055 12 222 11 822 12 094 11 640 

Китай 1 200 1 300 1 400 1 300 1 300 

Фінляндія 784 901 1 021 1 157 699 

Австралія 425 610 610 430 390 

Сербія 22 23 50 55 100 

Узбекистан - - - 0 28 

Польща 20 30 7 5 5 

Ботсвана 156 0 0 0 0 

Всього 206 195 212 129 204 633 223 387 221 819 

 

Світовий видобуток родію становить понад 23 т, найбільше видобуває ПАР 

(82 % світового видобутку), а також Росія, Зімбабве, Канада, США (табл. 49). 
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Таблиця 49. Світовий видобуток родію (World Mining…, 2021; Mineral Commodity…, 

2020)  

Країна Видобуток, кг 

2015 2016 2017 2018 2019 

ПАР 18 722 19 237 18 665 18 608 19 545 

Росія 2 488 2 644 2 426 2 146 2 115 

Зімбабве 1 128 1 322 1 283 1 334 1 224 

Канада 530 650 600 750 700 

США 96 103 100 100 100 

Всього 22 964 23 956 23 074 22 938 23 684 

 

В Україні підвищений вміст МПГ було виявлено в багатьох інтрузивних маси-

вах гіпербазитів і в ряді деяких циркон-ільменітових розсипах, але до цього часу 

в Україні відсутні промислові об'єкти МПГ, хоча мафіт-ультрамафітові компле-

кси з підвищеними вмістами платиноїдів відомі в докембрії Волинського (Пру-

тівський, Залізняківський, Каменський та ін.), Дністровсько-Бузького (Північно-

Тарновацький), Середньопридніпровського (Варварівський, Алферівський, Су-

хохуторські та ін.), Приазовського мегаблоків УЩ. Вміст платини в деяких з них 

сягає 0,1–4,9 г/т, Pd – 1,15, Ir – 0,46, Os – до 0,03 г/т, Rh і Ru – до 0,1 г/т. Особливо 

високі вмісти платиноїдів відзначені в хромітових рудах Капітанівського і Липо-

веньківського масивів (Pt – 41,3–41,8 г/т;  Rh – 2,5–2,6 г/т), де виявлені лазурит, 

ірарсит, залізиста самородна платина, андуоїт, руарсит, спериліт, стибіопалади-

ніт, іридоосмін, природні сплави, арсеніди і вісмутиди МПГ; в ультрабазитах 

Жданівської інтрузії, де описаний спериліт, виявлений підвищений вміст плати-

ноїдів (Pt – до 3,68  г/т). Ресурси платиноїдів деяких об’єктів оцінені до 10 т. 

Крім того, підвищений вміст платини і платиноїдів виявлений в рифейських 

трапах Волині, залізорудних формаціях Кривбасу, в альпінотипних гіпербазитах 

Утьосової зони Карпат, в березит-лиственітових золотоносних метасоматитах зе-

ленокам’яних структур Середньої Наддніпрянщини, рудоносних скарнах Серед-

нього Побужжя, червонобарвних відкладах і метасоматитах Донбасу, корах ви-

вітрювання базит-ультрабазитових масивів УЩ, алювіальних золотоносних роз-

сипах Середньої Наддністрянщини і Побужжя. 

У свій час в мідних рудах прояву Жиричі на Волині протоколом ДКЗ були за-

тверджені перспективні ресурси категорії Р1 і балансові запаси категорії С2 пла-

тини і паладію, але, як показано вище, ця інформація є недостовірною. 

Тому про перспективи платиноїдного зруденіння в Україні наразі говорити не-

має підстав. 

Стронцій використовується у виробництві спеціального скла для телевізорів, 

комп’ютерів, радарів; керамічних магнітів, медичних приладів, пігментів, у пі-

ротехніці, як легуючі добавки до сплавів, добавки до бурових розчинів. 

Світові запаси стронцію оцінюються в 6,8 млн т, видобуток сягає 220 тис. т, 

основні видобувні країни: Іспанія (40,9 % світового видобутку), Китай (22,7 %), 

Мексика (18,2 %), Іран (16,8 %), а також інші країни (табл. 50). 
 

Таблиця 50. Світовий видобуток і запаси стронцію* (Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, т 



153 
 

 
 

2018 2019 

Іспанія 90 000 90 000 н/зв 

Китай 50 000 50 000 н/зв 

Мексика 40 000 40 000 н/зв 

Іран 37 000 37 000 н/зв 

Туреччина 1 000 1 000 н/зв 

Аргентина 700 700 н/зв 

Інші країни 1 300 1 300  

Всього 220 000 220 000 6 800 000 
* Вага целестину в т (вміст стронцію в целестині – 43,88 %) 

 

Балансом державних запасів корисних копалин України обліковуються запаси 

стронцію як супутнього компоненту по Новополтавському апатит-рідкісномета-

льному родовищу у кількості 8,6 млн т руди і 865 тис. т стронцію (А+В+С1+С2); 

родовище підготовлено до розробки, а ПРАТ «Волинська гірничо-хімічна ком-

панія» має спеціальних дозвіл на видобуток рідкіснометально-апатитових руд, 

хоча поки що не видобуває їх (Мінеральні ресурси…, 2020).  

Магній використовується в металургії, хімічній промисловості, піротехніці, 

військовій техніці, електроніці, медицині, будівництві, сільському господарстві, 

у виробництві легких конструктивних матеріалів і сплавів, в літако- та ракетобу-

дуванні, виробництві деяких вузлів ядерних реакторів, автомобілів.  

Світові ресурси і запаси магнію не ідентифіковані, світовий видобуток складає 

біля 400 тис. т на рік, основні продуценти: США (понад 100 тис. т), Китай (біля 

90 тис. т), Канада (65 тис. т), Росія і Норвегія (по 35–40 ти. Т), Ізраїль (біля 30 

тис. т), а також Бразилія, Франція, Ісландія, Австралія.  

Україна має значні запаси магнію (понад 150 млн т MgO) у складі корінних 

родовищ калійно-магнієвих солей Передкарпатського прогину (Калуш-Голин-

ське, Стебницьке), ДДЗ (Затуринське, Новоподільське), розчинених в ропі Крим-

ських озер і заток (Сиваш, Старе, Донузлав). Основну кількість металічного ма-

гнію виробляє Калуський хіміко-металургійний комбінат та Запорізький титано-

магнієвий комбінат.  

Калуш-Голинське родовище представлене двома соленосними покладами ро-

зміром від 300×700 до 1000×2000 м, товщиною до 50 м. Калуська товща товщи-

ною до 600 м зім’ята в пологі складки, у склепінневих частинах антикліналей на 

глибинах 40–150 м розвинуті гіпсово-глинисті шляпи товщиною 30–100 м. Со-

леносні поклади складені перешаруванням каїнітових, лангбейнітових, каїніто-

галітових верств з домішками кізериту, полігаліту, полігаліто-глинистих проша-

рків. Середній вміст MgO в рудних тілах 5,06 %, К2О – 11,25 %; вміст нерозчин-

ного залишку 5–25 %. 

Стебницьке родовище представлено покладами калій-магнієвих солей у во-

ротищенській світі нижнього міоцену, де виявлено п’ять калій-магнієвих гори-

зонтів розміром від 100×700 м до 2000×4000 м, товщиною до 30–50 м. Основ-

ними мінералами є галіт, каїніт, лангбейнит, сильвін, присутні кізерит і поліга-

лит. Каїніт зустрічається у вигляді дрібнозернистих агрегатів, паралельно-воло-

книстих і радіально-волокнистих утворень. Середній вміст в солях MgO – 8,32 
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%, К2О – 10,64 %. Загальні запаси сирих солей на Калуш-Голинському та Стеб-

ницькому родовищах складають біля 2 млрд т (біля 150 млн т MgO). 

Родовища магнієвих солей ДДЗ приурочені до краматорської світи пермі, де  

виділено 5 калій-магнієвих горизонтів товщиною 15–30 м, нижній з яких склада-

ється з карналіт-кізеритових і бішофітових солей, три середніх – з солей сильві-

нітового складу, у верхньому розвинуті поклади сильвініт-карналітових, карна-

літ-кізеритових солей. 

Затуринське родовище представлене горизонтом з бішофітом товщиною 

14,5–24,0 м на площі близько 200 км2, на глибині 2658–2678 м. Породи  покрівлі 

і підошви складені карналітом, кізеритом з домішками глинистого матеріалу, га-

літу та ін. Бішофітова порода складається на 88,47 % з бішофіту, присутні галіт 

(8,53 %), кізерит (1,87), гіпс (0,82), інші солі (0,31). 

Новоподільське родовище представлене 3 пластами калійно-магнезіальних 

солей: нижній пласт складений карналітом, середній – бішофітом, верхній – ка-

рналітом і галітом з високим вмістом глинистих домішок. Пачка галіт-бішофіт-

карналітових солей залягає на глибині 2338–2387 м. Потужність бішофітового 

горизонту – 15–35 м, вміст бішофіту – до 94 %. Запаси оцінено в 1,68 млрд т. 

Видобуток бішофіту здійснюється шляхом свердловинного розчинення на За-

туринському і Новоподільському родовищах. Сумарні прогнозні ресурси бішо-

фітових розсолів становлять не менш 50 км3. 

Родовища ропи Кримських заток та озер – це сучасні відклади комплексних 

солей, які формуються в результаті постійного випаровування вод Азовського 

моря, що надходять у мілководну, відділену від загальної акваторії затоку – Си-

ваш, поблизу якої знаходяться відокремлені озера (Старе, Сасик, Донузлав), які 

також формують ропу. Середній вміст MgO в ропі коливається від 0,38 до 1,15 

%. 

Крім описаних, у майбутньому інтерес можуть представляти такі нетрадиційні 

для України типи магнезіальної сировини, як метаморфогенні родовища магне-

зиту і талько-магнезиту (Правдинське, Веселянське), високомагнезіальні ме-

таультрабазити (Приазов’я), доломітові мармури і кальцифіри (Завалівське). На 

один з подібних об’єктів – Сухотурівська ділянка комплексних тальк-магнезито-

вих руд, нікелю, кобальту – відкрита ліцензійна пропозиція. 

Правдинське родовище талько-магнезитів представлене рядом крутопадаю-

чих пластоподібних покладів субмеридіонального простягання протяжністю 

0,5–2,5 км, товщиною 80–350 м, шириною 150–350 м в однойменній ультраосно-

вній інтрузії, яка складена хризотіловими, антигоритовими серпентинітами, та-

льк-магнезит-серпантиновими і тальк-магнезитовими породами, тальк-хлорито-

вими і хлорит-карбонат-тальковими сланцями.  

Виділяється два типи руд: тальк-магнезитові та карбонатизовані серпентиніти. 

Перші складені тальком (35–50 %) і магнезитом (брейнеритом) (40–60 %), при-

сутні серпентин (антигоріт), доломіт, магнетит, хлорит, хроміт, сульфіди. Вміст 

основних компонентів (%): MgO – 32–36; SiO2 – 25–30; CaO – до 20; Al2O3 – до 

2. Характерні масивні, зрідка сланцюваті текстури, порфіробластові та лепідог-
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ранобластові структури. Карбонатизовані серпентиніти складені (%) серпенти-

ном (60–80), магнезитом (10–30) та іншими карбонатами (10–20), тальком, маг-

нетитом, хромітом, зустрічаються олівін, бастит, сульфіди. Вміст основних ком-

понентів (%): MgO – 36–41; SiO2 – 31–37; Al2O3 – 1; CaO – 20.  

Запаси родовища (категорії А+В+С1) складають 105 млн т руди з 55 % талько-

магнезиту і 45 % – карбонатизованих серпентинітів, прогнозні ресурси до гли-

бини 300 м оцінюються в 300 млн т. Кондиції руд: вміст MgO – не менше 38,4 %; 

Al2O3 – не більш 2 %; CaO – не більше 2,5 %; MgO/SiO2 – не менше 1,1. Техно-

логічні дослідження довели можливість використання сировини родовища як ма-

гне-зитово-брейнеритових і талькових марок А і Б концентратів багатоцільового 

призначення; форстеритових вогнетривів із талько-магнезитів і серпентинітів; 

тонкого тальк-магнезитового і карбонат-серпентинітового борошна для вироб-

ництва сільхоздобрив, інсектицидів, шлакоситалів, жаростійких бетонів тощо; 

вогнетривкої цегли та ін.    

Веселянське родовище талько-магнезитів розміщене серед кристалічних сла-

нців докембрію (серпентиніти, тальк-карбонатні, тальк-хлоритові, хлорит-амфі-

болові породи). Представлене трьома крутопадаючими покладами з лінзами і 

прошарками серпентинітів. Протяжність покладів 600–1280 м, потужність 50–

180 м. Вони складені магнезитом (20–60 %), тальком (15–45 %), серпентином (3–

30 %), магнетитом (3–8 %). Запаси родовища по категоріям А+В+С1 підраховані 

у кількості 1322 тис т, прогнозні ресурси – 250 млн т.  

Сухохуторська ділянка комплексних тальк-магнезитових руд, нікелю, коба-

льту в Дніпропетровській області площею 127,6 га представлена тальк-магнези-

товими рудами товщиною 15–82 м (середня 42,6 м) по архейським серпентині-

там, перекритими мезокайнозойською корою вивітрювання середньою товщи-

ною 23,9 м і неоген-четвертинними глинистими породами середньою товщиною 

32,5 м. В корі вивітрювання спостерігається підвищений вміст нікелю (0,2–2,0 

%), кобальту (середній вміст 0,055 %) і заліза (середній вміст 24,3 %). За хіміч-

ним складом тальк-магнезитові руди не відрізняються від руд Правдинського ро-

довища: вміст MgO складає 37,59 %, SiO2 – 30,34 % (MgO/SiO2 – 1,26), CaO і 

Al2O3 – менше 2 %. Запаси тальк-магнезитових руд за категорією С2 складають 

75 739,7 тис. т, ресурси (Р1) – 164 693,3 тис. т; запаси супутнього нікелю кори 

вивітрювання за категорією С2  складають 72,96 тис. т (бортовий вміст нікелю 0,5 

%), кобальту – 4,77 тис. т, заліза – 1 420,21 тис. т (Інвестиційний атлас…, 2021).    

Таким чином, є перспективи нарощування видобутку магнієвих солей в Укра-

їні за рахунок виявлення інших родовищ в ДДЗ, дорозвідки флангів і глибоких 

горизонтів родовищ Передкарпаття, вивчення родовищ талько-магнезитів і кар-

бонатизованих серпентинітів (Правдинське). 

Миш’як використовується для легування сплавів свинцю, синтезу ряду напі-

впровідникових матеріалів, у військовій справі, у медицині, виготовлення свин-

цевих акумуляторів, у сільському господарстві, 

Світовий видобуток миш’яку за останні роки коливається на рівні 53–59 тис. 

т, найбільші видобувні країни: Перу і Китай, які разом забезпечують 86 % світо-

вого видобутку, а також Марокко, Росія, Бельгія та інші країни (табл. 51). 
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Таблиця 51. Світовий видобуток і запаси миш’яку (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, т 

2015 2016 2017 2018 2019 

Перу - 23 252 22 403 20 376 24 915 

Китай 25 000 25 000 25 000 24 000 24 000 

Марокко 7 567 6 122 6 879 5 578 5 055 

Росія 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Бельгія 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Болівія 38 38 20 238 126 

Японія 45 45 45 45 45 

Намібія 2 000 1 960 700 0 0 

Іран 110 0 400 0 0 

Всього 37 260 58 917 57 947 52 737 56 641 

 

В Україні промислових арсеновмісних руд не виявлено. Миш’як трапляється 

в комплексних рудах. Підвищений вміст миш’яку було встановлено в рудах де-

яких родовищах України, зокрема, Микитівському і Костянтинівському ртутних, 

золоторудних Клинцівському родовищі і Михайлівському прояві, золото-полі-

металічному Берегівському родовищі.  

Рубідій і цезій використовується в електронно-оптичній галузі, для виготов-

лення вакуумних радіоламп, термісторів, лазерів, мазерів, люмінесцентних екра-

нів і трубках, катодів для фотоелементів, спеціальної кераміки, скла, емалі; солі 

рубідію – як каталізатор в органічному синтезі; ізотоп 133Cs – в квантових стан-

дартах частоти, в біомедичних дослідженнях; цезій – в МГД-генераторах, плаз-

мових підсилювачах надвисоких частот, системах автоматичного контролю, ке-

рування і наведення ракет, системах дальнього зв’язку і протиракетної оборони, 

для виготовлення фотоелектричних елементів, в енергетиці. 

Значні запаси рубідію встановлені в Намібії (50 тис. т), Зімбабве (30 тис. т), 

Канаді (12 тис. т), в інших країнах (10 тис. т), загальні світові запаси оцінюються 

в 100 тис. т (Mineral Commodity…, 2020). Запаси цезію відомі в Канаді (120 тис. 

т), Зімбабве (60 тис. т), Намібії (30 тис. т), Австралії (7,1 тис. т), загальні світові 

запаси складають 220 тис. т. 

В Україні немає родовищ із затвердженими запасами рубідію і цезію, хоча їхні 

прояви встановлені в деяких родовищах літію (Михайлов та ін., 2007).  

Так, на південному фланзі Жовторіченського родовища серед метасоматич-

них діопсидових кварцитів гданцівської світи відомі жили (0,1–0,5 м) зональної 

будови, збагачені полуцитом. Їх центральні частини складені грубозернистими 

різновидами з вкраплениками мікрокліну, сподумену, полуциту, ендоконтакти – 

дрібнокристалічними з виділеннями апатиту і рубеліту. Характерні численні 

апофізи і відгалуження товщиною до 5 см, довжиною до 1,5 м, складені альбіт-

полуцитовим агрегатом з мікрокліном і апатитом. Пегматити складені кварцом, 

мікрокліном і альбітом, зустрічаються зерна сподумену, полуциту, рубеліту, апа-

титу, колумбіту, арсенопіриту, мусковіту. Сподумен представлений коротко-

призматичними кристалами розміром до 1×4 см (2–3 %);  полуцит – дрібнозер-



157 
 

 
 

нистим агрегатом біло-блакитного кольору з металічним блиском. Розмір крис-

талів апатиту і рубеліту досягає 1 см. Колумбіт і арсенопірит зустрічаються у 

вигляді рідкісних кристалів розміром до 3 мм. 

У Станкуватському родовищі підвищений вміст рубідію і цезію встановле-

ний в зонах біотитизації на контакті пегматитів з амфіболітами (Rb2O – 0,03–

1,16; Cs2O – 0,06–0,28 %). В біотиті апоамфіболітових сланців середній вміст 

Rb2O дорівнює 1,38 % (від 0,12 до 2,3 %).  На контакті пегматитів з породами 

ультраосновного складу розвинені зони флогопітизації товщиною від перших см 

до 0,5 м, іноді до 8 м з вмістом Rb2O – 0,06–1,80; Cs2O – 0,10–0,50. Вони складені 

флогопітом, тремолітом, антофілітом, кумінгтонітом, блакитно-зеленим апати-

том. Основний концентратор Rb і Cs – флогопіт з середнім вмістом Rb2O 0,76 % 

(від 0,045 до 1,45 %) і Cs2O – 0,83 (0,34–1,61 %).   

У Полохівському родовищі підвищені концентрації Rb і Cs приурочені до пе-

рекристалізованих гранат-біотитових і гранат-біотит-кордієритових гнейсів в ек-

зоконтактах пегматитових тіл, де вміст Rb2O дорівнює 0,04–0,12 % (середній 

0,11%); Cs2O – 0,02–0,05 % (0,04 %). Основним мінералом-концентратором рід-

кісних лугів є біотит (Rb2O – 0,14–0,24 %, Cs2O – 0,057–0,093 %). 

Крім цих родовищ підвищені концентрації рідкісних лугів встановлені в зоні 

флогопітизації на контакті Новомосковського масиву гранітів з ультрабазитами 

Конкської ЗКС; в малих інтрузіях гранітів Волинського і Приазовського блоків; 

в гідротермально змінених гранітах Пержанського рудного поля (до 740–2000 г/т 

Rb2O), а також у підземних водах Донбасу (Rb – до 1,25 мг/л, Cs – до 0,08 мг/л) і 

ґрунтових водах Керченско-Таманского району (до 0,36 – 4,0 мг/л).  
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РОЗДІЛ 5. НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ  

 

Україна має велику базу неметалічних корисних копалин, представлених ро-

довищами гірничохімічної, гірничорудної, металургійної, будівельної, агрохімі-

чної сировини (апатит, барит, бішофіт, бром, глауконіт, сапоніт, сіль, сірка, фос-

форит, графіт, каолін, целіт, цеоліт, і ангідрит, глини та піски, перліт та багато 

іншого). Як і для металічних корисних копалин, за ступенем інвестиційної при-

вабливості неметалічні корисні копалини теж можна розділити на чотири групи:  
 традиційні, які інтенсивно розробляються в Україні вже довгий час, мають значні роз-

відані запаси, забезпечують наповнення державного бюджету (каолін, піски формува-

льні, будівельне і облицювальне (декоративне) каміння, глина тугоплавка);   

 високоперспективні, родовища чи прояви яких в Україні відомі, із значними запасами 

чи ресурсами, але поки що не розробляються або розробляються в незначних обсягах 

(графіт, солі калійні, абразивна сировина (гранат), кварцова сировина, сировина п’єзоо-

птична);  

 перспективні, родовища чи прояви яких в України відомі, але запаси чи ресурси остато-

чно не встановлені, тому перспективи їх освоєння не визначені (фосфорити, апатит, пла-

виковий шпат, глауконіт, флюсові вапняки і доломіти, вапняки для цукрової промисло-

вості, бентонітові глини, польовошпатова сировина, каменебарвна сировина);  

 з невиясненими перспективами, прояви та дрібні родовища яких відомі в Україні, проте 

їх масштаби не дозволяють припускати значних ресурсів, або такі, які не користуються 

попитом на світових ринках (барит, бор, давсоніт, бром і йод, мінеральні сорбенти, ви-

сокоглиноземиста сировина, алмаз, сировина для виробництва мінеральних фарб, фтор, 

сірка). 

 

5.1. Традиційні види сировини  

 

До традиційних видів сировини віднесені наступні неметалічні корисні копа-

лини, які мають стратегічне значення для економіки України: каолін, піски фор-

мувальні, будівельне каміння, глина тугоплавка 

Каолін використовується в паперовій, гумовотехнічній, керамічній, фарфо-

рово-фаянсовій, металургійній галузях. 

Світовий видобуток каоліну за останні роки стабілізувався на рівні 38–40 млн 

т, найбільшими видобувними країнами є Китай, США, Німеччина, Індія, Чехія, 

які разом забезпечують 62 % світового видобутку, а також Україна (4,7 %), Іран, 

Росія та інші країни, причому видобуток каоліну постійно зростає в Ірані і Росії 

(табл. 52). 
 

Таблиця 52. Світовий видобуток і запаси каоліну (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, тис. т 

2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 7 030,0 7 240,0 6 910,0 6 650,0 6 400,0 

США 5 810,0 5 290,0 5 450,0 5 350,0 5 060,0 

Німеччина 3 733,7 4 740,0 5 168,0 4 930,0 4 760,0 

Індія 4 770,0 4 110,0 4 100,0 4 400,0 4 400,0 

Чехія  3 454,0 3 540,0 3 669,0 3 622,0 3 446,0 

Україна 1 814,8 2 335,0 2 379,6 2 091,5 1 843,6 
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Іран 791,2 868,2 861,9 1 159,0 1 813,4 

Росія 786,0 1 064,8 1 593,0 1 485,9 1 530,8 

Бразилія 1 809,0 1 737,0 1 771,0 1 550,0 1 471,6 

Туреччина 1 887,3 1 283,3 1 362,8 1 515,6 1 283,8 

Інші країни 6 484,7 6 844,7 7 044,0 7 869,6 6 647 

Всього 38 370,7 39 053,0 40 309,3 40 623,6 38 656,2 

 

Україна є однією з найважливіших каоліноносних провінцій світу, тут відомо 

біля 150 родовищ та проявів каоліну, як правило, високої якості. Державним ба-

лансом запасів враховуються запаси 42 родовищ, з яких розробляються 22 родо-

вища, у 2019 р. видобуток склав 1 899,2 тис. т. Загальні запаси каоліну в Україні 

становлять 1 191,2 млн т (у тому числі балансові запаси категорії А+В+С1+С2 – 

1 022,6 млн т), а ресурси – 4500 млн т. Збагачення каолінів здійснюється на Про-

сянівському і Глуховецькому каолінових комбінатах і Турбівському каоліно-

вому заводі. 

Родовища каоліну локалізовані переважно в межах УЩ, де пов’язані з корою 

вивітрювання гранітоїдів, але також відомі в Закарпатті і ДДЗ (рис. 43). Вони 

належать до двох типів: первинні (основні та лужні) і вторинні.  

 

 
Рис. 43. Схематична карта поширення родовищ каоліну (Гурський та ін., 20062) 

а–б – родовища первинних каолінів, які не експлуатуються (а), експлуатуються (б); в–г – вто-

ринних каолінів, які не експлуатуються (в), експлуатуються (г) 

Родовища: 1 – Лозовиківське, 2 – Вербівське, 3 – Котельнянське, 4 – Дубищанське, 5 – Жито-

мирське, 6 – Крошанське, 7 – Костянтинівське, 8 – Кам’янобродське, 9 – Шаберівське, 10 – 

Смоківське, 11 – Токарівське, 12 – Дубрівське, 13 – Пило-Курманське, 14 – Городницьке, 15 

– Олевське, 16 – Купецьке, 17 – Чмельське, 18 – Королівське, 19 – Максимівське, 20 – Кия-

нка, 21 – Колонія Крук, 22 – Олександрівське, 23 – Бражинське, 24 – Урочище Кошари, 25 – 

Добринське, 26 – Чоповицьке, 27 – Домолецьке, 28 – Шатрищенське, 29 – Чигиринське, 30 – 
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Межирицьке, 31 – Черевківське (Житомирська обл.); 32 – Голичувське, 33 – Дерманівське, 34 

– Кле-сівське, 35 – Остківське (Рівненська); 36 – Токарівське, 37 – Купинське, 38 – Новацьке, 

39 – Майдан-Вільське, 40 – Буртинське, 41 – Староліське, 42 – Городнівське (Хмельницька); 

43 – Сумовка, 44 – Березни, 45 – Райківське, 46 – Хреновське, 47 – Парпуровецьке, 48 – Тур-

бівське, 49 – Самгородське, 50 – Збарож-Губіно, 51 – Германівське, 52 – Красне, 53 – Глухо-

вецьке (Вінницька); 54 – Циберманівське, 55 – Уманське, 56 – Новоселицьке (Черкаська); 57 

– Софіївське, 58 – Катеринівське, 59 – Шпілевське, 60 – Петровське (Кіровоградська); 61 – 

Христофорівське, 62 – Гейківське, 63 – П'ятихатське, 64 – Васильківське, 65 – Софіївське, 66 

– Усть-Кам'янське, 67 – Томаківське, 68 – Хутір Бігма, 69 – Славгородське, 70 – Афанасіїв-

ське, 71 – Роздольське, 72 – Роздорське, 73 – Вишневецьке, 74 – Циганівське, 75 – Ніколь-

ське, 76 – Просянівське (Дніпропетровська); 77 – Белаське, 78 – Михайло-Левшино, 79 – За-

порізьке, 80 – Івано-Аннівське, 81 – Пологівське, 82 – Конкські Роздори (Запорізька); 83 – 

Володарське, 84 – Бохарівське, 85 – Преображенське, 86 – Богородицьке, 87 – Володимирів-

ське, 88 – Костянтинівське (Донецька); 89 – Руднівське, 90 – Глухівське (Сумська); 91 – Ква-

сівське, 92 – Берегівське, 93 – Керецьке, 94 – Дубриницьке (Закарпатська) 

 

Поклади первинних каолінів в корі вивітрювання докембрійських гранітоїдів 

мають площадну, гніздову, карманоподібну та іншу форму, товщину від 1,4 м до 

120 м (в середньому 10–40 м), знаходяться на глибині від 5 до 42 м, характеризу-

ється зональністю (знизу): строкаті глини – лужні каоліни – нормальні (основні) 

каоліни. За вмістом Al2O3 виділяють нормально глиноземисті (Al2O3 < 39 %) і 

підвищено глиноземисті (Al2O3 > 39 %); SiO2 – помірно кременисті (до 65–70 %) 

і кременисті (>70 %); К2O – нормальні (основні) (<2 %) і лужні (>2 %). 

До найбільших родовищ первинних каолінів відносяться Глуховецьке, Турбів-

ське, Великогадоминецьке, Жежелівське, Просянівське, Біляївське, Білгород-

ське, Пологівське, Володимирське, Мурзинське, Дібровське, Чаусівське та ін. 

Глуховецьке родовище у Вінницькій області розроблюється з 1901 р. Воно 

представлено покладами первинних каолінів мезокайнозою каолінітової і каолі-

ніт-гідрослюдистої зон у корі вивітрювання гранітоїдів раннього докембрію. Це 

білі породи лускатої і пелітоморфно-лускатої структури, смугастої і гнейсовид-

ної текстури, середньої пластичності, жирні на дотик. Вони залягають субгори-

зонтально, їх товщина мінлива і змінюється від 1,0 до 48 м (середня 22,6 м). Ро-

зкривні породи представлені ґрунтово-рослинним шаром, четвертинними сугли-

нками, пісками і глинами, неогеновими строкатими глинами загальною товщи-

ною від 1–6 м до 16–29 м. Хімічний склад каолінів наведений в табл. 53. 
 

Таблиця 53. Хімічний склад каолінів (%) 

Компонент Глуховецьке Турбівське Великогадоминецьке Жежелівське 

від – до сере-

днє 

від – до середнє від – до 

SiO2 60,4–72,6  67,7 48,7–68,7 69,09 55,14–67,62 

Al2O3 22,5–28,7  23,0 20,7–33,8 20,96 20,62–28,38 

Fe2O3 0,1–1,87  0,4 0,14–2,6 0,26 0,4–6,7 

TiO2 0,34–1,7  0,6 0,2–2,5 0,34 0,4–1,61 

CaO 0,02–0,07  0,05 0,12–1,6 0,03 0,14–0,83 

MgO 0,02–0,25  0,03 н/зв 0,106 0,11–1,2 

MnO н/зв н/зв н/зв 0,05 н/зв 

K2O 0,12–1,46  0,3 0,04–3,1 2,26 0,1–1,7 
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Na2O 0,01–0,2  0,03 н/зв 0,077 0,07–0,15 

P2O5 н/зв н/зв н/зв 0,017 н/зв 

SO3 0,02–0,03  0,02 н/зв – 0,01–0,1 

В.п.п. 6,3–10,7  7,9 6,7–12,7 6,40 6,5–11,6 

Вологість 11,6–27,2 н/зв 16–30,6 (18,7) н/зв 18,5–20,6 

Вогнетривкість 1690–1740о н/зв 1710–1750 н/зв 1580–1670о 

 

Основними мінералами є каолініт (47–71 %) і кварц (10–45 %), зустрічаються 

гідрослюди, гетит і гідрогетит, мікроклін, акцесорні апатит, монацит, циркон, 

лейкоксен, магнетит. У цілому каоліни родовища характеризуються високою які-

стю і можуть використовуватися для виробництва санітарно-будівельної кера-

міки і господарського фаянсу  

Залишок балансових запасів родовища за категоріями А+В+С1+С2 на 

01.01.2020 р. складав 107 894 тис. т. Родовище розроблюється ПрАТ «Глухове-

цький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат (ділянка 1) і ТОВ «АВК Ук-

раїнське каолінове товариство» (ділянка 2). 

Турбівське родовище у Вінницькій області представлено покладом первинних 

каолінів товщиною 2–25 м (в середньому 13 м), перекритих четвертинними гли-

нами і суглинками товщиною від 0 до 25 м (у середньому 13 м). Каоліни мають 

дрібнолускату структуру з реліктами зернистої, мінеральний склад (%): каолініт 

– 6–90 (як правило 75–85), кварц – 10–35, лейкоксен – до 5–7, гідроксиди заліза 

– 1, гідрослюда – 2, присутні гранат, монацит, циркон, апатит, ксенотим, ільме-

ніт. Каолініт пелітоморфний, дрібнолускуватий, вермикулітоподібний. За своїми 

показниками каолін родовища може використовуватися для виробництва саніта-

рної кераміки і як наповнювач при виробництві гуми, пластмас, картону, паперу 

тощо. Залишок балансових запасів родовища за категоріями А+В+С1+С2 на 

01.01.2020 р. складав 6 863 тис. т. Родовище розроблюється ПрАТ «Турбівський 

каоліновий завод» (спеціальний дозвіл № 2766 від 27.08.2002 р.). 

Великогадоминецьке родовище у Вінницькій області, представлено шаром 

каолінів товщиною від 1 до 89 м (середня 19–25 м); зональної будови, причому 

верхня каолінова зона поділяється на підзони нормальних (вгорі) і лужних 

(внизу) каолінів (рис. 44). Розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним 

шаром, четвертинними і неогеновими суглинками, глинами і перевідкладеним 

каоліном загальною товщиною до 38 м (у середньому 13,5–23,7 м). За своєю які-

стю каолін родовища може застосовуватися для виробництва гумовотехнічних 

виробів, паперу і картону, керамічних виробів, електротермічного силуміну і 

ультрамарину, хімічних виробів, кабелів, косметики. 

Балансові запаси родовища (А+В+С1+С2) на 01.01.2020 р. складали 171 458 

тис. т. Родовище розроблюється ТОВ «Українське каолінова компанія» (ділянка 

1) (спеціальний дозвіл № 1104 від 17.10.1997 р.). і ТОВ «Українське каолінове 

товариство» (ділянка «Вінницька») (спецдозвіл № 5198 від 14.10.2010 р.). 
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Рис. 44. Схематичні геологічні розрізи кори вивітрювання  Глуховецько-Турбівського 

району (Михайлов та ін., 20081) 

1 – кайнозойські  відклади;  зони вивітрювання: 2 – каолінітів, 3 – гідрослюд, 4 – зона дезін-

теграції; 5 – бердичівські граніти (тіньові мігматити), 6 – смугасті мігматити (бердичівські), 7 

– граніти аплітпегматоїдні, 8 – піроксеніти, 9 – геологічні границі (а), розломи у фундаменті 

(б); 10 – бурові свердловини; 11 – денна поверхня 1901 р. на Глуховецькому родовищі. 

 

Жежелівське родовище у Вінницькій області представлено покладами пер-

винного каоліну каолінітової зони товщиною до 36,8 м (середня 17,6 м), приуро-

чені до мезокайнозойської кори вивітрювання по гранітоїдам УЩ, перекриті ґру-

нтово-рослинним шаром, суглинками, глинами, у тому числі строкатими, кайно-

зою товщиною від 1,2–3,1 м в долині і до 15–16 м на вододілі. Головними міне-

ралами каолінів є каолініт (47–71 %), кварц (24–48 %), калішпат (1–3 %), біотит 

(0,5–2,0 %), лейкоксен (0,5–2,0 %), ільменіт, акцесорні і рудні мінерали. За своєю 

якістю каоліни родовища придатні для виробництва гумотехнічних виробів, па-

перу і картону, для потреб керамічної промисловості. 

Залишок балансових запасів родовища за категоріями А+В+С1+С2 на 

01.01.2020 р. складав 23 795 тис. т. Родовище розроблюється ТОВ «Жежелівсь-

кий каолін» (спеціальний дозвіл № 4888 від 03.02.2009 р.). 

Інші родовища мають подібну будову і склад. 

Родовища вторинних каолінів також сконцентровані переважно на УЩ: Ново-

селицьке, Кіровоградське, Пологівське, Володимирівське, Мурзинське, Обознів-

ське та ін.  

Новоселицьке родовище в Черкаській області представлене двома пластами 

вторинних каолінів в осадовій товщі нижньої крейди. Промислове значення має 

нижній підвугільний пласт товщиною 0,4–24 м (середня 5 м), товщина покрівлі 

(буре вугілля, піски, глини) – 35 м. Каоліни сірі тонковідмулені, складені каолі-

нітом з домішкою гідраргіліту; їх хімічний склад: SiO2 – 25,22–71,60 %, 

Al2O3+TiO2 – 36,76–70,14 %, Fe2O3 – 0,21–7,63 %, CaO – 0,05–0,14 %, Na2O – 
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0,07–0,38 %, MgO – 0,06–0,28 %; в. п. п. – 13,25–25,39 %. Експлуатується Вату-

тінським комбінатом вогнетривів. Запаси каолінів за категорією А+В+С1 склада-

ють 20 889 тис. т, нині майже вичерпані. Сировину використовують для вигото-

влення вогнетривів і фарфоро-фаянсових виробів. 

Кіровоградське родовище представляє пластовий поклад в глинах бучацької 

світи палеогену товщиною 0,4–30,0 м (середня 6,0–7,5 м), перекритий товщею 

пісків, суглинків і глин товщиною 3–49 м. Каоліни представлені 5-ма сортами, 

серед яких є високоглиноземистий різновид з Al2O3+TiO2 – 27–45 %, Fe2O3 – 1,8–

3,0 %. Вогнетривкість 1670–1770˚С. 

Пологівське родовище в Запорізькій області представлене пластом (3,7 м) ка-

олінітових темно-сірих вогнетривких глин, перекритих пластами (0,2–20 м) „чи-

стих” білих каолінів. Середня глибина залягання покладу 30–40 м. Глини в осно-

вному малозалізисті (Fe2O3 – 0,6–1,3 %); високоглиноземисті (SiO2 – 46,4–54,5 

%;  TiO2 – 0,8–1,2 %; Al2O3 – 32,9–45,5 %; Fe2O3 – 0,6–4,5 %), вогнетривкість 

1670–1750˚С. Запаси родовища складають 17,7 млн т, воно розроблюється ЗАТ 

«Гірничодобувна компанія «Мінерал».  

Володимирівське родовище в Донецькій області представлене пластами і лін-

зами каолінів товщиною 0,2–17,0 м (середня 3,8), що залягають на глибині 2,5–

35,2 м. Каоліни неоднорідні за забарвленням і складом, низько- і середньодиспе-

рсні, виділяються різновиди: білі, однорідні, щільні; сірі, світло- і жовто-сірі, 

щільні; темно-сірі, строкаті, плямисті.  

Мурзинське родовище вторинних каолінів в Черкаській області представлено 

покладом світло-сірих, сірих, темно-сірих, зрідка білих, кремових, або фіоле-

тово-сірих вторинних каолінів апт-альбського ярусу товщиною 1,0–23,4 м (сере-

дня 4,21–5,03 м), які залягають на апт-альбських пісках і піщано-каолінистих по-

родах і перекриті крейда-четвертинними глинами і суглинками товщиною від 

3,75 до 81,4 м (середня 18–33 м). Основним мінералом каолінів є каолініт (80–95 

%), в незначних кількостях присутні галуазит (до 3 %), кварц (1–10 %), а також 

гідрослюда, польовий шпат, ільменіт, гідроксиди заліза. Інколи зустрічаються пі-

рит і марказит. За результатами технологічних досліджень встановлено, що као-

ліни родовища є цінною вогнетривкою сировиною з незначним вмістом сторон-

ніх домішок, належать до середньо-, високодисперсної і середньо-, високоплас-

тичної сировини. Балансові запаси родовища за категоріями В+С1 складають 11 

588 тис. т. Розроблюються кар’єром. 

Таким чином, по каолінах відкривається широка гама можливостей щодо ви-

бору об'єктів інвестування. 

Піски формувальні використовуються в металургії для виготовлення ливар-

них форм та стрижнів. 

Україна має значні ресурси формувальних пісків, поклади яких відомі в при-

бережно-морських відкладах бучакської світи еоцену і харківської світи оліго-

цену Донбасу (Гусарівське, Бантишивське, Шабельківське. Малинівське та ін.); 

континентально-морських відкладах полтавської серії і алювіальних – сарматсь-

кого ярусу неогену та четвертинного віку ДДЗ (Часов-Ярське, Ріпецьке, Вишнев-

ське, Старовірівське, Малинівське, Покотилівське та ін.) і УЩ (Бантишівське, 
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Малишевське, Орловське, Хорошівське, Таромське, Дніпропетровське, Малові-

ськівське, Новоселівське, Полозьке, Оріхівське та ін.); тортонськими і сарматсь-

кими відкладами Волинської плити (Волощинське, Яцинівське та ін.) і бучаксь-

кими – схилів Воронезького масиву (рис. 45). Вони представлені лінзами і плас-

тами товщиною від 1–5 м до 40 м на глибині від 1–6 до 51 м. 

Відомо понад 200 родовищ формувальних пісків, 14 родовищ і 7 об’єктів об-

ліку враховуються Державним балансом запасів, розроблюється 4 родовища і 6 

об’єктів обліку. Загальні запаси за категоріями А+В+С1+С2 сягають 844,7 млн т, 

видобуток у 2019 р. – 8 025,8 тис. т (Мінеральні ресурси…, 2020). Прогнозні ре-

сурси формувальних пісків оцінюються в 12,5 млрд т (Гурський та ін., 20062). 

 

 
Рис. 45. Схема розташування родовищ пісків формувальних і бентонітових глин (Гур-

ський та ін., 20062) 

1 – піски формувальні (1 – Донбас; 2 – ДДЗ; 3 – Приазовський блок; 4 – Середньопридніп-

ровський блок; 5 – ВПП); 2 – бентоніт (6 – Черкаське; 7 – Горське, Хижинське; 8 – Бережан-

ське, Пижівське; 9 – Причорноморська западина; 10 – Курцівське, Кудринське; 11 – Григорі-

вське) 

 

Гусарівське родовище представлене однорідними кварцовими та слабоглини-

стими жовтими грубозернистими пісками товщиною 7,5–31,7 м, є комплексним, 

описано в розділі «Кварцова сировина».  

Бантишівське родовище складено горизонтами (2,5–14,3 м) глауконітових, 

кварцових, глинистих пісків харківської і бучацької світ з прошарками глин.  

Вміст основних фракцій 77,86–96,6 %, глиниста складова 0,22–2,0 %, вогнетри-

вкість 1730˚. Прогнозні ресурси 102 млн т. 

Часов-Ярське родовище складено пісками харківської світи, яка залягає на 



164 
 

 
 

крейдових і палеогенових відкладах. Піски напівжирні (10–20 % глинистих час-

ток) і пісні (до 10 %). Вміст однорідної фракції в пісних пісках 75,5–95,7 %, га-

зопроникність 76–232 ум. од., вогнетривкість 1650–1690 оС. Вміст основної фра-

кції в напівжирних пісках 51,6–87,5 %, глинистої – 10–18,4 %, вогнетривкість 

1630–1650 ºС. Склад піску: кварц – до 93 %, карбонат, глауконіт, ільменіт, лей-

коксен, рутил, силіманіт, дистен, турмалін. Хімічний склад пісків (%): SiO2 – 82–

91, Fe2O3 – 0,25–2,47, Al2O3 + TiO2 – 1,23–3,16. Товща перекрита дрібнозернис-

тими добре сортованими кварцовими пісками полтавської серії (1–15 м). Верхні 

горизонти родовища складені високоякісними кварцовими пісками (до 3 м), які 

використовуються в склоробному виробництві. Родовище комплексне, розроб-

ляється, основною корисною копалиною є вогнетривкі глини. 

Будівельне каміння використовується для різних видів будівельних робіт: як 

дорожнє (бортове і колоте каміння, мостове і бордюрочне, брущатка, каміння для 

узбіччя доріг, для огорож і окантовки тощо), рване і бутове (для кладки фунда-

менту, виготовлення бутобетону, щебню, піску, гравію для дорожнього будівни-

цтва, щебню як заповнювача для бетону), дроблене (щебінь, крихта, штучний пі-

сок, які використовують в декоративних бетонах, з яких виготовляють підві-

коння, сходи, фасадне облицювання тощо; для виготовлення руберойду, асфа-

льту й шляхового покриття); каміння спеціального призначення (жаростійке, ки-

слото- та луготривке) і таке інше. 

Будівельна промисловість застосовує природне каміння, яке відноситься до 

трьох генетичних груп гірських порід: осадової, метаморфічної та магматичної. 

Державним балансом корисних копалин України обліковується 944 родовища 

будівельного каміння, загальні запаси яких за категоріями А+В+С1+С2 сягають 

8 616,9 млн м3, розроблюється 464 родовища, де у 2020 р. було видобуто 27,2 млн 

м3 (Мінеральні ресурси України…, 2020).   

Родовища будівельного каміння відомі в межах УЩ (граніти, діорити, чарно-

кіти, гнейси, мігматити, кварцити, мармури), ВПП (базальти, пісковики, вапняки, 

мармуризовані вапняки, травертин, гіпс), Причорноморської западини (вап-

няки), Карпат (гранітогнейси, мармури, мармуризовані вапняки, андезибазальти, 

вулканічні туфи), Криму (мармуризовані вапняки, ракушняки), Донбасу (мета-

морфізовані пісковики, вапняки) (рис. 46). 

На УЩ розроблюються родовища гранітів, діоритів, габро, гнейсів, кварцитів 

Клесівське, Пержанське, Овруцьке, Коростишівське, Бехівське, Малинське, Лез-

никівське та ін. (Житомирська обл.), Трикратівське, Олександрівське, Актівське, 

Ерастівське, Баланівське та ін (Кіровоградська обл.), Недайводське, Коломоїв-

ське, Велика Глеюватка та ін. (Дніпропетровська обл.); Янцівське, Передаточне, 

Запорізьке та ін. (Запорізька обл.), Каранське, Хлібодарівське, Андріївське та ін. 

(Приазов'я). В Донбасі експлуатуються родовища пісковику, вапняку, базальту 

(Браунівське, Санжарське, Монахівське, Вальянівське, Балка Камишеваська). У 

Криму найбільшими є Шархинське родовище гранодіоритів і Мармурове марму-

ризованих вапняків. В Закарпатті розповсюджені родовища андезитів (Рокосів-

ське, Королівське, Кленовецьке), ріолітів (Косинське), перлітів (Мужіївське). 
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Рис. 46. Карта перспективних площ будівельного каміння України (Михайлов та ін., 20081) 

1 – докембрійські кристалічні породи (граніти, гнейси та ін.); 2 – кам’яновугільні пісковики і 

вапняки; 3 – юрські і крейдові діорити, перекристалізовані вапняки; 4 – юрські гранодіорити 

і мармуризовані вапняки; 5 – неогенові андезити, перліти і туфи 

 

Облицювальне (декоративне) каміння використовується для оздоблення 

будівель і споруд, виготовлення елементів інтер'єру (підвіконь, колон, куль) та 

екстер'єру (садово-паркових скульптур, тротуарних плит, бордюрів, бруківки, 

шашки), монументальних пам'ятників, цокольних і накривних плит, архітекту-

рно-будівельних виробів, оздоблення ландшафтних парків тощо. 

Державним балансом корисних копалин України обліковується 254 родовища 

облицювального (декоративного) каміння із загальними балансовими запасами 

за категоріями А+В+С1+С2 373,1 млн м3, з яких 136 розроблюється, у 2019 р. ви-

добуток склав 577,0 тис м3 (Мінеральні ресурси…, 2020). Головні підприємства 

з видобутку облицювального (декоративного) каміння є (табл. 54): 

 
Таблиця 54. Головні підприємства з видобутку облицювального (декоративного) ка-

міння (Мінеральні ресурси України…, 2020) 

Підприємство Родовище Видобуток у 2019 

р., тис. м3 

ТОВ «ТД Комета» Покостівське, гранодіорит 39,29 

ТОВ «Блок» Губенківське-2, габро 34,34 

ТОВ «Буки ЛТД» Іванівське, габро 25,59 

ПП «Луч» Шадурське 22,52 

ТОВ «Елгран» Капустинське, граніт 22,45 

ВАТ «Коростишівський кар’єр» Слобідське, габро-лабрадорит 12,49 
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ТОВ «Моноліт» Садове, габро 12,42 

ТОВ «Кар’єр Кам’яна Піч» Кам’яна Піч, лабрадорит 10,32 

 

Україна дуже багата різноманітними родовищами облицювального (декорати-

вного каміння, що обумовлено особливостями її геологічної будови, насамперед 

розмаїттям породних комплексів, якими складені УЩ і інші структури.  

В Україні перспективними для видобутку декоративного каміння є (рис. 47): 

УЩ (граніт, граносієніт, гранодіорит, габро, лабрадорит, кварцит, мармур); Дон-

бас (мармур, мармуризований вапняк, пісковик, гіпс, ангідрит); Карпати (мар-

мур, мармуризований вапняк, андезит, туф); Крим (мармуризований вапняк, 

трас, діорит); ВПП (пісковик, гіпс, травертин, мармуризований вапняк). 
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Рис. 47. Карта перспективних площ декоративного каміння України (Михайлов та ін., 

20081) 

1 – породи кристалічного фундаменту (граніти, гнейси та ін.); 2 – силурійські мармуризовані 

вапняки; 3 – девонські пісковики; 4 – неогенові гіпси; 5 – тріасові і юрські мармури і вап-

няки, неогенові туфи; 6 – юрські мармуризовані вапняки; 7 – крейдові і  палеогенові вапняки; 

8 – неогенові вапняки  

 

Головним регіоном поширення облицювального каміння є УЩ, де розвинені 

архейські граніти мокромосковського, токівського, демуринського комплексів; 

палеопротерозойські ультраметаморфічні гранітоїди бердичівського, житомир-

ського, уманського, кіровоградського, салтичанського, анадольського комплек-

сів і крупні плутони: Коростенський, Новоукраїнський, Корсунь-Новомиргород-

ський, Південнокальчицький, Хлібодарівський, в будові яких беруть участь га-

бро, анортозити, граніти, граніти-рапаківі, сієніти, граносієніти, що є цінною об-

лицювальною сировиною. Габро та габронорити представлені родовищами Слі-

пчицьке, Головинське, Букинське, Горбулівське в Житомирській області, Броні-

славське і Ясногорське – в Рівненській. Розробляються габроїди Коростенського 
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і Корсунь-Новомиргородського плутонів (Сліпчицьке, Букинське, Бистріївське, 

Ямпільське, Торчинське, Шадурівське, Губенківське, Слобідське родовища). 

Сліпчицьке родовище складено зеленувато-чорним середньозернистим габро-

норитом і крупнозернистим лабрадоритом, які придатні для виготовлення обли-

цювальних плит, пам'ятників, блоків, бруківки, дорожніх шашок, буту та щебню, 

використовувалися при облицюванні багатьох пам'ятників. Розроблюється кар'-

єром. Запаси габронориту складають 13 млн м3 (А+В+С1), лабрадориту – 8 млн 

м3.  

Лабрадорити приурочені головним чином до Коростенського плутону, за де-

коративністю серед них виділяють три основні різновиди: 
 темно-сірі й чорні головинського типу з розміром зерен до 10–12 см з синьою, зелено-

блакитною та золотистою іризацією (родовища Головинське, Федорівське, Горбулів-

ське, Слобідське в Житомирській обл.); 

 світло-сірі й сірі турчинського типу з розмірами зерен до 3 см з блакитною та сріблястою 

іризацією (Синій Камінь, Кам'яна піч, Гута Добринське в Житомирській; Лікарівське в 

Кіровоградській обл.); 

 сірі, світло-сірі кропивнянського типу середньо-крупнозернисті, інколи слабко порфі-

ровидні, без іризації (Кропивнянське, Васьковицьке, Ісаківське в Житомирській обл.). 

На міжнародному ринку найбільшим попитом користуються кам'янобрідсь-

кий, головинський, осниківський, добринський лабрадорити з інтенсивною іри-

зацією. Надзвичайною декоративністю відзначаються сірі та світло-сірі іризуючі 

лабрадорити родовищ Синій Камінь і Кам'яна Піч, які за зовнішнім виглядом по-

дібні до норвезьких лурвікитів торгової марки "Blue Pearl". 

Головинське родовище в Житомирській області складено лінзами лабрадори-

тів серед палеопротерозойських гранітів, габроноритів і габроїдів. Лабрадорит 

темно-сірий до чорного, нерівномірно- і крупнозернистий, порфіровидний. Вічка 

представлені іризуючими в яскраво-синіх і синьо-блакитних тонах призматич-

ними кристалами плагіоклазу. Мінералогічний склад (%): лабрадор – 59; пірок-

сен – 23,11; олівін – 10–21; біотит – 0,40. Фізико-механічні властивості лабрадо-

риту: об'ємна маса – 2,61–2,94 г/см3; водовбирання – 0,1–1 %; міцність при стис-

куванні – 1175–2308 кгс/м2; стираємість – 0,5–1,4 г/см2. У кар'єрі видобувають 

блоки об'ємом до 5–6 м3. Іризуючі лабрадорити цього типу користуються вели-

кою популярністю у всьому світі (постаменти пам'ятників, оздоблення метропо-

літенів, адміністративних споруд). Запаси лабрадоритів сягають 13,7 млн м3 

(А+В+С1). 

Родовища гранітів за декоративними властивостями об'єднуються в 4 групи: 
 світло-сірі, сірі граніти зі слабким блакитним і зелено-блакитним відтінками, дрібно- й 

середньозернисті однорідні житомирського і антонівського типу (родовища Богуслав-

ське, Янцівське, Уманське, Салтичанське, Житомирське, Човнівське, Мочулянське в 

Житомирській, Запорізькій і Київській областях);  

 порфіровидні середньо- і крупнозернисті граніти з подібним забарвленням (Корости-

шівське, Костянтинівське, Кудашівське, Жежелівське, Клесівське, Покостівське, Тан-

ське в Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській областях); 

 червоні, рожеві, коричнево- та сіро-рожеві граніти різних відтінків і структур в Жито-

мирській (Омелянівське, Лезниківське, Дідковицьке, Корнинське), Кіровоградській (Ка-
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пустинське, Войнівське, Горіхівське), Миколаївській (Новоданилівське, Трикратнен-

ське), Дніпропетровській (Токівське) і Рівненській (Осмалинське) областях; 

 сіро-зелені (Маслівське, Кубинське). 

У декоративному відношенні найціннішими є червоні та рожеві граніти тре-

тьої групи. Міжнародного визнання серед них набули граніти Капустинського 

родовища (торгова марка "Rosso Santiago"), рожево-червоний крупнозернистий 

граніт Омелянівського родовища ("Rosso Toledo"), які не поступаються за своїми 

характеристиками аналогічним елітним гранітам Фінляндії ("Carmen Red"), Шве-

ції ("Vanga"), Бразилії ("Capao Bonito"). Високі декоративні і фізико-механічні 

властивості гранітів родовищ Войнівське, Межиріцьке, Дідковицьке, Токівське 

визначають їх перспективність на міжнародному ринку природного каміння. 

Омелянівське родовище в Житомирської області складено палеопротерозой-

ськими червоно-рожевими крупнозернистими рапаківіподібними гранітами з 

примхливим малюнком, обумовленим забарвленням і макроструктурою породо-

утворювальних мінералів. Мінералогічний склад граніту (%): мікроклін – 20–80; 

плагіоклаз – 10–30; кварц – 15–70; інші – до 10. Фізико-механічні властивості: 

об'ємна маса – 2,6–2,64 г/см3; водовбирання – 0,15–1,03 %; стираємість – 0,23–

0,97 г/см2; міцність на стиснення – 62,7–147,8 МПа (627–1478 кгс/см2); порис-

тість – 0,31–2,48 %. Запаси родовища становлять біля 4 млн м3. Граніт добре під-

дається інструментальній обробці та поліруванню, використовується для оздоб-

лення будівель і споруд. Розроблюється кар’єром.  

Лизницьке (Лезниківське) родовище в Житомирський області розроблюється 

з 1898 р., складено червоними середньозернистими гранітами коростенського 

комплексу, які мають високі декоративні якості, використовувалися при обли-

цюванні пам'ятників в Ялті, Кишиніві та інших містах, але останнім часом вико-

ристовуються тільки для буто-щебеневої продукції через нерівномірне забарв-

лення і низьку блочність. Граніт рожево-червоний і червоний; має середньозер-

нисту структуру. Фізико-механічні властивості: об'ємна вага – 2650 кг/м3, міц-

ність на стиск – 140–260 МПа, зносостійкість – 0,24 г/см, водопоглинення – 0,18 

%; мінеральний склад: мікроклін – 80 %, кварц – 15 %, біотит – 5 %, ін. – до 1 %. 

З поверхні граніт перекритий пісками та суглинками середньою потужністю 3 м. 

Запаси родовища (А+В+С1) – 24 млн м3. Розроблюється трьома кар’єрами АТ 

«Лезниківський кар’єр».  

Корнинське родовище в Житомирський області розроблюється з 1937 р., скла-

дено сірими, рожево-сірими порфіровидними гранітами житомирського компле-

ксу, які розробляються на блоки, бут і щебінь Цим гранітом облицьований пос-

тамент пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві, він використовувався при 

спорудженні станцій метро в Москві, Києві, Петербурзі, облицюванні фасадів 

будинків. Своєрідний вигляд цим гранітам надають великі (до кількох метрів) 

ксеноліти біотитових гнейсів і амфіболітів, жили аплітоїдного чи пегматоїдного 

граніту. Граніт придатний для виготовлення облицювальних матеріалів, тесаних 

виробів, буту, щебню. Запаси родовища 12,5 млн м3 (А+В+С1). Розроблюється 

кар’єром ПАТ «Корнинський кар’єр «Леопард» (спецдозвіл № 2992, виданий 

12.05.2003 р. терміном дії до 15.12.2036 р.). 
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Токівське родовище в Дніпропетровській області розміщено в центральній ча-

стині однойменного архейського масиву, складеного мікроклиновими калієвими 

гранітами. Корисна копалина представлена світло- і рожево-сірими, рожево-че-

рвоними, середньо- і крупнозернистими слабо порфіровидними гранітами торго-

вої марки «Rosso Santiago» з ксенолітами роговообманкового гнейсу, жилами 

кварцу і пегматоїдного граніту, розробляються на бут і щебінь, використову-

ються як облицювальний камінь (пам’ятники, будинки та станцій метро у м. Ки-

єві). Запаси складають 70,6 млн м3 (А+В+С1). В межах родовища виділено 9 лі-

цензійних ділянок, частина з яких розроблюється. 

Капустянське родовище складено яскраво-червоним порфіробластичним гра-

нітом новоукраїнського комплексу, який відноситься до найкращих сортів обли-

цювально-декоративного каміння і широко застосовується для прикрашання фа-

садів будинків, станцій метро та інших споруд у м. Києві та інших містах Укра-

їни, в значних кількостях експортується. Запаси родовища складають понад 15 

млн м3. 

Мармури і  мармуризовані вапняки поширені на УЩ (родовища Козіївське, 

Радомишльське, Негребівське), в Закарпатті (Великокам'янецьке, Новоселицьке, 

Діловецьке, Головатицьке, Малорозинське, Гора Соколина, Полунське), в Дон-

басі (Христище, Корулька, Каракубське, Докучаєвське, Новопавлівське), Криму 

(Гаспринське, Балаклавське, Біюк-Янкойське, Каранське, Мармурова Балка).  

Великокамінецьке родовище в Закарпатської області складено мармуризова-

ними верхньоюрськими вапняками з різновидами: кріноїдні рожеві та червоні, че-

рвоні брекчієвидні і конгломератовидні, червоні смугасті брекчієвидні та жовті з 

різними відтінками. Об'ємна маса 2680–2690 кг/м3, межа міцності при стискуванні 

128–150 МПа (1280–1500 кгс/см2), стираємість 1,47–2,77 г/см2, блочність 0,5–2,5 

м3. Запаси складають 1 млн м3. Вапняки добре обробляються й поліруються, мо-

жуть використовуватися для внутрішнього оздоблення будівель і споруд. 

Серед інших треба відзначити родовища мшанкових, оолітових і нумулітових 

вапняків білого та жовтувато-білого кольору в Криму (Бодраксько-Альминське, 

Скелясте, Кримбальське, Інкерманське, Білогорське); травертину – в Хмельни-

цькій (Великокужелівське); туфів – в Закарпатській (Беретянське); пісковиків – 

в Тернопільській (Буданівське, Застінківське, Теребовлянське), Луганській (Тро-

їцьке), Івано-Франківській (Городницьке, Бабинське) областях; гіпсу та ангід-

риту – в Придністров’ї (Тростянецьке, Колоколинське, Приозерне, Мамализьке, 

Журавнівське, Добрівлянське), які мають високу декоративність і практичний ін-

терес для використання їх у будівництві та архітектурі. 

Великокужелівське родовище в Хмельницької області складено травертином 

світло-сірим з кремовим відтінком до рожевого, від дрібно- й середньо- до круп-

нопористим, з великою кількістю каверн. Найбільш цінним різновидом є дрібно-

пористий. Об'ємна маса 1670–2180 кг/м3, межа міцності при стискуванні 21,3–30 

МПа (213–300 кгс/см2), пористість 18,4–35 %, водовбирання 4,9–14,5 %. Травер-

тин використовується для оздоблення внутрішніх приміщень, щільні різновиди 

– для зовнішнього оздоблення. 
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Беретянське родовище в Закарпатської області складено світло-зеленими дрі-

бнозернистими щільними туфами гельвету. Їх товщина змінюється від 10–15 до 

120–200 м. Туфи мають порівняно високу міцність при стискуванні (118 МПа чи 

1180 кгс/см2), низьке водовбирання (2,56 %), об'ємну масу 2110 кг/м3, пористість 

7 %. Добра оброблюваність і висока декоративність дозволяють використову-

вати їх для оздоблення інтер'єру будівель, у садово-парковому будівництві, ви-

робництві мозаїчних плит. 

Таким чином, Україна має необмежені можливості для видобутку будівель-

ного і декоративного каміння, а його високі декоративні властивості зумовлюють 

достойне місце на міжнародному ринку. 

Глини тугоплавкі використовуються в металургії для виробництва вогнетри-

вів, в керамічній галузі. 

В Україні відомі численні родовища тугоплавких глин на Донбасі, в ДДЗ, на 

УЩ, ВПП, Закарпатському прогині. В ДДЗ і на Донбасі поклади аргілітів і алев-

ролітів пов’язані з відкладами картамишської світи нижньої пермі і юрськими 

утвореннями, а тугоплавких глин – з неогеновою полтавською світою. Товщина 

пластів коливається від 0,6 м до 63,5 м. На ВПП пласти і лінзи (0,3–27 м) глин і 

аргілітів мають неогеновий вік. В Закарпатському прогині поклади глин (0,5–

18,9 м) приурочені до четвертинних відкладів, а на УЩ пласти тугоплавких глин 

(до 20,6 м) пов’язані з неогеновими і четвертинними відкладами. 

Тугоплавкі глини характеризуються високою вогнетривкістю (1350–1580 оС) і 

пластичністю, широким діапазоном спікання, вміст глинозему – 18–24 %, крем-

незему – 50–60 %, оксидів заліза – 10–12 %. За мінеральним складом виділяються 

два головних типи: гідрослюдисті (Часов-Ярське, Новорайське, Дружківське та 

ін.) і каолінітові (П'ятихатське, Кіровоградське, Озернянське, Глухівське та ін.). 

Державним балансом запасів обліковується 21 родовище тугоплавких глин, за-

гальні запаси за категоріями А+В+С1+С2 дорівнюють 150,3 млн т, розроблюється 

5 родовищ, де в 2019 р. було видобуто 218,4 тис. т сировини (Мінеральні ресу-

рси…, 2020). 

Основним районом розвитку тугоплавких глин є Донбас, де відомі такі родо-

вища, як Часов-Ярське, Новорайське, Веселівське, Октябрське, Торецьке, Андрі-

ївське, Новошвейцарське, Новооктябрське, Пологівське, П'ятихатське та ін.  

Часов-Ярське родовище в Донецький області представлено пластовим покла-

дом вогнетривких глин в полтавській світі неогену товщиною 0,3–15 м, іноді до 

60 м (середня 3–8 м). Це пластові поклади серед кварцових пісків тієї ж серії. 

Товщина покрівлі 1–40 м. Глини мають високу пластичність і в'яжучу здатність, 

невелику кількість барвних оксидів, температуру спікання 1580–1730 оС. Їх 

склад: SiO2 – 14,9–36,7 %, Al2O3+TiO2 – 22–35 %, Fe2O3 – 0,4–3,0 %. Запаси родо-

вища на незабудованій території біля 40 млн т. Родовище розробляють 5 кар’єрів. 

Глини використовують для виробництва вогнетривів, у машинобудуванні, наф-

товій промисловості, кращі сорти – у фарфоро-фаянсовій, електротехнічній, еле-

ктронній та іншій галузях промисловості.  

В цьому ж районі розміщені Попаснянське, Артемівське, Курдюмівське, Кар-

лівське, Віролюбівське, Донське родовища.  
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На Новорайському родовищі в Донецькій області продуктивний шар приуро-

чений до полтавської світи неогену Кальміус-Торецької улоговини, має товщину 

0,1–5,85 м. Він складений чотирма горизонтами глин, з яких третій (до 4 м) скла-

дений високоякісними сортами світло-сірих піскуватих, строкатих піскуватих, 

сірих високоякісних глин з високою пластичністю (число пластичності до 43), 

в'яжучою здатністю, низькою температурою спікання (до 1200 оС) і високою во-

гнетривкістю (до 1710 оС). Їх хімічний склад – SiO2 – 47,08–78,5 %, Al2O3 – 12,8–

35,69 %, Fe2O3 – 0,5–9,47 %, TiO2 – 0,79–3,92 %, Na2O+K2O – 0,6–3,3 %, CaO – 

0,7–0,76 %; в. п. п. – 1,6–12,30 %. Мінеральний склад: гідрослюда – 29–33 %, 

монтморилоніт – 6–8 %, кварц – 11–47 %, каолініт – 24–51 %. Товщина покрівлі 

0,1–56 м. Запаси вогнетривких глин родовища оцінюються в 60 млн т. Родовище 

експлуатується з 1959 р. Дружківським рудоуправлінням. Глини придатні для 

використання у металургійній, фарфоро-фаянсовій, скляній, нафтогазовій, елек-

тротехнічній, електронній та ін. галузях. 

В цьому ж районі знаходяться Жовтневе і Андріївське родовище. Прогнозні 

ресурси району – до 150 млн т.  

Веселівське родовище в Донецький області локалізоване на південно-захід-

ному крилі Дружківсько-Костянтинівської антикліналі. Продуктивна товща тов-

щиною 1,5–6,5 м складена п'ятьма горизонтами вогнетривких і тугоплавких (вер-

хній горизонт) глин. Середня товщина покрівлі 13,5 м. Глини високих сортів, ча-

стково належать до біло-випалених сортів (запаси яких практично вичерпані), 

можуть використовуватися для виробництва високоякісного фарфору і кераміки.  

В цьому ж районі розміщені родовища Новошвейцарське, Дружківське, Анд-

ріївське, Абрамівське, Тройчате, Грузьке, Октябрське. 

На УЩ відомі родовища: Пологівське, Володимирівське, Кіровоградське, Шо-

стаківське, Івано-Благодатнівське, Кам'янецьке, П'ятихатське, Саксаганське, Ве-

селі Терни, Новопетрівське, Девладівське,  

Пологівське родовище у Запорізький області представлене пластами вогне-

тривких глин і вторинних каолінів у відкладах полтавської світи, глина складає 

нижню частину пласта, каолін – верхню. Якість вогнетривких глин і каолінів ви-

сока (SiО2 – 48–56 %; Al2O3 – 26–37 %; Fe2O3 – 1,2–2,5 %; СаО, MgО і лужні 

елементи – у невеликій кількості), вогнетривкість дорівнює 1650–1770 оС. Глини 

й каоліни родовища широко використовуються при виготовленні вогнетривких і 

керамічних виробів, у ливарному виробництві та багатьох інших галузях. Родо-

вище розроблюється з 20-х років минулого століття, зараз здійснюється відкри-

тим кар’єром ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал».  

Володимирівське родовище вторинних каолінів в Донецькій області предста-

влене пластоподібним покладом в міоценових піщано-глинистих відкладах пол-

тавської світи на глибині 2,5–35,2 м. Товщина пласта становить від 0,2 до 17,0 м. 

Каолін має високу якість (SiО2 – 56–58 %; Al2O3 – 35–38 %; Fe2O3 – менше 1,5 %; 

СаО, MgO і лужні компоненти – у невеликій кількості), вогнетривкість 1710–

1730 оС, використовується для виготовлення шамоту й шамотних вогнетривких 

виробів. Родовище експлуатуються з кінця XIX століття. 

 



172 
 

 
 

5.2. Високоперспективні види сировини 

 

До високоперспективних видів сировини віднесені наступні неметалічні кори-

сні копалини, які мають стратегічне значення для економіки України: графіт, 

солі калійні, абразивна сировина, кварцова сировина, сировина п’єзооптична. 

Графіт. В електротехніці використовується для виробництва гальванічних 

елементів, лужних акумуляторів, електродів, рухомих контактів, вогнетривких 

виробів, а також для виготовлення нагрівальних елементів, контактних щіток і 

струмознімачів для різних електричних машин, гальмових накладок, для випла-

вка сталі, у ливарному виробництві.  

Світові запаси графіту складають 300 млн т, найбільшими запасами володіють 

Китай, Бразилія, Мозамбік, великі запаси є в Індії, Росії, Канаді, Україні. Світо-

вий видобуток за останні роки стабілізувався на рівні 1,1 млн т, найбільше всього 

графіту видобувають Китай (62 % світового видобутку), а також Мозамбік, Бра-

зилія, Мадагаскар, Північна Корея та інші країни, причому якщо Мозамбік і Ма-

дагаскар постійно збільшують його видобуток, то Індія і Канада зменшують 

(табл. 55). 
 

Таблиця 55. Світовий видобуток і запаси графіту (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 780,0 780,0 625,0 630,0 700,0 73,0 

Мозамбік  0 0,8 104,0 153,0 25,0 

Бразилія 81,8 61,7 95,0 96,8 81,8 72,0 

Мадагаскар 8,1 9,2 13,3 47,9 53,4 1,6 

Північна Корея 40,0 47,0 50,0 45,0 45,0 2,0 

Індія 135,5 122,4 33,6 39,0 32,0 8,0 

Росія 13,2 12,4 19,5 11,9 17,5 н/зв 

Канада 30,0 21,0 14,0 11,0 11,0 н/зв 

Україна 10,0 12,0 13,0 15,0 10,0 н/зв 

Туреччина 0 0 4,0 16,8 10,0 90,0 

Інші країни 28,1 34,0 28,1 23,9 19,4  

Всього 1 126,7 1 099,7 896,3 1 041,3 1 133,1 300,0 

 

Україна є великою графітоносною провінцією, основні родовища якої приуро-

чені до структур УЩ і локалізуються в межах чотирьох рудних районів: Побузь-

кому (Завалівське в Кіровоградській області), Криворізькому (Петрівське та Ба-

лахівське в Кіровоградській області), Волинському (Буртинське в Хмельницькій 

області), Приазовському (Троїцьке у Запорізькій та Маріупольське у Донецькій 

області) (Mykhailov et al., 2021). Загальні запаси графіту цих родовищ оціню-

ються в 306 млн т руди та 17,9 млн т графіту (табл. 56). З них нині розробляються 

два родовища: Завалівське та Балахівське родовища, ліцензії на відпрацювання 

яких мають відповідно ТОВ «Українська постачальна група» і Завалівський гра-

фітовий комбінат на першому та «Розвиток Побужжя» – на другому. Динаміка 

видобутку за останні роки була вкрай нерівномірною (табл. 57). 
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У той же час пропозиції для ліцензування на видобування (Городнявська діля-

нка – в березні 2021 р. ліцензія була продана за 44,8 млн грн.) і на розвідку (Хме-

лівська ділянка) відкриті на Буртинському родовищі у Хмельницькій області, на 

розвідку – та на Млинківській пошуковій площі у Кіровоградській області (Інве-

стиційний атлас…, 2021).  

 
Таблиця 56. Запаси родовищ графіту, тис. т (Мінеральні ресурси…, 2020)   

Родовище А+В+С1 С2 

руда графіт руда графіт 

Завалівське 80 026,8 5 036,0 14 613,0 744,2 

Петрівське 7 523,0 540,0 1 696,0 115,0 

Балахівське 23 936,0 1 302,0 18 469,0 820,0 

Буртинське 113 390,9 6 584,7 39 429,7 2 405,9 

Троїцьке 2 027,0 163,0 252,0 14,0 

Маріупольське 34 40,0 135,0 1 347,0 41,0 

Всього 230 343,7 13 760,7 75 806,7 4 140,1 

 

Таблиця 57. Динаміка видобутку графіту в Україні у 2010–2019 рр., тис. т  

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Руда - 18,7 91,9 28,1 104,0 111,2 103,0 263,5 218,9 27,4 

Графіт - 0,9 7,0 2,0 8,0 7,9 6,1 13,9 12,2 1,5 
 

Крім того, відомі численні прояви графіту: Кошаро-Олександрівське, Пів-

денно-Хащуватське, Дубинівське у Побузькому районі; Бабенківське, Лозоват-

ське, Овнянське – у Криворізькому; Темрюцьке, Каратюхське, Сачкинське – у 

Приазовському; Махаринецьке, Дубовецьке у Волинському). 

Завалівське родовище в Кіровоградській області приурочене до біотит-графі-

тових гнейсів хащувато-завалівської світи архею, якими складені крила великої 

синклінальної складки північно-західного до субширотного напрямку (рис. 48). 

Виділяється близько 40 пластоподібних рудних тіл протяжністю від 200 м до 

1200 м, товщиною від 3,5 м до 80 м. За мінеральним складом серед рудоносних 

гнейсів виділяються біотитові, амфібол-біотитові, біотит-хлоритові, хлорит-та-

лькові, хлоритові різновиди. Графіт у рудах крупнолускуватий (2–4 мм), розпо-

ділений досить рівномірно, його вміст 6–14 % (середнє 6,5 %). Загальні запаси 

графітової руди – 94 639,8 тис. т, графіту – 5 780,2 тис. т.  

Розробка родовища здійснюється кар'єрним способом (рис. 49). Поруч збудо-

вано Завалівський комбінат з річною проектною потужністю 800 тис. т графіто-

вої руди або 35 тис. т графітового концентрату. На початку 90-х років випуск 

продукції перевищував 40 тис. т, потім почав різко знижуватися і зараз перебуває 

на рівні 4–8 тис. т на рік. Проектні потужності як кар'єра, так і комбінату дозво-

ляють різко наростити виробництво графітового концентрату, який відповідає 

вимогам інструктивних документів (ГОСТ 7478-57) до сировини для виробниц-

тва гальванічних елементів та лужних акумуляторів (зольність 10–14 %, воло-

гість до 1 %, вихід летких речовин до 1 %, вміст міді до 0,05 %, домішки коба-

льту, нікелю, свинцю, миш'яку – сліди). При виробництві активних мас лужних 

акумуляторів використовується крупнолускуватий графіт, який отримують при 



174 
 

 
 

флотації руд родовища. Вимоги щодо нього регламентуються ТУ 18-53: вміст 

золи – до 2 %, вологість – 1 %, залишок на ситі 0,15 мм – не більше 15 %, на ситі 

0,063 мм – 30–50 %, забруднюючі домішки не допускаються.  
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Рис. 48. Схематична карта та розріз Завалівського родовища графіту (Михайлов та 

ін., 20081) 

1 – граніти бузького комплексу; 2 – мігматити; 3 – чарнокіти; 4 – гнейси піроксенові; 5 – 

гнейси амфіболові; 6 – гнейси гранат-біотитові дністерсько-бузької серії; 7–13 – хащувато-

завалівська світа (hz): 7 – сланці карбонатні; 8 – кальцифіри, мармури; 9 – скарноїди; 10 – 

кварцити залізисті; 11 – кварцити безрудні; 12 – гнейси біотит-гранатові; 13 – гнейси біотит-

графітові (руда); 14–15 – кошаро-олександрівська світа (ka): 14 – гнейси силіманітові; 15 – 

кварцити безрудні; 16 – амфіболіти та габро-амфіболіти; 17 – розломи; 18 – межі ділянок; 19 

– свердловини: а – на карті; б – на розрізі; 20 – лінія розрізу 
 

 
Рис. 49. Завалівський кар’єр 
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  Петрівське родовище в Кіровоградській області представлене графітонос-

ним покладом протяжністю 1,2–1,3 км, шириною 200–250 м на контакті криста-

лічних вапняків та гнейсів родіонівської світи архей-палеопротерозойської ін-

гуло-інгулецької серії, прорваної жилами гранітів інгулецького комплексу. Рудні 

тіла товщиною 7–50 м складені графітовими гнейсами із вмістом переважно дрі-

бнолускуватого графіту (від 0,001 до 2–5 мм) 2–15 % (середнє 7,18 %). У верхній 

частині розрізу руди перетворені на пухкі каолінітизовані глини з лінзами та про-

січками графіту (1,3–6,0 %). 

Балахівське родовище в Кіровоградській області представлене пластоподіб-

ним покладом товщиною до 600 м у гнейсах родіонівської світи. Виділяється 5 

рудних тіл товщиною від 10 до 300 м, протяжністю від 400 до 2890 м, простеже-

них на глибину 300 м. Руди переважно сильно вивітрілі, пухкі та напівпухкі, се-

редній вміст графіту в них 5,36 %. Державним балансом затверджені запаси руди 

за категорією В+С1 в кількості 23 936 тис. т, кат. С2 – 18 469 тис. т; графіту 1013 

тис. т (В+С1) і 820 тис. т (С2). Спеціальний дозвіл на користування надрами (ви-

добування графітових руд) № 6345 від 13 червня 2019 р. (Південна ділянка) на-

даний ТОВ «Розвиток Побужжя» терміном на 20 р.  

Буртинське родовище в Хмельницькій області знаходиться в смузі розвитку 

графітоносних гнейсів протяжністю до 18 км, рудний поклад товщиною до 49 м, 

середній вміст графіту 6,7 %. Руда легко збагачується, вихід концентрату з явно-

кристалічним лускатим графітом становить 90–95 %. Родовище може відпрацьо-

вуватися у відкритий спосіб. По Буртинському родовищу запаси графітової руди 

оцінюються в 113 390,9 тис. т, а графіту – в 6 584,7 тис. т за категорією А+В+С1, 

а за категорією С2 – 39 429,7 тис. т (руда) і 2 405 9 тис. т (графіт). 

Як об’єкт ліцензування зараз відкриті пропозиції щодо Хмелівської ділянки 

Буртинського родовища площею 143,3 га. Всього на площі родовища було вияв-

лено і опошуковано 9 ділянок, найперспективнішою з яких виявилася Бурти-

нська ділянка з прогнозними ресурсами графітової руди 423,2 млн т, графіту – 25 

млн т, як перспективні були виділені 4 ділянки (Городнявська, Матроська, Хме-

левська, Лісова), а загальні запаси і ресурси графітової руди за категоріями С2 і 

Р1 були визначені у 350 млн т (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Рудна товща розміщена на північно-східному крилі Шепетовської антикліналі 

у Волинському блоці УЩ, складеної графіт-біотитовими гнейсами і мігматитами 

раннього докембрію. Виділяються зони (зверху):  
 повної каолінізації – первинні (структурні) каоліни товщиною 1,5–30 м (середня 10 м), 

до якої приурочені пухкі графітові руди; 

 часткової каолінізації, дезінтеграції і підвищеної тріщинуватості товщиною 10–75 м (се-

редня 50 м), до якої приурочені напівпухкі, сильно тріщинуваті графітові руди; 

 непорушені графіт-біотитові гнейси і мігматити з щільними рудами. 

 Мінеральний склад руд: графіт, польовий шпат, кварц, біотит, серицит, каолі-

ніт, нонтроніт, монтморилоніт, хлорит, гідрослюди, гідроксиди заліза; акцесорні 

– сульфіди, апатит, гранат, ільменіт, циркон, монацит. Графіт представлений то-

нкою вкрапленістю, лускуватими агрегатами і прошарками по гнейсуватості вмі-
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сних порід. Графіт по породі розповсюджений достатньо рівномірно, інколи зу-

стрічаються збагачені прошарки і гнізда. Вміст графіту коливається від 4,4 до 

11,9 %, середній вміст дорівнює 5,76 %. Підрахунок запасів по ділянці не прово-

дився (Інвестиційний атлас…, 2021).  

Троїцьке родовище приурочене до смуги графітових гнейсів темрюцької 

світи, що простягаються на 25 км вздовж західного крила Берестовецької синклі-

налі. Пласти графітових гнейсів утворюють дві рудні зони товщиною від 10 до 

300 м, які продовжуються на 3,5 км. У рудних пачках товщиною 5–140 м, неод-

норідних за складом, вміст графіту коливається від 2 до 17 %. 

Маріупольське родовище складено графітоносними гнейсами, що перешаро-

вуються з амфіболітами, кварцитами, карбонатними породами архею, прорва-

ними сублужними гранітоїдами і сієнітами палеопротерозойського південнока-

льчикського комплексу. Рудоносна зона простежена на 950 м при ширині до 250 

м, в ній встановлено 6 рудних тіл, три з яких можуть мати промислове значення. 

Середній вміст графіту – 3,92 %. 

Таким чином, за ресурсами графіту, обсягами родовищ та якістю сировини Ук-

раїна здатна забезпечити потреби європейської промисловості у графіті для «зе-

лених технологій» на стадії промислової експлуатації відомих родовищ. Наразі 

найбільший інвестиційний інтерес являє Хмелівська ділянка Буртинського родо-

вища, на яку відкриті ліцензійні пропозиції. 

Солі калійні використовуються насамперед в якості мінеральних добрив, але 

також в хімічній промисловості. 

Світові запаси калійних солей перевищують 3,6 млрд т, вони встановлені в ба-

гатьох країнах світу (Канада, Росія, Білорусь та ін.), які одночасно їх інтенсивно 

видобувають. Світовий видобуток складає 40–43 млн т на рік (табл. 58).  

 
Таблиця 58. Світовий видобуток і запаси солі калійної (Potash) (World Mining…, 2021; 

Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток К2О, тис. т  Запаси, 

К2О, млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Канада 11 461,5 10 789,7 12 562,7 14 023,9 12 643,3 1 000 

Росія 6 840,0 6 480,0 7 300,0 7 055,0 7 368,0 600 

Білорусь 6 467,9 6 180,1 7 101,8 7 346,1 7 348,3 750 

Китай 5 714,0 5 783,0 5 534,0 5 452,0 5 902,0 350 

Німеччина 3 109,9 2 750,8 2 963,6 2 754,1 2 615,3 150 

Ізраїль 1 297,0 2 093,1 2 126,7 2 149,3 1 852,9 Великі 

Йорданія 1 436,6 1 222,1 1 415,3 1 486,0 1 516,5 Великі 

Чилі 1 179,6 1 303,8 1 238,6 991,2 683,5 100 

Іспанія 668,0 672,2 557,5 635,5 600,1 68 

США 740,0 510,0 480,0 520,0 510,0 220 

Інші країни 1 323,6 1 091,5 1011,5 976,1 689,4  

Всього 40 238,1 38 876,3 42 291,7 43 389,2 41 729,3 ˃3 600 

 

В Україні калійні солі розвинені переважно в Передкарпатському крайовому 

прогині, в межах Передкарпатського калієносного басейну, де приурочені до ка-

луських верств стебницької і воротищенської світи неогену. Вони формують 
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пласто-і лінзоподібні поклади товщиною 3–120 м, розвинені на глибинах 600–

700 м. За хімічним складом розрізняють хлористі чи безсульфатні солі, складені 

сильвінітом і карналітом; сірчано-кислі чи сульфатні солі, у складі яких перева-

жають каїніт, лангбейнит, полігалит, шеніт; змішані сірчанокисло-хлористі солі. 

Вміст К2О змінюється від 9 до 21 %.  

Державним балансом запасів обліковуються запаси 13 родовищ, які за катего-

ріями А+В+С1+С2 дорівнюють 3 602,3 млн т руди і 383,9 млн т К2О, однак, ці 

запаси вважаються недостовірними, оскільки вони застарілі, переважно були за-

тверджені ще в 1948–1960 рр., часто без проведення детальної розвідки, ще на 

довоєнних матеріалах польських геологів, без урахування змін гідрогеологічних, 

екологічних та інших умов (Мінеральні ресурси…, 2020). Тому вони потребують 

переоцінки. До 2007 р. видобуток солей здійснювався на родовищах Калуш-Го-

линське в Івано-Франківській області (ВАТ «Оріана») і Стебницьке у Львівській 

області (ДГХП «Полімінерал»), але з тих пір родовища не розроблюються.     

Стебницьке родовище калійних солей у Львівській області відкрите у 1834 р., 

розроблюється з 1922 р. Воно приурочене до загорської та верхньоворотищенсь-

кої світ Передкарпатського прогину, де виявлено п'ять калійних горизонтів, які 

залягають серед соленосних піщано-глинистих брекчій і глинистої кам'яної солі 

(рис. 50).   
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Рис. 50. Геологічний розріз Стебницького родовища калійної солі (Михайлов та ін., 

20081) 

1 – глини, суглинки, галечники; 2 – гіпсо-глиниста кора вивітрювання; 3 – пісковики; 4 – со-

леносні брекчії та глини; 5  –  піщано-глинисті слабо засолені породи; 6 – сіль калійна в соле-

носній товщі; 7 – тектонічні порушення 

 

Найбільш потужним є другий горизонт, що складається з шести головних пла-

стів. Породоутворювальними мінералами є галіт, каїніт, лангбейніт, сильвін, до-

мішками – полігаліт і кізерит, другорядними мінералами – ангідрит, шеніт, гіпс, 

епсоміт і карналіт. Каїніт, лангбейніт і сильвін утворюють кристалічнозернисті 

суміші з галітом. Каїніт зустрічається у вигляді дрібнозернистих агрегатів, пара-

лельно-волокнистих і радіально-волокнистих утворень. На базі родовища раніше 

працював Стебницький калійний комбінат, який випускав калімагнезію, однак, 
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у зв’язку з низкою екологічних проблем видобуток солей було призупинено. За-

паси сирої солі на Стебницькому родовищі за категорією А+В+С1 складають 

1113 млн т. 

Калуш-Голинське родовище представлено калійними покладами серед голин-

ської (верхньостебницької) світи міоцену (рис. 51). Сильвінітові горизонти роз-

ташовані серед соленосних порід і складені шаруватим червоним, рожевим і бі-

лим сильвіном з домішками ангідриту, полігаліту й карналіту. Каїнітові поклади 

складаються з тонких каїнітових, каїніто-галітових, галітових і полігаліто-глини-

стих прошарків. У межах голинської синкліналі кількість калієносних горизонтів 

більша. За мінеральним складом вони поділяються на карналітові, каїнітові, си-

львінітові та лангбейніто-каїнітові з домішками галіту, полігаліту, кізериту. На 

базі родовища раніше працював Калуський хіміко-металургійний комбінат, який 

випускав мінеральне добриво у вигляді хлористого калію (KCl), сульфату калію 

(K2SO4), калімагнезії (K2SO4 + MgSO4), полігалітового залишку, хлористого ма-

гнію (MgCl2×2H2O), сульфату натрію (Na2SO4), як побічний продукт – харчову й 

кормову сіль. Запаси руд родовища за категоріями А+В+С1 – 484,1 млн т. 

 

        1: 40 000 Масштаб

1 2  3 4 6 5 

N1

N1

N1

N1

  
Рис.  51. Геологічний розріз Калуш–Голинського родовища (Михайлов та ін., 20081) 

1 – глини аргілітоподібні; 2 – брекчії та глини соленосні; 3 – піщано-глинисті слабо засолені 

породи; 4 – строкатобарвні піщано-глинисті відклади; 5 –  сіль калійна в соленосній товщі; 6 

– тектонічні порушення 

 

Крім вищеописаних в Передкарпатті відомо ще цілий ряд родовищ калійних 

солей: Бориславське, Доброгостівське, Помярки, Улично, Нинів, Дреголукське, 

Гірке, Росильнянське, Старуньське, Марківське, Молодківське, Кадобна, Трос-

тянецьке, Тура Велика, Моршинське, але вони не готові для відпрацювання. 

В ДДЗ прояви калійної солі виявлені на 16 куполах, проте лише на Роменсь-

кому промислова калієносність (KCl до 39  %) виявлена на відносно невеликій 

глибині (300–500 м), решта проявів знаходиться на глибині 1,5–2 км. Це дозволяє 

розглядати ДДЗ як регіон, перспективний для пошуків родовищ калійних солей. 

У межах Донецького басейну серед соленосних відкладів краматорської світи 

нижньої пермі Бахмутської та Кальміус-Торецької котловини виявлені дві каліє-

носні зони: верхня – сильвініт-карналітова, товщиною до 60 м і нижня сильвіні-

това (70–100 м). Калійні солі представлені карналітом, сильвінітом, полігалітом 

і лангбейнітом, вони залягають у вигляді прошарків і окремих пластів, включень 
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у суцільній масі кам'яної солі. Пласти мають невелику товщину 0,3–4,8 м, але 

характеризуються високим вмістом KCl у сильвініті (21,3  %). Глибина залягання 

600–1000 м. Прогнозні запаси оцінюються в 1 млрд т. 

Абразивна сировина (гранат). Завдяки значній твердості (6–7 за шкалою Мо-

оса, мікротвердість 920–1560 кг/мм2) гранати використовують як абразивний ма-

теріал, а також у будівництві як додаток до цементних та будівельних мас. 

Світовий видобуток гранатової сировини становить приблизно 1200 тис. т, 

найбільше його видобувають Австралія (третину світового видобутку), Китай, 

ПАР, Індія, США (табл. 59). 
 

Таблиця 59. Світовий видобуток і запаси гранату (Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

тис. т 2018 2019 

Австралія 360 400 Великі 

Китай 290 310 Великі 

ПАР 278 190 н/зв 

Індія 162 150 13 000 

США 101 93 5 000 

Інші країни 60 60 6 500 

Всього 1250 1200 Великі 

 

Україна має потужну МСБ абразивного гранату, тут відомі родовища та про-

яви гранату двох типів: магматичні й метаморфічні. Перші пов'язані з гранітами 

архей-протерозойського віку, представлені Слобідським і Лозненським родови-

щами, Жигалівським, Миколаївським, Гуліївським та ін. проявами Волинської 

площі; другі локалізовані в сланцево-гнейсових товщах докембрію Побузької 

(Завалівське родовище, Шамраївський, Богданівський, Лозоватський прояви); 

Приазовської (Драгунський, Білоцерківський, Верхньотокмацький) та Криворі-

зької (Жовтянський) площ (рис. 52) 
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Рис. 52. Схема розташування родовищ та проявів абразивної сировини (Михайлов та 

ін., 20081) 

1 – бердичівські граніти; 2 – родовища гранатів палеопротерозою (1 – Слобідське; 2 – Іванів-

ське); 3 – те ж, неоархею (3 – Завалівське); 4 – корунд (4 – Східнопридніпровська ділянка; 5 – 

Центральноприазовська ділянка; 6 – Драгунське родовище; 7 – Середньобузький район; 8 – 

Коколовський прояв); 5 – маршаліт (родовища: Криворізьке, Гаврилівське  10) 

 

Слобідське родовище у Вінницькій області складене біотит-гранатовими гра-

нітами бердичівського комплексу. Це сірі та світло-сірі середньозернисті породи, 

складені (%) польовими шпатами (45–55), кварцом (20–30) біотитом (5–10), гра-

натом (10–20) і кордієритом (7–10), присутні ільменіт, магнетит, пірит. Мігмати-

зовані різновиди мають смугасту будову, де чергуються темні смуги (1–2 см), 

збагачені біотитом і гранатом, і світлі, де переважають кварц і польові шпати. 

Товщина кори вивітрювання кристалічних порід – каолінізованої жорстви (0–2,7 

м) і четвертинних суглинків (0–9,5 м) – складає в середньому 3,1 м.  

Руди представлені двома різновидами: щільними біотит-гранатовими грані-

тами та продуктами  їх вивітрювання. Родовище розвідано на глибину від 13,7 до 

29,1 м, середня товщина вивітрених руд 3,5 м, щільних – 18,2 м. Вміст гранату 

змінюється від 14,5 до 16,0 %, в середньому 15,2 %. Його склад достатньо одно-

рідний (%): альмандин (61), піроп (31), гросуляр (7), спесартин (1), мікротвер-

дість 1400–1560 кг/мм2. Повна абразивна здатність щодо монокорунду складає 

45–52 %, початкова 81–87 %. За мікротвердістю, абразивною здатністю, механі-

чною міцністю, термостійкістю гранати родовища можуть застосовуватися для 

шліфовки виробів з дерева, шкіри, гуми, тонкої шліфовки скла і доведення дета-

лей з м'яких металів. Супутньою корисною копалиною є кварц-польовошпатова 

сировина для скляної промисловості, придатна для виготовлення листового скла 

(1 і 2-й сорт). Запаси абразивного гранату – 673 тис. т; кварц-польовошпатової 

сировини – 2 053 тис. т.  

Іванівське родовище у Вінницькій області складено аналогічними біотит-гра-

натовими гранітами. Гранат обох родовищ за фізико-механічними властивос-

тями ідентичний. Іванівське родовище експлуатується ВАТ „Іванівський сцец-

кар’єр”, яке випускає щебінь для дорожнього будівництва. В процесі переробки 

гранітів на щебінь утворюється збагачений гранатом до 19–26 % (при вмісті його 

в початковій руді 15–20 %) кам'яний відсів фракції менше 5 мм. З кожних 100 

тис. м3 гірської маси  в процесі збагачення виходить 25–30 тис. м3  відсіву, в 

якому міститься 7–8 тис. т гранату. З цього відсіву можливе також отримання 

кварц-польовошпатових концентратів для скляної промисловості в кількості не 

менше 16–18 тис. т. Гранат Іванівського родовища може бути використаний для 

абразивної промисловості. 

Завалівське родовище складено біотит-графітовими і біотит-гранатовими 

гнейсами і кварцитами. Виділяють дві рудні зони графіт- і гранатвмісних гнейсів 

(північну і південну) протяжністю до 3,7 км, товщиною 150–390 м. Вони склада-

ються з ритмічно перешарованих кварцитів, біотит-графітових і біотит-гранато-

вих гнейсів, гранат-кварцових скарноїдів, силіманітових гнейсів і кальцифірів, 

які залягають у вигляді пласто- або лінзоподібних тіл з роздувами, пережимами 
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і відгалуженнями. Простягання товщі 290–300º, падіння субвертикальне (80–

90º). Гранат-біотитові гнейси розвинуті у вигляді смуг, лінз, протяжністю до 1 

км, товщиною від 1–2 до 100 м, часто складної конфігурації. Вміст гранату в про-

дуктивній товщі складає 6–31 %, в середньому – 15 %. В первинних каолінах 

кори вивітрювання гранат повністю зруйнований і заміщений гідроксидами за-

ліза. В зоні жорств'яно-глинистих порід він сильно тріщинуватий, часто легко 

розтирається пальцями. В слабо вивітрених гранат-біотитових гнейсах гранат 

(альмандин) практично не змінений, представлений зернами розміром 0,1–1,0 

мм, їх скупченнями. Гранати за фізико-механічними властивостями не поступа-

ються гранатам Слобідського родовища, гранатовий концентрат задовольняє ви-

могам до концентратів для виробництва шліфувальної шкіри і порошків для шлі-

фування скла. Запаси гранат-біотитових гнейсів складають 20,3 млн т, гранату – 

3,4 млн т. Родовище відпрацьовується  ВАТ „Завалівський графітовий комбінат”. 

Лозненське родовище у Вінницької області представлено валоподібним тілом 

біотит-гранатових гранітів, витягнутим у північно-східному напрямку на 700 м 

при ширині 550 м. Це сірі середньо-крупнозернисті щільні породи з точковими 

та плямоподібними включеннями гранатів, розмір яких не перевищує 5–7 мм, 

частіше 2–4 мм. Граніти складені кварцом (25–35 %), плагіоклазом (30–50), ка-

лішпатом (5–20), біотитом (5–10) і гранатом (10–15), з акцесорних мінералів зу-

стрічаються циркон, сфен, монацит і рудні мінерали (піротин, магнетит, зрідка 

ільменіт). Гранат має рожевий колір, інколи з червоне забарвлення, скляний 

блиск, нерівний злом, округлу, інколи ромбододекаедричну форму, тріщинувату 

шорстку поверхню. Він складений сумішшю альмандину (66–68 %), піропу (28–

30), спесартину (1), андрадиту (2–3) і гросуляру (до 1). Вміст гранату в породі 

коливається від 9,2 до 17,4 %, у середньому – 12,1 %, ресурси сировини оціню-

ються в 7,6 млн т. 

Кварцова сировина використовується для виробництва скла, керамічних та 

вогнетривких виробів, феросиліцію, металічного кремнію. До кварцової сиро-

вини відносяться кварцові піски, ріоліти, жильний кварц за умови вмісту SiO2 не 

менше 95 %. 

Річна світова продукція кремнезему оцінюється в 120–150 млн т, найбільше 

видобувають США (25–30 млн т); Німеччина, Франція, Австралія і Іспанія (по 5–

10 млн т); Велика Британія, Нідерланди, Бразилія, Італія, Бельгія, Канада, ПАР, 

Австралія (по 2–5 млн т), Китай, країни СНД.  

В Україні кварцова сировина представлена родовищами кварцових пісків, які 

залягають у вигляді лінз і пластів товщиною 2–40 м, що відомі в ДДЗ і Донбасі у 

відкладах берекської світи олігоцену; ВПП – в неогенових відкладах, УЩ – в 

континентальних четвертинних відкладах. Крім того в Закарпатті відоме родо-

вище ріолітів, а на УЩ і на Донбасі – прояви жильного кварцу (рис. 53). 
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Рис. 53. Схема розташування родовищ кварцової сировини (Михайлов та ін., 20081) 

1 – кварц пегматитів; 2 – кварцові жили; 3 – пісок кварцовий; 4 – ріоліт 

Цифрами позначені родовища і прояви: 1 – Волинське, 2 – Ленчинський; 3 – Арсенівський; 4 

– Скляна гора, 5 – прояви Донецького басейну, 6 – Гусарівське, 7 – Білокриницьке, Кодрин-

ське, 8 – Ардівське 

 

Державним балансом корисних копалин враховується 41 родовище кварцо-

вого піску (з яких 14 розроблюється) з загальними запасами категорій 

А+В+С1+С2 331,4 млн т і одне родовище ріоліту з запасами категорій А+В+С1 

20,7 млн т. У 2019 р. видобуток кварцових пісків склав 1 069,1 тис. т (Мінеральні 

ресурси…, 2020). 

Кварцові піски є одним з головних різновидів кварцової сировини. Вони 

пов’язані переважно з трьома епохами короутворення: палеогеновою, олігоцен-

міоценовою та пліоцен-четвертинною. До найважливіших родовищ відносяться 

Гусарівське, Авдіївське, Новоселівське та Берестовеньківське в Харківській; Ве-

ликоглібовицьке та Волошинське у Львівській; Новомихайлівське в Донецькій; 

Папірнянське в Чернігівській областях. 

Гусарівське родовище в Харківській області розробляється з 1933 р. Родовище 

є комплексним, піски придатні для виробництва карбіду кремнію (кварцова си-

ровина) і в якості формувальних пісків.  

Продуктивна товща бучацької світи палеогену представлена грубозернистими 

кварцовими слабо глинистими пісками, які утворюють порівняно однорідне, суб-

горизонтальне тіло протяжністю до 3 км, товщиною від 5,0 до 24,5 м. Товщина 

покривних порід (тонкозернисті глинисті глауконіто-кварцові піски харківської 

світи), коливається від 6,3 м до 52,8 м (середня 20,9 м).  

Запаси кварцового піску (А+В+С1) складають 26,4 млн т. 

По Західній ділянці родовища протоколом ДКЗ України № 4292 від 14.02.2018 



183 
 

 
 

р. затверджені запаси: піску формувального: кат. А+В+С1 – 47 907 тис. т, С2 – 

12 620 тис. т; сировини абразивної: А+В+С1 – 30 300,79 тис. т; сировини цеге-

льно-черепичної – В+С1 – 625 тис. м3.  

Родовище відпрацьовується ВАТ „Гусарівський ГЗК”, спеціальний дозвіл на 

користування надрами № 776 виданий 12.02.1997 р. (Західна ділянка, видобу-

вання формувальних пісків) продовжений наказом № 183 від 23.02.2021 р. до 

08.02.2037 р.    

Авдіївське родовище кварцових пісків в Донецькій області представлено ква-

рцовими рівномірно-дрібнозернистими пісками полтавської світи, перекритими 

четвертинними суглинками і глинами (2,5–21,0 м). Породи шаруваті, місцями 

плямисті; забарвлення світле чи біле з жовтуватим відтінком. Виділяється п’ять 

шарів, з яких 2, 3 і 4 є сировиною для скляної промисловості. Вміст кварцу в них 

сягає 97–99,5 %. Гранулометричний склад (%): вміст фракції розміром понад 0,5 

мм – від 0 до 0,46; 0,5–0,25 мм – 0,1–9,7; 0,25–0,1 мм – 90,20–99,46; менше 0,1 

мм – 0,01–10,58. Хімічний склад, %: SiO2 – 97,28; Al2O3 – 1,66; CaO – 0,18; MgO 

– 0,06; TiO2 і MnO – сліди. Вміст Fe2O3 не перевищує 0,2–0,3 %. Основна маса 

піску складається з безбарвних кутастих і кутасто-обкатаних зерен кварцу. Тра-

пляються поодинокі лусочки мусковіту, зерна калієвих польових шпатів, карбо-

натів, халцедону. Для важкої фракції провідною є силіманіт-кіанітова (до 40–50 

%) асоціація, менше тут рутилу, циркону, турмаліну, ставроліту, андалузиту, тре-

моліту, хлориту. Піски добре збагачуються флотацією і промиванням з класифі-

кацією.  

Великоглібовицьке родовище у Львівській області складене дрібнозернис-

тими кварцовими пісками тортонського ярусу міоцену світло-сірого кольору з 

верствами жовтуватих і зеленкуватих, що залягають на верхньокрейдових мер-

гелях і перекриваються літотамнієвими вапняками та четвертинними суглин-

ками. Довжина шару корисної копалини 800–1500 м (середня 1040), ширина – 

350–800 м  (середня 500 м), товщина – 3,1–13,1 м (середня 9,7 м), товщина розк-

ривних порід 3,0–15,2 м (середня – 9,28 м). Вміст кварцу 96,05–99,7 %; з інших 

мінералів трапляються карбонати (до 1,6 %), польові шпати (до 1 %) і глауконіт 

(0,2 %). Хімічний склад пісків (%): SiO2 – 94,98–99,66; Fe2O3 – 0,03–0,2; CaO – 

0,01–2,19; Al2O3 – 0,1–0,28; MgO – 0,01–0,44; TiO2 – 0,02–0,17; Na2O+K2o – 0,04–

0,24 . Гранулометричний склад (%): 0,5 мм – 2,75–4,0; 0,5–0,25 мм – 41,73–49,15; 

0,25–0,1 мм – 44,07–51,88; 0,1 мм – 2,67–3,63. Об'ємна маса пісків – 1,66 г/см3, 

коефіцієнт розпушення 1,30, природна вологість 2,3–3,6 %. Піски родовища на-

віть без збагачення придатні для виготовлення віконного скла, вони легко збага-

чуються методом флотації і можуть також використовуватись як формувальні та 

будівельні піски. Запаси кварцових пісків на 01.01.2018 р. становили 8 048,3 тис. 

т за категорією А+В+С1.  

Розробляється ТОВ «Торгово-видобувна компанія «Львівський мехсклоза-

вод», спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин № 903 виданий 

30.05.1997 р., продовжений до 30.05.2037 р.  

Крім кварцового піску як кварцова сировина можуть використовуватися ріо-

літи, відомі в Берегівському нагір’ї Закарпаття, де розвідане Ардівське родовище 
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перлітів в Закарпатській області (рис. 54), складене ріолітами і перлітами тор-

тону і сармату вулканічного купола Ардівського палеовулкану. Об'ємна насипна 

вага спученого перлітового «піску» в середньому складає 150–180 кг/м3. Розро-

бка родовища може відбуватися кар’єрним способом. Крім перлітових порід на 

родовищі вивчались глини, які придатні для виробництва цегли, черепиці, пус-

тотілих каменів, блоків. Запаси родовища (протокол ДКЗ СРСР від 05.10.1961 № 

3462) складають 9 336 тис. м3 за категоріями: А+В+С1. Родовище не розробля-

ється. 

 

 
Рис. 54. Геологічний розріз Ардівського родовища (Гурський та ін., 20062) 

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – суглинки з уламками вулканітів; 3 – уламки та жорства вул-

канітів; 4 – ріоліти; 5 – зони гідротермально змінених ріолітів; 6 – перехідні різновиди від рі-

оліту до перліту; 7 – перліт; 8 – перлітова туфобрекчія; 9 – масивні перліти 

 

Ще одним джерелом кварцової сировини може слугувати жильний кварц про-

яви якого відомі в межах УЩ і Донбасу.  

Одним з найважливіших джерел кварцової сировини є Волинське родовище 

камерних пегматитів в Житомирській області (описано нижче) 

Прояви кварцу відомі у Приазовському (Скляна Гора), Інгульському (Арсенів-

ський), Середньопридніпровському (Апостолівський) блоках УЩ, в Донбасі.   

Прояв Скляна Гора – крупна кварцова жила довжиною 500 м, товщиною 50 

м. Кварц ясно-сірий, слабо прозорий, масивний, містить включення польових 

шпатів, турмаліну, мусковіту, прогнозні ресурси кварцу – перші мільйони т. 

Арсенівський прояв представлений великим кварцовим тілом серед гранітів 

Корсунь-Новомиргородського плутону протяжністю 700 м з прогнозними ресу-

рсами 2100 тис. т.  
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Сировина п’єзооптична (п’єзокварц). П'єзоелектричні кристали як електро-

механічні перетворювачі широко застосовуються в радіотехніці, електро- та уль-

траакустиці, п'єзометрії та в багатьох інших галузях науки й техніки, що потре-

бують перетворень електричних процесів у механічні й навпаки. 

Державним балансом запасів корисних копалин України враховане Волинське 

родовище в Житомирській області, де корисна копалина представлена п’єзоква-

рцом, гірським кришталем для плавки, кварцом для огранки, моріоном, топазом, 

які використовуються в ювелірній і п’єзооптичній галузях промисловості. ПАТ 

«Кварцсамоцвіти» отримано спеціальний дозвіл на геологічне вивчення з дослі-

дно-промисловою розробкою Північної частини Волинського родовища (Міне-

ральні ресурси…, 2020). 

Волинське родовище камерних пегматитів в Житомирській області розміщено 

в палеопротерозойських габро-анортозитах і гранітах рапаківі Коростенського 

плутону (Василишин та ін., 1996; Яковлева, Каменчук, 2004). Пегматити камер-

ного типу локалізовані в західному ендоконтакті гранітів з породами основного 

складу й утворюють зону довжиною 22 км і шириною 0,3–1,5 км. Вони пов’язані 

з рапаківіподібними лезниківськими гранітами. Їх будова чітко зональна, від пе-

риферії до центру виділяються такі зони: графічні пегматити, пегматоїдні пегма-

тити з польовим шпатом, сірим кварцом, вільним ростом кристалів (занориш) 

(рис. 55).  
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Рис. 55. Морфологія та внутрішня будова пегматитів (Василишин та ін., 1996) 

1 – граніти рожеві з підвищеним вмістом темнокольорових мінералів; 2 – граніти, збагачені 

темнокольоровими мінералами; 3 – графічні пегматити тонко-, дрібно-, середньозернисті; 4 – 

графічні пегматити середньо-крупнозернисті з ялинчастою будовою зерен кварцу; 5 – пегма-

тоїдно–графічні пегматити; 6 – блокові кварц-польовошпатові пегматити; 7 – польовий шпат; 

8 – масивний сірий кварц; 9 – плитчастий темно–сірий кварц; 10 – кристали та уламки морі-

ону (занориш); 11 – вилуговані та перекристалізовані породи; 12 – топаз; 13 – тріщинуватість 

склепіння; 14 – контур камерного пегматиту та занориша 
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Основна маса кристалів кварцу приурочена до заноришів, де вони знаходяться 

в пухкому або щільному агрегаті, складеному з окремих кристалів, їх зростків, 

уламків кварцу і польових шпатів, зцементованих опалом, халцедоном, кварцом, 

глиною. Розміри кристалів різні. Поряд з дрібними індивідами зустрічаються гі-

гантські кристали масою 10 т і більше, розміром до 2–3 м. Більшість кристалів 

мають зональну або зонально-секторальну будову.   

Кварцове ядро міститься в центральній частині пегматиту над заноришем. Фо-

рма його лінзоподібна, товщина від 1–2 до 10–15 м. Під ним знаходиться зано-

риш розміром до 5 м, об'ємом 30–40 м3. В ньому утворюються великі, чудово 

ограновані кристали кварцу, топазу, берилу. Головні мінерали: кварц, польові 

шпати, слюда, другорядні: топаз, берил, опал, халцедон, флюорит, сидерит, гід-

рослюди, хлорит, фенакіт, рідкісні – пірит, ільменіт, циркон, рутил, аметист, тур-

малін, монацит тощо (до 96 мінералів).  

Родовище інтенсивно розроблювалося в минулому столітті і слугувало основ-

ним джерелом п’єзокварцові сировини Радянського Союзу. Зведення по запасах 

п’єзокварцові сировини є закритими. 

 

5.3. Перспективні види сировини  

 

До перспективних віднесені наступні види неметалічних корисних копалин, 

які мають стратегічне значення для економіки України: фосфорити, апатит, пла-

виковий шпат, глауконіт, вапняки для цукрової промисловості, флюсові вапняки 

і доломіти, бентонітові глини, польовошпатова сировина, каменебарвна сировина. 

Фосфорити використовують для виробництва фосфорних добрив, фосфору і 

різних сполук, у хімічній, цукровій, харчовій та інших галузях промисловості.  

Світові запаси фосфатів сягають 69 млрд т, які зосереджені переважно в Ма-

рокко (понад 70 % світових запасів), а також в Китаї, Бразилії, Саудівський Ара-

вії, США) та ін. Світовий видобуток фосфатів за останні роки знижується з 83 

млн т у 2015 р. до 71 млн т у 2019 р. Головними видобувними країнами є Китай, 

Марокко, США, Росія та ін., за останні роки видобуток фосфатів виріс в Марокко 

і В’єтнамі, але знизився в Китаї (табл. 60). 

 
Таблиця 60. Світовий видобуток і запаси фосфатів (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, P2O5, тис. т Запаси, 

руда, млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 42 611,7 43 319,4 36 939,6 28 897,8 27 997,2 3 200 

Марокко 8 388,7 8 601,0 10 490,1 10 960,2 11 267,5 50 000 

США 7 710,0 7 615,0 7 840,0 7 250,0 6 547,0 1 000 

Росія 4 485,0 4 797,0 5 148,0 5 304,0 5 382,0 600 

Перу 4 241,4 4 013,2 3 211,1 3 917,1 4 214,8 210 

Йорданія 2 667,5 2 557,2 2 780,0 2 567,2 2 951,5 1 000 

Бразилія 2 167,0 2 046,0 2 083,0 1 980,3 1 828,5 1 700 

Саудівська Аравія 1 530,0 1 620,0 1 701,0 1 633,2 1 714,8 1 400 

В’єтнам 877,0 942,8 1 376,4 1 299,7 1 395,5 30 

Туніс 936,2 1 062,4 1 145,3 812,8 1 124,7 100 
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Інші країни 7 273,7 7 312,8 6 978,8 6 880,7 6 682,1 9 949 

Всього 82 888,2 83 886,8 79 693,3 71 503,0 71 105,6 69 000 

 

В Україні поклади фосфоритів розвинені у вигляді конкрецій, жовен, галькі в 

пластах товщиною від 0,5 до 10–15 м серед мергелів, аргілітів, пісків крейди, па-

леогену і неогену ВПП, ДДЗ, північно-східного схилу УЩ і південно-західному 

– Воронезького масиву, Індоло-Кубанського прогину. Вміст Р2О5 в рудах стано-

вить 4–26 %. Найперспективнішими є зернисті, жовно-зернисті (Р2О5 4,0–7,6 %) 

і конкреційні фосфорити (34–38 %) ВПП, а також фосфатовмісні бурі залізняки 

Керченського півострова (Р2О5 0,3–1,44 %).  

Державним балансом родовищ корисних копалин враховується 5 родовищ і 4 

об’єкти обліку фосфорних руд із загальними запасами (А+В+С1+С2) руди 474,7 

млн т, а Р2О5 15,1 млн т; видобуток в останні роки не здійснювався (Мінеральні 

ресурси…, 2020). В попередні роки фосфорити видобувалися на Карпівському 

родовищі на Донбасі, Милятинському на Волино-Поділлі. Інтерес становлять та-

кож родовища В’язовий Яр (Харківська обл.), Ратнівське (Волинська обл.), Жва-

нське (Вінницька обл.), Копитківське (Рівненська обл.). Відоме також Вербське 

техногенне родовище фосфорит-глауконітових руд в Хмельницькій області, за-

паси якого складають 250 тис. т руди і 26,7 тис. т Р2О5.   

Ратнівське родовище жовнових фосфоритів на Волині будо відкрито в 1980 

р. Корисною копалиною є піщано-гравійно-галькові породи з жовнами фосфори-

тів обухівської світи палеогену і четвертинної системи. Виявлено 14 покладів пе-

ревідкладених фосфоритів. Вміст жовен змінюється від 6 до 80 % вміст Р2О5 у 

жовнах – від 2,44 до 14,54 %, у руді – від 0,58 до 10,88 %. Підстеляючими поро-

дами є крейдоподібні мергелі та крейда здолбунівської світи крейдової системи. 

Можливо розроблення відкритим способом.  

Відкриті пропозиції щодо ліцензування Поступельської ділянки Ратнівського 

родовища площею 29,0 га, яка розміщена в його південно-західній частині.   

Фосфорити родовища придатні для виробництва мінеральних добрів. Балан-

сові запаси фосфоритів складають по категорія В+С1 (тис. т): руда – 753,3; Р2О5 

в руді – 62,6; жовна: – 424,8 тис. т, Р2О5 в жовнах – 51,8 тис. т (протокол ДКЗ 

України № 1693 від 20.01.2009 р.). Родовище не розробляється.  

Іншими перспективними об’єктами жовнових фосфоритів є прояви Волині 

(Поліська, Стахошинська, Півневська, Танюшівська, Новобурлуцька, Бантишев-

ська, Залиманівська площі з прогнозними ресурсами  335 млн т Р2О5), Кролеве-

цька (запаси 2,93 млн т. Р2О5), і Середино-Будська площі в Сумській області, пе-

рспективні формації в Канівській Наддніпрянщині, Середній Наддністрянщині 

та інші. Ресурси Р2О5 фосфоритів згаданих площ перевищують 100 млн т. Перс-

пективними є також північний і південний борти ДДЗ, складені відкладами ка-

нівської і київської світ (Конятинська, Латишевська, Миропільська площі з зага-

льними прогнозними ресурсами до 600 млн т Р2О5). 

Осиківське родовище зернистих фосфоритів в ДДЗ приурочене до піщаних 

мергелів і кварц-глауконітових пісковиків кампану (1–14 м) з фосфатними зер-
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нами, мікрожовнами і жовнами (Р2О5 2–13 %). В основі розрізу серії залягає зер-

нисто-жовновий або галечниковий горизонт товщиною до 0,5 м з вмістом Р2О5 

до 10 %. Запаси родовища оцінені в 5,6 млн т Р2О5 (середній вміст 5,06 %).  

У південно-західному облямуванні УЩ відомі прояви зернистих фосфоритів 

у  відкладах сеноману – Маневицько-Клеванська, Здолбунівсько-Тернопільська 

та інші перспективні площі з прогнозними ресурсами 600 млн т Р2О5 (вміст 5 %, 

товщина шарів – 2 м). Кілька перспективних площ виділено на Лівобережжі Дні-

стра (Зозульницька, Хмельницька, Фащіївська, Дунаєвецька) з прогнозними ре-

сурсами Р2О5 122 млн т (бортовий вміст 4 %, товщина шарів 0,9–2,2 м). Товщина 

фосфоритоносного горизонту зменшується в південному напрямку від 2,2 до 0,9 

м. Загальні ресурси Р2О5 зернистих фосфоритів оцінені в 80–90 млн т.  

Жванське родовище фосфоритів у Вінницький області представлене слабоз-

цементованим фосфоритоносним кварц-глауконітовим пісковиком, рідше галеч-

ником товщиною 0,3–4,8 м (у середньому 1,4 м), з 3–10 % Р2О5, який розповсю-

джений на площі 15 км2 (рис. 56).  

 

Масштаб горизонтальний
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Рис. 56. Схематичний геологічний розріз родовища Жванське (Михайлов та ін. 20081) 

1 – суглинки, глини,  піски; 2 – глини, вапняки, піски; 3 – крейда, мергелі; 4 – аргіліти, алев-

роліти, пісковики; 5 – пісковики кварцово-глауконітові з галькою фосфоритів 

 

Продуктивними є відклади сеноманського ярусу, серед яких розрізняють два 

прошарки: нижній і верхній. Нижній складений темно-зеленими глауконітовими 

пісковиками з кулястими добре обкатаними "подільськими" фосфоритами, їх 

дрібними уламками та фосфоритизованими губками. Верхній складений також 

глауконітовим пісковиком з нагромадженням жовен первинних піскуватих фос-

форитів. Продуктивність фосфоритового шару 160–470 кг/м2, запаси Р2О5 (С2) – 

5 378 тис. т. Руда Жванського родовища неоднорідна, за складом і вмістом Р2О5 

поділяється на декілька груп. Головними компонентами продуктивного шару є 

жовна первинних піскуватих фосфоритів з низьким вмістом Р2О5 (до 6 %) та дрі-

бні уламки кулястих фосфоритів з великим вмістом Р2О5 (30–36 %). Родовище 

може розроблятися дешевим штольневим способом, рентабельність підприємс-

тва може скласти 30 %, окупність вкладень – до 3 років. Висока ефективність 

жванських фосфоритів як мінеральних добрив обумовлена значним вмістом гла-

уконіту (до 50 %). Загальний вміст Р2О5 у руді – близько 14 %. Глибина залягання 

фосфоритового шару на родовищі – від 70 до 100 м. При річному видобутку 

550 тис. т руди вихід фосфоритного борошна із вмістом 8 % Р2О5 становить 
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400 тис. т. Термін забезпечення запасами – 50 років. Ступень вивчення родовища 

достатньо висока, тут під час пошуково-розвідувальних робіт у 50-і роки ХХ сто-

ліття було пройдено десятки штолень. 

Фосфоритовмісні бурі залізняки розвинені в морських відкладах кімерійсь-

кого ярусу міоцену Керченського залізорудного басейну. Руди складені гідрофе-

рихлоритом, феримонтморилонітом, гідрогетитом („коричневі” руди), лептохло-

ритом („тютюнові”), присутній вівіаніт, що зумовлює їх підвищену фосфороно-

сність. Рудні горизонти залягають майже горизонтально, їх потужність колива-

ється від декількох метрів на краях мульд до 25–30 м в осьовій частині. Фосфатні 

мінерали представлені вівіанітом, керченітом, апатитом, курськітом, колофаном. 

Тут відомо 11 родовищ, запаси трьох з яких враховані Державним балансом 

(А+С1, млн т): Комиш-Бурунське (руда – 176,1; Р2О5 – 3,9; середній вміст 2,09 

%.), Ельтіген-Ортельське (руда –14,6;  Р2О5 – 4; 2,45 %), Киз-Аульське (руда – 

109,3; Р2О5 – 2,4; 2,17 %). До 1992 р. родовища розроблялися Комиш-Бурунським 

залізорудним комбінатом (річна потужність 5,7 млн т руди), зараз вони законсе-

рвовані. 

Апатит також використовується у якості фосфорної сировини для виробниц-

тва мінеральних добрив, фосфатів, фосфору, фосфорної кислоти.  

В Україні апатитові руди розвинені в комплексних ільменіт-апатитових (Кро-

пивнянське, Стремигородське, Торчинське, Федорівське в Житомирський обл. і 

Носачівське в Черкаській обл.), а також рідкіснометально-апатитових родовищах 

(Новополтавське в Запорізькій обл. і Давидківське в Житомирський обл.). На ро-

зробку Новополтавського, Стремигородського і Носачівського родовищ надані 

спеціальні дозволи відповідно ПрАТ «Волинська гірничо-хімічна компанія», 

ТОВ «Валки-Ільменіт», ТОВ «ТіоФаб». 

Державним балансом обліковуються 7 родовищ із загальними  запасами 

(А+В+С1+С2) 3 295,6 млн т руди і 96,2 млн т Р2О5. Видобуток апатиту не відбу-

вається. 

Стремигородське родовище описано в підрозділі «Титан». Що стосується 

апатитових руд, то тут за складом виділяють три рудні шари: (зверху): первин-

ний каолін товщиною 3–25 м, з вмістом апатиту у середньому 35,9 кг/т; вивітрі-

лий габро-норит товщиною 10–30 м, з вмістом апатиту від 25 до 109 кг/т (у сере-

дньому 30 кг/т); свіжий габро-норит невизначеної товщини, з вмістом апатиту 3–

75 кг/т (у середньому 23,9 кг/т). Рудне тіло перекрите піщано-глинистими відк-

ладами товщиною від 18,7 до 38,3 м (у середньому 31,78 м). Родовище можна 

розробляти відкритим способом. Практичний інтерес мають апатит та ільменіт з 

первинних каолінів і вивітрілого габронориту. Апатит представлений сумішшю 

фтор-хлор і гідроксил-апатиту, кількісно переважає фторапатит. Величина зерен 

апатиту 0,2–0,8 мм, його зерна часто знаходяться в тісному зростанні з дрібними 

зернами ільменіту, що значно ускладнює виділення чистого апатитового конце-

нтрату. Вміст апатиту в породі – близько 10 %, ільменіту – 15–20 %. При освоєнні 

родовища можна отримувати 150 тис. т на рік апатитового концентрату. Запаси 

Р2О5 за категоріями А+В+С становлять 31,8 млн т. 
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Новополтавське рідкіснометально-апатитове родовище описано в розділі 

«Рідкісні землі». Що стосується апатиту, то головне рудне навантаження несуть 

карбонатити (рис. 57). Вміст Р2О5 у комплексних карбонатитових рудах у серед-

ньому 5,2 %, руди легко збагачуються, апатитовий концентрат містить 37 % Р2О5, 

1,45 % рідкіснометальних елементів. 
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Рис. 57. Родовище Новополтавське (схематичний геологічний розріз за матеріалами Е. 

Лапицького, 1976) 

1 – суглинки, глини, пісковики; 2 – мігматити, гнейси; 3 – кора вивітрювання; 4 – граніто-

їди; 5 – 7 – апатитоносні породи: 5 – карбонатити, 6 – альбітити, 7 – сієніти 

 

Рідкіснометально-апатитові руди представлені щільними крупновкрапленими 

апатит-карбонатними (кальцитовими, доломітовими з домішками олівіну, пірок-

сену, амфіболу, флогопіту), а у верхній частині карбонатитовими покладами – 

рихлими апатит-силікатними різновидами. Апатит, як найстійкіший мінерал, на-

копичується в корі вивітрювання. Апатит у карбонатитах утворює вкрапленість 

зерен розміром 3–5 мм, у контактових зонах карбонатитів з фенітами – суцільні 

агрегати, а в прожилкових зонах карбонатизації у фенітах розвинутий довгопри-

зматичний апатит. У кальцитових, доломіт-кальцитових карбонатитах розповсю-

джений безбарвний, зеленуватий і зеленувато-блакитний апатит, у кальцит-до-

ломітових, доломітових карбонатитах переважає зеленувато-сірий, жовтий і 

буро-червоний апатит. Запаси руди – 791 млн т із середнім вмістом Р2О5 5,2 %. 

Плавиковий шпат (флюорит). Флюорит є комплексною сировиною, у першу 

чергу – флюсовою сировиною для металургії. Крім того флюорит використову-

ється в хімічній, скляній та електронній промисловості. Флюорит вважається та-

кож стратегічною сировиною, оскільки фтор має важливе значення для органіч-

ного синтезу та ядерної фізики. Він необхідний для виробництва ядерного палива, 

для розділення урану на ізотопи 238U і 235U. Сполуки фтору з киснем або з галоге-

нами – сильні оксидатори, використовуються при спалюванні палива ракет та у 
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реактивних двигунах. Крім того він використовується для виготовлення холоди-

льного обладнання, в переробці алюмінію і урану. 

Світові запаси плавикового шпату складають 310 млн т, найбільші запаси ско-

нцентровані в Мексиці, Китаї, ПАР, Монголії. Світовий видобуток має загальну 

тенденцію до зростанні з 6,3 млн т у 2015 р. до 7,7 млн т у 2019 р. з незначними 

коливаннями. Найбільшими видобувними країнами є Китай (52 % світового ви-

добутку), Мексика (25 %), а також Монголія, В’єтнам, ПАР, Іспанія та інші кра-

їни (табл. 61). Цікаво відзначити бурхливе зростанні видобутку плавикового 

шпату за ці роки в Мексиці (з 0,6 млн т у 2015 р. до 1,9 млн т у 2019 р.), а також 

постійне, хоча й повільне зростання видобутку у Монголії і Канаді. 

 
Таблиця 61. Світовий видобуток і запаси плавикового шпату (World Mining…, 2021; 

Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 4 400,0 3 800,0 3 800,0 3 500,0 4 000,0 42,0 

Мексика 624,6 659,8 741,7 1 959,7 1 931,5 68,0 

Монголія 280,3 248,9 319,3 555,2 699,4 22,0 

В’єтнам 214,0 218,9 234,9 238,7 238,0 5,0 

ПАР 121,3 177,0 218,4 230,0 210,0 41,0 

Іспанія 130,6 130,1 154,9 176,2 170,0 10,0 

Канада н/зв н/зв 0 20,0 80,0 н/зв 

Німеччина 57,7 52,6 45,4 49,2 80,0 н/зв 

Марокко 80,9 73,9 75,5 87,9 73,2 0,32 

Іран 39,3 70,8 55,3 55,0 54,8 3,4 

Інші країни 353,0 148,8 98,1 84,6 127,1  

Всього 6 301,7 5 580,8 5 743,5 6 956,5 7 664,0 310,0 

 

Балансові запаси плавикового шпату в Україні складають 3,9 млн т СаF2, але 

власний видобуток флюориту поки що не ведеться. Використання плавикового 

шпату в Україні не перевищує 60 тис. т на рік, з них 25–30 тис. т використовує 

металургійна промисловість, потреби Україна у флюориті задовольняються за 

рахунок імпорту із Таджикистану, Росії, країн Південно-Східної Азії. 

В Україні виділяється 5 районів з плавиковошпатовою мінералізацією (рис. 58) 

(Михайлов, Курило, 20101):  
 Середньо-Придністровський район ВПП (Бахтинське родовище, прояви Новоселівсь-

кий, Перекоринецький, Вищеолчедаєвський, Посухівський, Сказинецький, Воєводчин-

ський та ін.);  

 Сущано-Пержанська зона Волинського блоку УЩ (прояви Центральний, Яструбецький, 

Західно-Яструбецький);  

 Кіровоградський район Інгулецького блока УЩ (прояв Бобринецький та ін.);  

 Приазовський блок УЩ (прояв Петрово-Гнутівський, Кальміуська тектонічна зона);  

 зона зчленування складчастого Донбасу і Приазовського блоку УЩ (родовище Пок-

рово-Кириївське, прояви Войківський і Балка Водяна). 

З цих об’єктів найбільшій інтерес становлять Бахтинське і Покрово-Кириїв-

ське родовища, сумарні балансові запаси яких оцінюються у 20 млн т руди (3,9 

млн т СаF2), у тому числі (тис. т) за категорією С1 – 6 085 руди (СаF2 – 1 821); С2 
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– руди 14 010 (СаF2 – 2 088). Позабалансові запаси становлять 161 тис. т руди, у 

тому числі 35 тис. т СаF2.  
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Рис. 58. Схема розташування родовищ та проявів флюориту та ставроліту (Гурський, 

2008) 

1 – флюорит, 2 – ставроліт 

 

В Середньо-Придніпровському районі у межах Бахтинської депресії на захід-

ному схилі УЩ, розміщене Бахтинське родовище. Його площа складена плат-

формними відкладами рифею і мезокайнозою. Флюоритове зруденіння пов’язане 

з товщею ольчедаївських пісковиків, представлене стратиформними субгоризо-

нтальними покладами серповидної та ізометричної форми довжиною 4–9,4 км, 

шириною 1–3,5 км, глибина залягання – від 21,3 до 118,5 м. Поклади складаються 

з 20 рудних тіл середньою товщиною 0,75–1,45 м, розташованих одне над другим 

або кулісоподібно (рис. 59).  

Руди відносяться до флюорит-карбонатного типу, виділяють пластово-вкрап-

лені і прожилкові різновиди. Флюорит заміщує гідрослюдистий і кальцитовий 

цемент пісковиків і частково кластичний матеріал – польові шпати та кварц. Про-

жилковий тип має підпорядковане значення. Основні мінерали – флюорит і ка-

льцит, рідше зустрічаються кварц, дикіт, пірит. Колір флюориту фіолетовий, рі-

зної насиченості, трапляються скупчення безбарвних, зеленкуватих та медово-

жовтих зерен. Текстури руд переважно рівномірно вкраплені. У випадку інтен-

сивного оплавикування пісковиків ( 25 % CaF2) у них з'являється кокардова або 

плямиста текстура: утворюється флюоритовий цемент проростання у вигляді 

округлих зерен (0,7–1,5 см).  
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Рис. 59. Схематична геологічна карта та розріз Бахтинського родовища (Гурський та 

ін., 20062) 

1 – мезокайнозойські відклади; 2 – ямпільські пісковики; 3 – ломозівські аргіліти; 4 – оль-

чедаївські пісковики; 5 – грушкинська світа, алевроліти, пісковики, гравеліти; 6 – кристаліч-

ний фундамент; 7 – рудні тіла; 8 – розломи; 9 – контур родовища; 10 – лінія розрізу 

 

Руди бідні, комплексні, без шкідливих домішок, вміст флюориту 11–41 % (в 

середньому 17,1–20,6 %). Середній мінеральний склад (%): кварц – 54,9, калієвий 

польовий шпат – 18,4, флюорит – 14,20, плагіоклаз – 3,5, кальцит – 2,7, глинисті 

й гідрослюдисті мінерали – 5,3. Промислове значення мають флюорит, польовий 

шпат і кварц, з яких можна отримувати високоякісний флюоритовий, керамічний 

польовошпатовий, кварц-польовошпатовий і кварцовий концентрати. Запаси 

руди за категорією С1 складають 4257,5 тис. т (СаF2 – 589,7), С2 – 13710,3 (СаF2 

– 1920,8), ресурси категорії Р1 – 10,8 млн т. Технологічний тип руд – польово-

шпат-кварц-флюоритовий, середній мінералогічний склад (%): кварц – 51,9, 
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польовий шпат – 16,4, плагіоклаз – 3,5, флюорит – 20,6, кальцит – 2,7, глинисті 

та гідрослюдисті мінерали – 3,3. 

Промислове значення мають флюорит, польовий шпат і кварц, з яких можна 

одержувати якісний флюоритовий концентрат марки ФФ-95-А, керамічний 

польовошпатовий, кварц-польовошпатовий і кварцовий концентрати (табл. 62).  

 
Таблиця 62. Хімічний склад Бахтинського флюоритового концентрату (%) 

Продукт СaF2 CaCO3 SiO2 P S 

Флюорит 99,3 0,01 0,35 0,003 0,007 

Концентрат ФФ-95-А 97,0 1,0 2,0 0,015 0,05 

 

Бахтинське родовище не розробляється, хоча інженерно-геологічні умови ро-

довища у цілому сприятливі і воно підготовлене до дослідно-промислової розро-

бки. Геологічна будова родовища, морфологія, умови залягання, речовинний 

склад рудних тіл та гідрологічні умови вивчені досить детально для проекту-

вання гірничо-видобувного підприємства. Тому цей об’єкт є найперспективні-

шим для власного виробництва плавиковошпатових концентратів. Крім того, ро-

довище є комплексним з можливим випуском польовошпатових та кварцових 

концентратів (Шепель, Кузменко, 2002). Бахтинське родовище передбачається 

розробляти підземним способом (шахтою). Продуктивність рудника становить 

500 тис. т руди на рік. Рудник існуватиме 29 років. Продуктивність гірничозба-

гачувального комбінату за концентратом становитиме близько 90 тис. т. 

Технологічні випробування руд встановили, що руди є комплексною сирови-

ною, з якої із застосуванням попереднього збагачення методами рентгенолюмі-

нісцентної сепарації та пінної флотації можна отримати три товарних продукти 

високої якості. Промислове значення мають наступні мінерали: флюорит, польо-

вий шпат, кварц. Основним методом збагачення обрано метод пінної флотації. 

Рентгенолюмінісцентний метод попереднього збагачення розроблений ТОО 

“Егонт”, дозволяє залучити до освоєння і бідні руди. 

Схема збагачення, розроблена Криворізьким технічним університетом, 

прийнята за основу в економічних підрахунках як найбільш економна. Вона за-

безпечує отримання флюоритового концентрату з масовою часткою CaF2 92,5 % 

при вилученні 85,1 % і виході 13,1 %. Із хвостів флюоритової флотації при засто-

суванні магнітної сепарації і польовошпатової флотації отриманий польовошпа-

товий концентрат з масовою часткою SiO2 – 4,5 % і виході 16,7 % при калієвому 

модулі 7 і сумі Na2O + K2O – 15,02 %, а також кварцовий концентрат з масовою 

часткою SiO2 більше 97 % і виході 50 %. 

Супутні корисні копалини, пов’язані з розкривними породами неоген-четвер-

тинного віку представлені суглинками, глинами, пісками, детрит-оолітовими ва-

пняками.  

На родовищі також поширена галеніт-сфалеритова мінералізація. Промислові 

скупчення сульфідів поліметалів трапляються в поодиноких випадках, хоча під-

вищені вмісти Cu (до 0,063 %), Ba (до 0,32 %),  Ti (до 1 %), Pb і Y зафіксовані в 

породах венду і раннього докембрію. 
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Прогнозні ресурси категорії Р2 оцінені на проявах Бахтинського рудного поля: 

Перекоринецький – 38,4 млн т, Немерчинський – 17,4 млн т, Сказинецький – 43,7 

млн т, Старогутівський – 14,4 млн т. В межах рудного поля відомі і інші прояви 

флюоритової мінералізації (табл. 63). 

 
Таблиця 63. Флюоритові родовища та прояви Бахтинського рудного поля 

Родовища 

і прояви 

Умови залягання, прогнозні параметри Речовинний склад, вміст корис-

ної копалини 

Бахтин-

ське  

Горизонтальні поклади площею 20 км2, се-

редньою товщиною 1 м 

Флюорит 15,64–23,84 %; кварц, ка-

льцит  

Старогуті-

вський  

Горизонтальні поклади площею 9 км2,  то-

вщиною до 0,6–2,4 м 

Флюорит до 34 %; кварц, кальцит; 

цинк до 12,8 %  

Золотогір-

ський  

Горизонтальні поклади площею 1 км2, то-

вщиною до 3 м 

Флюорит 19,27 %; кварц, кальцит  

Дерешков-

ський  

Горизонтальні поклади площею 0,4 км2, 

товщиною до 0,75 м 

Флюорит 15,6 %; кварц, кальцит  

Посухов-

ський  

Горизонтальні поклади площею 1–3 км2,  

товщиною 0,6–4,8 м 

Флюорит 5–19 %; кварц, кальцит 

Перекори-

нецький  

Горизонтальні поклади площею 5 км2, то-

вщиною до 0,3–4,1 м 

Флюорит 16,4 %; кварц, кальцит  

Віножсь-

кий  

Круто падаюча зона жильно-прожилкової 

мінералізації протяжністю 600 м, 100 м за 

падінням, товщиною до 1,8 м 

Флюорит – до 42,9 %; кварц, каль-

цит, галеніт, сфалерит, халькопірит; 

PbO – до 2,25 %, ZnO – до 1,32 % 

Немерчин-

ський  

Горизонтальні поклади площею 4 км2, то-

вщиною до 0,4–1,7 м 

Флюорит 13–16 %; кварц, кальцит  

Сказинець-

кий  

Горизонтальний поклад незначної площі, 

товщиною до 2,5 м 

Флюорит до 15 %; кварц, кальцит  

 

Новоселівський та Перекоринецький прояви розташовані у 4 км на північний 

захід від Бахтинського родовища. У Вищеольчедаївському і Посухівському про-

явах флюорит також локалізується в ольчедаївських пісковиках. Характер руд 

тут такий, як і на Бахтинському родовищі. 

Сказинецький прояв, розташований при злитті рік Жвану і Батога, приуроче-

ний до ямпільських пісковиків. Рудне тіло (товщиною до 2,5 м) розміщене у се-

редній частині розрізу ямпільських верств, представлених щільними різнозерни-

стими аркозовими пісковиками. Максимум мінералізації локалізується поблизу 

пластових тріщин і січних вертикальних тріщин. Руди характеризуються плями-

сто-верствуватою текстурою. Середній вміст флюориту в рудах становить 15 %.  

Воєводчинський прояв пов'язаний з зоною брекчіювання північно-західного 

простягання (320°), товщиною 10–15 м. Флюорит складає тонкі прожилки (1–3 мм), 

які цементують окремі уламки пісковику в брекчії. Вміст флюориту – 31,4 %.  

Вищеолчедаєвський пряв представлений жилами і прожилками флюориту в 

ольчедаївських пісковиках, розбитих системами північно-західних (310–320°) і 

північно-східних (60°) тріщин. Зальбанди жил виповнені дрібнозернистим каль-

цитом, їх внутрішня зона – агрегатом флюориту і кальциту. Флюорит представ-

лений агрегатами дрібних (1 мм) кристаликів кубічного габітусу, в напіввідкри-
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тих тріщинах утворюються щіточки, орієнтовані перпендикулярно поверхні трі-

щин. Товщина прожилків 1–2 см, вміст флюориту в них 25–30 %. Поблизу каль-

цит-флюоритових тріщин вмісні пісковики часто оплавиковані, флюорит утво-

рює в них цемент проростання, вміст якого зменшується з віддаленням від трі-

щин. Товщина зони оплавикованого пісковику біля тріщин 5–10 см (до 25–50 

см). Флюорит має яскраво-фіолетовий, зелений, ліловий, блакитний, жовтий ко-

лір. Найпізнішим генераціям флюориту притаманні незабарвлені добре огранені 

кубічні кристали розміром до 4–5 мм в порожнинах кальцит-флюоритових про-

жилків або у вмісних породах. 

Ряд прожилків флюориту у тонких тріщинах ольчедаївських пісковиків розк-

риті свердловинами в районі селищ Перекоринці, Жеребилівка, Ломозова; ям-

пільських пісковиків – в районі с. Липчани. Аналогічні прояви флюориту вста-

новлені у кристалічному фундаменті (сс. Воєводчинці, Бахтин, Муровані Кури-

лівці, Куражин, Ольхівка). Вони зустрічаються в рожевих апліто-пегматитових 

гранітах, мігматитах, гранат-біотитових гранітах, але здебільшого просторово 

пов'язані з флюоритовими проявами в ольчедаївських пісковиках. За мінераль-

ним складом руди прості, однорідні, складаються головним чином із кальциту й 

флюориту, зрідка невеликих домішок каолініту й піриту. Флюорит заповнює то-

нкі тріщини (до 1 мм, зрідка 1–2 мм) з нерівною бугристою поверхнею. Інколи 

спостерігаються серії паралельних прожилків (2–3), які цементують зони текто-

нічної тріщинуватості (с. Муровані Курилівці). На глибину прожилкова флюо-

ритова мінералізація поширюється лише на 50–70 м нижче поверхні кристаліч-

ного фундаменту. 

Незначний вміст флюориту зафіксовано свердловинами на північному заході 

середнього Придністров'я в пісковиках волинської серії біля сіл Вел. Зозулинці 

(інт. 346–369), Іванівка (494,0–495,8), Рубляни (141–152; 270,5–275,8 м),  Хонь-

ківці (інт. 199,0–201,0 м). 

В Сущано-Пержанській зоні виявлені декілька перспективних проявів флюо-

риту: Центральний, Яструбецький, Західно-Яструбецький. 

Центральний прояв локалізований в метасоматитах Сущано-Пержанської 

зони, в західному ендо- і екзоконтакті Яструбецького масиву, рудна зона площею 

біля 1 км2  прослідковується в південно-західному напрямку майже на 3 км за 

шириною 0,5 км. Вмісні породи – біотит-польовошпатові та польовошпатові ме-

тасоматити, мікроклініти, до яких приурочена фтор-цирконій-рідкісноземельна 

акцесорна мінералізація. Найбільш широко вона розвинута у кварц-біотит-мус-

ковітових грейзенах і мікроклінізованих сієнітах. Флюоритова мінералізація су-

проводжує зони грейзенізації пержанських гранітів – заміщення кварцом і сери-

цитом польових шпатів і плагіоклазитів та на завершальній стадії – флюоритиза-

ція. Рудні тіла пласто- та лінзоподібної форми, товщиною від перших сантимет-

рів до 25 м, простежуються до 850 м по горизонталі та на 70–110 м за падінням. 

Рудоносні зони просторово пов’язані з тектонічними порушеннями. 

Основними мінералами є флюорит, циркон, циртоліт, бастнезит, паризит, 

монацит, ксенотим. Вміст флюориту змінюється від перших відсотків до 53,8 %, 

переважають значення 25–32 %, середній вміст – 28 %. Флюорит утворює гнізда 
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та прожилки у кварц-польовошпатовій масі, він порівняно чистий від включень 

первинних мінералів. Вміст польових шпатів у руді: мікроклін – 17–40 %, альбіт 

– 11–25 %. Флюоритові руди містять рідкісноземельні елементи, переважно 

ітрієвої групи. Ітрій концентрується у флюориті (входить до структурної комірки 

флюориту у вигляді твердого розчину, ізоморфно заміщуючи кальцій) – 0,55 % 

елементарного складу та цирконій – 3,23 % елементарного складу.  

Ресурси ітрофлюоритових руд Центрального прояву за категорією Р2 оцінені 

в 4 млн т (відповідно ітрофлюориту – 1,1 млн т, рідкісноземельних елементів – 

3,5 тис. т), польовошпатових концентратів – в 1,8 млн т. При комплексному ви-

користанні руд розробка родовища в Сущано-Пержанській зоні може бути висо-

корентабельною, особливо зважаючи на те, що ціна флюоритового концентрату, 

що містить ітрій і лантаноїди до 0,3–0,5 %, значно вища, ніж концентрату чис-

того флюориту тієї ж марки. Проте необхідна дорозвідка рудопрояву. 

Яструбецький рудопрояв знаходиться в північно-східній частині одноймен-

ного масиву сієнітів. Флюорит та рідкісні елементи локалізовані в основному в 

грейзенізованих кварц-слюдяних сланцях, мігматитах. Найбільші концентрації 

флюориту (до 50 %) зафіксовані в темнозабарвлених мусковітових сланцях. 

Прояв є комплексним флюорит-цирконій-рідкісноземельним. Флюоритова міне-

ралізація представлена прожилками, лінзами, згідними зі сланцюватістю порід 

або січними до неї. Товщина прожилків 2–5 мм, зрідка 1–5 см. Вони  невитри-

мані, часто змінюються вкрапленістю флюориту. Зони флюоритизації мають то-

вщину до 55–90 м, але концентрації CaF2 низькі (від 1–2 до 10 %). Зустрічаються 

інтервали з підвищеним вмістом флюориту (від 17–25 до 44 %), але товщина та-

ких збагачених ділянок складає не більше 1–2 м.  

Західно-Яструбецький рудопрояв розміщений в західному екзо- та ендокон-

такті Яструбецького масиву. Вмісні породи – граніти, сієніти, що зазнали інтен-

сивної мікроклінізації. Флюоритова мінералізація тут переважно прожилково-

вкраплена. Товщина окремих флюоритових тіл від 0,1–0,5 до 20 м. Вміст CaF2 

від перших відсотків до 10–12 % (іноді до 50 %). Припускається меридіональне 

простягання зони флюоритизації як північне продовження рудоносної зони, що 

вміщує Центральний рудопрояв. 

В Кіровоградському районі відомий Бобринецький прояв, який знаходиться в 

межах двох великих структур – Новоукраїнського антиклінорію та Інгуло-Ігну-

лецького синклінорію. Нижній структурний поверх представлений сильно дис-

локованими утвореннями палеопротерозою, верхній – горизонтально залягаю-

чими мезокайнозойськими континентальними та морськими відкладами. Крис-

талічні породи докембрію представлені магматичними і метаморфічними утво-

реннями, що складають фундамент з пологим нахилом його поверхні у бік При-

чорноморської западини. Вмісними породами слугують катаклазовані та мілоні-

тизовані метасоматично змінені гранітоїди (різновиди цих порід – мікроклін-аль-

бітові, хлорит-гематит-мікроклінові).  

Зона мінералізації має загальну товщину 800 м і простежена за простяганням 

на 4,6 км. В межах цієї потужної зони виділені локальні структури з вмістом CaF2 

близьким до промислових – від 3 до 27,6 %. Морфологія рудних тіл складна. 
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Трапляються крутопадаючі жили з роздувами та пережимами, які простежу-

ються до глибини 300 м, плито- і лінзоподібні тіла, що супроводжується апофі-

зами та паралельними жилами, зони штокверкового прожилкування. 

Флюорит Бобринецького прояву характеризується агрегатно- та концентри-

чно-зональною будовою, чергуванням різнозабарвлених смуг – фіолетових, жо-

втих, білих, зелених. Крім флюоритової, присутні сульфідно-поліметалічна і мі-

дно-срібна мінералізація, відмічене підвищені вмісти Mo, Pb, Sn, Cu, Au, Ag. До 

шкідливих домішок належать SiO2 (до 0,04 %), Р (0,24 %). 

Бобринецький прояв флюориту відносять до кварц-флюоритового типу з до-

мішками сульфідів; за походженням він є гідротермальним. Вважається, що 

флюорит є результатом циркуляції по тектонічних зонах флюїдів, насичених 

фтором у зв’язку з тектоно-магматичною активізацією УЩ в палеопротерозої. 

Прогнозні ресурси руди прояву за категорією Р3 становлять 4 млн т, за катего-

рією Р2 – 1,7 млн т, а Бобринецько-Компаніївської зони у цілому – 18,6 млн т. 

Ряд перспективних щодо флюоритової мінералізації структур розташовані у 

Приазовському блоці УЩ: Петрово-Гнутівський прояв, Кальміуська тектонічна 

зона та ін. 

Петрово-Гнутівський прояв розташований в долині р. Кальміус між сели-

щами Петровське та Гнутово в 18–20 км від м. Маріуполя. Перші знахідки флю-

ориту в цьому районі були зроблені ще в 1940–х рр. Донецькою комплексною 

експедицією (В.И. Кузьменко, 1940 г.). В лужному масиві р. Кальміус було ви-

явлено декілька флюоритових та флюорит-карбонатних жил серед гранітів і сіє-

нітів, пов’язаних з тріщинами і зонами тріщинуватості меридіонального напря-

мку (рис. 60). Прояв представлений однією порівняно потужною (0,5–2,85 м) 

флюорит-карбонатною жилою та декількома флюоритовими жилами незначної 

товщини.  

 

 
 

Рис. 60. Схематичний геологічний розріз Петрово-Гнутівського прояву (Панов, 1981) 

1 – аляскітові граніти; 2 – катаклазити; 3 – прожилки егірину та лужних амфіболів; 4 – польо-

вошпатова жильна порода; 5 – граносієніти; 6 – карбонатно-флюоритова жила. 
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Основна флюорит-карбонатна жила виходить на поверхню в обриві лівого 

схилу р. Кальміус в 1,5 км від с. Петровське. Вона простежується за простяган-

ням на 270 м. У складі жили беруть участь флюорит, кварц, халцедон, сульфіди 

(сфалерит, галеніт, халькопірит, пірит та ін.). Головними жильними мінералами 

є карбонати та флюорит.  

Серед карбонатів переважає кальцит, який знаходиться у тісному зростанні з 

паризитом. Останній утворює скупчення, лінзи, гнізда розміром 0,8×0,6 см, на 

фоні кальциту трапляється у вигляді  дрібних зерен та плям. Вміст паризиту в 

рудних тілах становить від 25 до 75 %, вміст рідкісних земель – у середньому 

38,2 %. Припускається, що частка збагаченої рідкісноземельної флюорит-карбо-

натної породи складає близько 8–10 % від загальної жильної маси. 

Флюорит утворює гнізда, лінзи, смуги шириною до 0,7 м серед карбонатів. Се-

редній вміст флюориту в руді складає 9 %, запаси руди оцінені в 28,5 тис. т. На 

думку дослідників розробка  прояву є нерентабельною навіть за умови супут-

нього вилучення плавикового шпату під час видобутку рідкісноземельних еле-

ментів та поліметалів. 

В Кальміуській тектонічній  зоні виявлено декілька рудопроявів флюориту 

на ділянках “Дружба”, Чермалик-І та ін.  

Ділянка “Дружба” межує на півночі з Петрово-Гнутівським проявом. Рудне 

тіло представлено круто падаючою на захід жилою кварц-карбонат-флюорито-

вого складу (з рідкісноземельною мінералізацією) невитриманої товщини (від 0,1 

до 1,0 м), протяжністю 60 м (Панов, 1981). Практичного інтересу прояв не має. 

Ділянка Чермалик-І розташована на лівобережжі Кальміуського водосховища 

в 0,5 км від с. Заможне. Тут розміщений відомий з 1940-х років флюоритовий 

рудопрояв, який являє собою жилу товщиною 0,2–0,5 м меридіонального простя-

гання, протяжністю 20 м. Вміст флюориту сягає тут 10 %, рідкісних земель – 0,1 

%. Масштаби зруденіння через недостатній обсяг робіт невизначені. 

В зоні зчленування складчастого Донбасу і Приазовського блоку УЩ відомі 

родовище Покрово-Кириївське, прояви Войківський і Балка Водяна. 

Покрово-Кириївське родовище знаходиться в зоні зчленування Донбасу і При-

азовського мегаблоку, у Волноваській зоні розломів (Зарицкий и др., 1973; Зари-

цкий, Соловьев, 1973). Плавиковошпатові руди сформувалися в результаті гід-

ротермально-метасоматичних процесів у товщі вапняків нижньокам'яновугіль-

них відкладів візейського й турнейського ярусів. Товщина розкривних порід від 

80 до 190 м. Родовище представлене трьома рудними тілами: Головним, Північ-

ним і Південним (рис. 61).  

Головне тіло лінзовидної форми, довжиною 250 м, шириною 70–180 м, товщи-

ною 4,4–70 м (середня 40 м), падіння 25–30о на захід, простягання меридіональне, 

згідне з вмісними породами. 

Відомо два типи руд: корінні, пов’язані з вапняками турнейського ярусу і де-

лювіально-пролювіальні дезинтегровані руди товщиною 1,0–30,6 м в нижній ча-

стині верхньоюрських – нижньокрейдових туфогенних глин. Корінні руди пред-

ставлені двома підтипами: карбонат-флюоритовим, що утворився в результаті 

заміщення флюоритом вапняків (вміст СаF2 в середньому 65 %) і карбонат-
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польовошпат-флюоритовим – продуктом флюоритизації магматичних порід (се-

редній вміст СаF2 – 45 %).  
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Рис. 61. План і розріз Покрово–Кириївського родовища флюориту (Михайлов та ін, , 

20081] 

1 – суглинки і глини червоно–бурі; 2 – неогенові піски з прошарками глин; 3 – верхньокрей-

дові мергелисті пісковики; 4 – нижньокрейдові глини з прошарками бокситів; 5 – нижньо-

кам’яновугільні вапняки; 6 – кварцитоподібні пісковики; 7 – руда флюорит–карбонатна; 8 – 

руда карбонат–польовошпат–флюоритова; 9 – кора вивітрювання рудного тіла; 10 – вихід го-

ловного рудного тіла на домезозойську поверхню; 11 – андезити; 12 – кератофіри; 13 – на-

суви; 14 – зони прожилкової мінералізації; 15 – скиди 

 

Текстури руд масивні, смугасті, брекчієвидні, прожилкові. Плавиковий шпат 

дрібнокристалічний (до 1 мм), фіолетовий, рідше – блідо-зелений, тісно асоціює 

з кальцитом. Руди вміщують також карбонати, польові шпати (альбіт, калішпат), 

кварц, серицит, хлорит, каолініт, кіновар, пірит, галеніт та ін.  

Виділяють руди: багаті карбонатно-флюоритові, що не потребують збагачення 

(СаF2 – 73–83 %), придатні для одержання металургійних марок ФК-75, концен-

тратів ФК-95 (Ca 95 %) і ФК-85; рядові карбонатно-флюоритові (СаF2 – 38–71 %) 

і карбонат-польовошпат-флюоритові (СаF2 – 54,3 %), а також вивітрілі, що скла-

дають своєрідний "капелюх" над корінними рудами. Такі руди потребують зба-

гачення флотаційним методом. Родовище відноситься до середньотемператур-

ного гідротермально-метасоматичного типу. Температурний режим мінерало-

утворення – 300–100 С.  

Запаси родовища за категорією С1 складають 1 927 тис. т руди (СаF2 – 1231 

тис. т), С2 – 300 тис. т (СаF2 – 167 тис. т). Родовище не розробляється. 

Покрово-Кириївське родовище за запасами корисної копалини відноситься до 

середніх, за вмістом флюориту – до багатих, за технологічними властивостями 

його руди є легкозбагачуваними, за економічними умовами родовище розміщене 
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у легкодоступному районі, поблизу індустріальних металургійних центрів Укра-

їни. Проте через складні гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови розро-

бки, можливість прориву води в гірничі виробки питання про освоєння не вирі-

шене, родовище рекомендовано виключити з Державного балансу запасів та пе-

ревести до резерву Державного фонду родовищ як таке, що не підготовлене до 

промислового освоєння. Справа в тім, що за підрахунками при веденні очисних 

робіт відкритим способом притока води складатиме 1200–1300 м3/рік, за умо-

вами розробки підземним способом – 700–800 м3/рік. Крім того район родовища 

належить до територій, де відчувається гостра нестача води як для технічних, так 

і для побутових потреб.   

На Войківській ділянці виявлені дві зони північно-західного простягання, де 

встановлена кварц-кальцитова мінералізація з рідкісною вкрапленістю флюориту.  

На ділянці Водяна Балка виявлені чисельні прояви флюориту гідротерма-

льно-метасоматичного та прожилкового типу на площі 1,5 км2.  

За розрахунком, проведеним для вітчизняних проявів і родовищ плавикового 

шпату встановлено, що максимальний показник вартості мають Бахтинське та 

Покрово-Кириївське родовища, що пов’язане із ступенем їх геологічного та тех-

ніко-економічного вивчення, прояви Бобринецький та Сущано-Пержанська зона 

(рис. 62).  
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Рис. 62. Вартість родовищ та проявів плавикового шпату (Михайлов, Курило, 20101) 

 

Глауконіт використовується в якості калійних добрів і добавок при виробни-

цтві кормів для тваринництва, адсорбенту для очистки промислових вод і забру-

днених радіонуклідами ґрунтів. 

В Україні поклади глауконітових пісків встановлені на південно-західному 
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схилі УЩ, де в межах Хмельницької області у відкладах сеноману встановлені 

родовища Карачаївське з прогнозними ресурсами пісків 388,8 млн т, глауконіту 

230,5 млн т, Адамівське-1, Адамівське-2 із запасами глауконіту 6 336,0 млн т 

(А+В+С1) та Вербське техногенне родовище із забалансовими запасами 31,5 тис. 

т (Мінеральні ресурси…, 2020). Видобуток здійснюється на родовищі Адамів-

ське-2. Крім цього в Хмельницькій області відомі і інші родовища (Бистрицьке) 

і прояви (Струзьке, Цивковецьке, Велико-Олександрівське, Пилипо-Олександрі-

вське, Крутобрідське та ін.), загальні прогнозні ресурси яких складають 40 млн т 

(Мінеральні ресурси…, 2020).  

Карачаївське родовище глауконітових пісків приурочене до нижньосеноман-

ського під'ярусу верхньої крейди, їх товщина 5–7 м, глибина залягання 5–15 м. 

Піски темно-зелені, зерна глауконіту округлі, його вміст 50–68,7%.  

Флюсові вапняки і доломіти. Карбонатні породи використовують в багатьох 

галузях промисловості – в металургійному комплексі, хімічній, цукровій проми-

словості, виготовленні будівельних матеріалів, сільському господарстві та ін. 

Особливості та динаміка використання карбонатних порід відрізняється для ок-

ремих регіонів світу в залежності від структури їх промисловості. Головними 

споживачами залишаються чорна металургія, газова промисловість (для десуль-

фації потоків газу), цукрове виробництво, АПК (для обробки ґрунтів) та водопо-

стачання (очищення води для побутових та технічних потреб). 

Загальний світовий видобуток вапняків становить 430 млн т, з них левову ча-

стку видобуває Китай (70 % світового видобутку), а також США, Індія, Росія та 

інші країни (табл. 64).  
 

Таблиця 64. Світовий видобуток і запаси вапняків (Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т 

2018 2019 

Китай 300 000 300 000 

США 18 100 18 000 

Індія 16 000 16 000 

Росія 11 100 11 000 

Бразилія 8 300 8 400 

Японія 7 580 7 600 

Німеччина 7 000 7 100 

Республіка Корея 5 200 5 200 

Туреччина 4 700  4 700 

Італія  3 600 3 600 

Інші країни 42 420 48 400 

Всього 424 000 430 000 

 

В Україні родовища карбонатних порід, які є флюсовою сировиною (вапняки, 

доломіти, доломітизовані вапняки), розвідані в Дніпропетровській, Донецькій 

областях та АР Крим. Державним балансом запасів України враховані запаси 20 

родовищ та 3 об’єктів флюсових вапняків із сумарними балансовими запасами 

(на 01.01.2020 р.) за категоріями А+В+С1 – 2 253,5 млн т, за категорією С2 – 316,7 

млн т, а видобуток у 2019 р. склав 4 885,8 тис. т (Мінеральні ресурси…, 2020).  
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На сьогоднішній день гірничодобувні підприємства повністю забезпечені за-

пасами флюсової сировини, проте більшість запасів непридатна для сучасного 

конверторного та електроплавильного виробництва сталі і може використовува-

тись лише у застарілому доменно-мартенівському процесі. Стисла характерис-

тика родовищ наведена в табл. 65. 

 
Таблиця 65. Характеристика родовищ флюсових вапняків (Михайлов, Курило, 20101) 

Родовище Регіон Запаси, млн т Вміст СаО 

Оленівське Донбас 933,0 32,0–53,0 

Новотроїцьке Донбас 286,3 32,0–50,2 

Каракубське Донбас 468,7 53,0 

Північно-Шевченківське Донбас 187,9 32,0–54,0 

Первомайське Донбас 124,1 53,7 

Стильське Донбас 10,7 32,0 

Родниківське Донбас 15,0 58,0 

Балка Безводна Донбас 283,8  

Ямське Донбас 10,5 30,0 

Аненська Гальма Донбас 4,5 30,0 

Кадиківське Крим  51,2 

Гасфорт Крим 347,1 54,3 

Псилерахське Крим  52,7 

Західно-Псилерахська ділянка Крим 329,0 54,3 

Каранське Крим  54,8 

Краснопартизанське Крим  53,8 

Іванівське Крим  54,7 

Південно-Бачерівське Крим  54,4 

Східно-Бачерівське Крим  52,2 

Агармиське Крим  53,3 

Ласпінське Крим  54,3 

Негребівське Коростишівський р-н 32,9  

Криворізьке Кривбас 111,0  

Завадівське Тернопільська обл.   

Кузинське Закарпаття 56,6 30,3 

Росошське Закарпаття   

 

Серед родовищ флюсових вапняків найбільші за кількістю запасів знахо-

дяться в Донецькій області: Оленівське, Стильське, Новотроїцьке, Каракубське. 

Оленівське родовище складено вапняками (СаО 52–54 %), доломітизованими 

вапняками (CaO 36–47 %), доломітами, розроблялося Докучаєвським флюсодо-

ломітовим комбінатом, продуктивність кар'єру понад 6 млн т на рік, річний ви-

добуток біля 2 млн т. Родовище складається з ряду ділянок, з яких розроблялися 

ділянки Центральна, Доломітна, Східна,  Східно-Комсомольська, не розробля-

лися – Східно-Комсомольська (північна частина), Базалієва Скеля, Балка Безво-

дна. Забезпеченість підприємства всіма запасами – 100 років.  

Стильське родовище вапняків флюсових і доломітизованих, разом з Оленів-

ським розроблялося Докучаєвським ФДК.  
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Новотроїцьке родовище складено вапняками (СаО 45–55%), доломітизова-

ними вапняками (СаО 38–44), доломітами, складається з 2 діючих ділянок 

Мехруднік і Західна), розробляється Новотроїцьким рудоуправлінням з 1935 р., 

продуктивність 400 тис. т на рік. Родовище є комплексним, крім флюсових вап-

няків видобувають будівельне каміння та пісок будівельний.  

Каракубське родовище складено вапняками (СаО 52–55 %), доломітизова-

ними вапняками, розроблялося Комсомольським рудоуправлінням, продуктив-

ність кар’єру 8 млн т на рік. реальна забезпеченість високоякісною сировиною 

не перевищує 15–17 років. Родовище розроблялося на вапняк флюсовий та ще-

бінь будівельний. Видобута сировина перероблюється двома ДЗФ. Родовище 

складається з 4 ділянок.  

Серед родовищ Донбасу, що не розробляються, Державним балансом обліко-

вуються Північно-Шевченківське, Первомайське (Петрівське). Запаси цих родо-

вищ були затверджені ДКЗ СРСР, але сировина не відповідає вимогам нових Де-

ржстандартів та інструкцій, чому ці родовища вимагають довивчення. 

Якість вапняків Північно-Шевченківського (СаО 53,5%) і Петрівського (СаО 

53–54 %) родовищ відповідає вимогам, але їх освоєння ускладнено через значну 

товщину покрівлі, віддаленість від рудоуправління, розташування в зоні впливу 

водосховищ на р. Мокра Волноваха.  

В Донбасі приріст запасів конвертерних вапняків можливий на Оленівському, 

Новотроїцькому, Каракубському, Північно-Шевченківському родовищах. 

Як перспективні розглядаються також родовища флюсових вапняків Родни-

ківське, де проведена попередня розвідка, ділянка Балка Водяна, Південно-Шев-

ченківське та Південно-Донецьке родовища.  

В Криму розвідані та обліковуються балансом запасів 14 родовищ флюсових 

та доломітизованих вапняків: Оленівське, Новотроїцьке, Каракубське, Псілерах-

ське, Кадиківське, Краснопартизанське, Східно-Багерівське (розробляються); 

Північно-Шевченківське, Балка Безводна, Первомайське, Каранське, Південно-

Багерівське, Жовтокам’янське, Гора Гасфорт (підготовлені до промислового 

освоєння). Серед родовищ Гірського Криму виділяється Західно-Псілерахська 

ділянка Каранського родовища, розвідані запаси якої можуть значно поповнити 

сировинну базу Балаклавського РУ.   

Для видобутку конвертерних вапняків найперспективнішим є родовище Гас-

форт, складене потужним (до 600 м) покладом вапняків верхньої юри. Розвідані 

запаси вапняків – 347 млн т (флюсових – 305 млн т, 84 % запасів з яких придатні 

для конвертерного виробництва). Зараз воно знаходиться в стані консервації з 

огляду на екологічні особливості  його розробки – наявність питного водозабору 

на річці Чорна, що протікає поряд із родовищем.  

Західно-Псілерахська ділянка Каранського родовища є перспективною для 

видобутку високоякісних флюсових вапняків. Корисною копалиною є верх-

ньоюрські вапняки, різноманітні за структурними особливостями та речовинним 

складом. Вміст основних компонентів тут змінюється в таких межах (%): SiO2 – 

0,22–34,77; CaO – 33,64–54,74; MgO – 0,0–1,6; R2O3 (Al2O3+Fe2O3) – 0,33–6,52; P 

– 0,003–0,123; S – 0,010–0,263; H.З. (нерозчинний залишок) – 0,58–37,35.  
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Основні запаси і весь видобуток доломіту (біля 700 тис. т на рік) для металу-

ргії зосереджені в Донбасі, де в карбоні Волноваської зони розміщені Стильське, 

Новотроїцьке, Оленівське, Північно-Шевченківське, Каракубське родовища. 

Прогнозні ресурси доломітів і доломітизованих вапняків – 2 млрд т. Розробля-

ються родовища Стильське, Оленівське і Новотроїцьке. На жаль, породи всіх ро-

довищ, крім Стильського, можуть використовуватися тільки для доменного і ма-

ртенівського виробництва.  

Видобутком флюсового вапняку В Україні до 2014 р. займалося 6 підприємств, 

серед яких спеціалізованими з видобутку флюсової сировини є Комсомольське і 

Новотроїцьке рудоуправління, Докучаєвський флюсодоломітний комбінат 

(ФДК), Балаклавське рудоуправління (Михайлов та ін., 20082).  

Комсомольське рудоуправління є найбільшим в Україні виробником флюсо-

вого вапняку, забезпечуючи до 40 % потреб металургійних підприємств. В стру-

ктурі рудоуправління виділяються 2 кар’єри (Центральний та Жеголєвський) та 

2 дробильно-збагачувальні  фабрики на базі Каракубського родовища. 

Новотроїцьке РУ розробляло однойменне родовище вапняків і доломітів. 

Докучаєвський ФДК розробляв Оленівське і Стильське родовища вапняків і 

доломітів чотирма кар'єрами: Центральним, Доломітовим, Східним і Стильсь-

ким. Комбінат був основним виробником випаленого металургійного доломіту і 

єдиним в Україні по виробництву порошків для конверторних вогнетривів. Ко-

рисна копалина – карбонатні породи з високими показниками фізико-механічних 

властивостей. Середні значення механічної міцності 1200–1500 кг/см2 для вапня-

ків, 1200–1300 кг/см2 для доломітів, об’ємна вага – 2,5–2,6 г/см3, пористість – від 

0,72 до 8,8 (в середньому 2,6 %), природна вологість – 0,1–0,6 %. Якість карбо-

натної сировини задовольняє вимогам промисловості до флюсових матеріалів і 

вогнетривів. Масова частка CaO+MgO складає 53–55 %; масова частка фосфору 

не більше 0,01 %; сірки – не більше 0,03–0,15 %. Масова частка MgO в доломітах 

коливається від 15 до 18,5 %. 

До складу Балаклавського РУ входили Псилерахський і Кадиківський 

кар’єри, що забезпечували сировиною відповідно Балаклавську и Кадиківську 

дробильно-збагачувальні фабрики. До 2014 р. для підприємства проводилася до-

розвідка Західно-Псилерахської ділянки Каранського родовища. 

Крім цього, в Криму ВАТ „Керченський вапняк” розробляло Краснопартиза-

нське родовище вапняків із невеликими виробничими потужностями. Трапля-

ються випадки виробництва флюсових вапняків на кар’єрах, що спеціалізуються 

на будівельній сировині (Євпаторійський завод будівельних матеріалів). 

Визначення залежності між рентабельністю гірничодобувних підприємств та 

техніко-економічними характеристиками родовищ, які вони розробляють, про-

ведено на прикладі Оленівського, Новотроїцького, Каракубського, Кадиківсь-

кого, Псилерахського, Краснопартизанського родовищ флюсових вапняків і до-

ломітів, та відповідних підприємств – Комсомольського, Новотроїцького, Бала-

клавського РУ, Докучаєвського флюсодоломітного комбінату (Михайлов та ін., 

2008; Михайлов, Курило, 20101). В результаті встановлено, що існує пряма зале-
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жність між кількістю запасів сировини та фактичним видобутком корисних ко-

палин на досліджуваних об’єктах і обернена залежність між показниками виро-

бничих потужностей підприємств з видобутку флюсової сировини та показни-

ками прибутку. 

Особливої уваги в подальших оцінках заслуговує експлуатація Каракубського 

родовища (Комсомольське РУ), яке має найкращі співвідношенні кількості запа-

сів родовища і фактичного виробництва сировини і критичні показники доходу і 

прибутку підприємства.  

Визначено, що найперспективнішими для освоєння об’єктами є Родниківське 

родовище флюсових вапняків; ділянка Балка Водяна Оленівського родовища;  

Західно-Псілерахська ділянка Каранського родовища. Найбільш вартісними 

об’єктами вітчизняної МСБ флюсових вапняків серед родовищ, що розробля-

ються є Оленівське; серед попередньо розвіданих родовищ – Гасфорт, Балка Во-

дяна, Південно-Шевченківське.  

Вапняки для цукрової промисловості. В Україні основні родовища вапняків, 

придатних для використання в цукровій промисловості, приурочені до рифоген-

них вапнякових масивів Товтрової гряди в межах Волино-Подільської плити пі-

зньотортонського, раннє- і середньосарматського віку. Вони представлені орга-

ногенно-детритовими вапняками, які складаються з уламків літотамнієвих водо-

ростей, уламків черепашок, тонкого детриту і глинистого матеріалу. За хімічним 

складом вони мають високу якість і відповідають вимогам технології цукрового 

виробництва.  

Державним балансом обліковуються запаси 14 родовищ вапняків із загаль-

ними запасами по категорії А+В+С1 329,9 млн т, а по категорії С2 – 11,0 млн т, з 

яких 4 розроблюються, видобуток у 2019 р. склав 1 476,0 тис. т (Мінеральні ре-

сурси…, 2020).  

Як карбонатну сировину для технологічних потреб цукрової промисловості 

використовують майже хімічно чисті, міцні, перекристалізовані органогенно-оо-

літові, ооліто-детритові, оолітові сарматські вапняки. За хімічним складом вміст 

СаСО3 у вапняках повинен бути не менше 95–98 %, MgCO3 – не більше 1,5–4,0 

%, Al2O3 + Fe2O3 – не більше 1,5 %, шкідливими домішками є кремнезем, луги, 

сульфат кальцію. 

До найважливіших родовищ відносяться Лисогірка, Центральне, Замок, Буга-

їха, Карачківецьке, Нігинське, Вербецьке, Бушанське, Студенівське (Хмельни-

цька область), Полупанівське, Городиське, Підвисоцьке, Потуторське (Терно-

пільська область), Мало-Любинське (Львівська область).   

Родовища Лисогірка і Центральне розміщені в Чемеровецькому районі Хме-

льницької області. Їх детальна розвідка була проведена у 1968–2007 рр., за ре-

зультатами якої запаси родовищ за категорією В+С1 були затверджені у кілько-

сті: Лисогірка – 40 949 тис. т, Центральне – 20 325 тис. т 

Родовища приурочені до ізольованих височин Товтрової гряди, складеної ри-

фовими утвореннями тортон-сармату (рис. 63). Корисна копалина представлена 

рифогенними вапняками, в різному ступені перекристалізованими, тріщинува-
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тими і закарстованими що залягають практично горизонтально. Товщина корис-

них копалин на родовищі Центральне складає 45–65 м (середня 55 м), Лисогірка 

– 75–95 м (середня 80 м). Розкривні породи (від 0,1 до 10–15 м) представлені 

ґрунтово-рослинним шаром, четвертинними і сарматськими глинистими поро-

дами. Біогерне тіло вапняків родовища має грядоподібну форму, витягнуту у су-

бмеридіональному напрямі на 1400 м за шириною 400–500 м. 

 

 
Рис. 63. Кар’єр Лисогірка 

  

За своїм хімічним складом вапняки родовищ відповідають вимогам ТУ-18-2-

179-69 (табл. 66). За результатами фізико-механічних досліджень тимчасовий 

опір вапняків стисненню у сухому стані змінюється від 118 до 1700 кг/см2 (за 

ТУ-18-2-179-69 передбачено не менше 100 кг/см2). Всі зразки витримали 15 ци-

клів заморожування. Питома вага вапняків прийнятий у 2,3 т/м3, середня воло-

гість 0,83 %.  

Родовище розроблялося у 1975–2009 р., на 02.08.2021 р. на родовищі обліко-

вувалося запасів корисної копалина (вапняку) у кількості 706,9 тис. т, у тому чи-

слі за категорією В – 410,9 тис. т, С1 – 296,0 тис. т. 
 

Таблиця 66. Вміст хімічних компонентів 

Компонент Лисогірка Центральний Вимоги ТУ-

18-2-179-69 Коливання вмісту Середнє Коливання вмі-

сту 

Середнє 

CaCO3 94,05–96,53 95,50 94,00–96,57 95,43 ≥ 93,0 

MgCO3 1,07–2,05 1,65 1,15–2,35 1,59 ≤ 2,5 
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SiO2 0,87–2,45 1,43 1,05–2,10 1,53 ≤ 2,5 

Al2O3 + Fe2O3 0,31–1,21 0,60 0,42–0,93 0,60 ≤ 1,5 

K2O + Na2O 0,10–0,18 0,13 0,07–0,19 0,11 ≤ 0,2 

CaSO4 0,05–0,17 0,13 0,10–0,26 0,16 ≤ 0,3 

 

Родовище Замок розроблялося у 1932–1970 рр., протягом цього часу було ви-

добуто біля 20 млн т., на 02.08.2021 р. на родовищі обліковувалося запасів кори-

сної копалина (вапняку) за категорією С1 у кількості 20 тис. т. р. Корисна копа-

лина представлена пластоподібними покладами вапняку товщиною від 19,2 до 

87,8 м з високим вмістом CaCO3 (95,10–99,63 %), низькими MgCO3 (до 2,55 %), 

Na2O+K2O (до 0,46 %), R2O (до 0,01 %), R2O3 (0,20–1,29 %). Показники фізико-

механічних властивостей наступні: водопоглинання – 0,04–15,60 %; межа міцно-

сті при стисненні – 42–695 кг/см2; об’ємна маса – 2,12–2,40 г/см3. На 01.07.1970 

р. з родовища було видобуто і списано біля 20 млн т вапняків, після чого його 

розробка була припинена.  

З тих пір у виробленому просторі кар’єру постійно відбувалося складування 

відходів виробництва у вигляді вапнякового борошна фракції 0–20 мм, на кінець 

1999 р. в Закупнянському кар’єрі накопичилося 17 450 602 т вторинної сировини 

і відходів виробництва (рис. 64).  

Для технічної рекультивації до 1999 р. було використано 3 724 971 т відсіву на 

площі 30 га, і, відповідно до акту прийому-передачі від 01.02. 2001 р. передано 

на баланс Закупнянський селищній раді як лісопосадку. У 2009 р. на позабалан-

совий запас було взято 13 731 729 т вапнякового відсіву. 

 

 
Рис. 64. Сліди розробки відвалів в кар’єрі «Замок» 
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Бентонітові глини використовуються для очищення масел, освітлення вина і 

соків; в ливарному виробництві, виробництві залізорудних  окатишів, виготов-

лення формувальних сумішей, бурових розчинів, високоякісного керамзиту; ви-

далення радіоактивних відходів, у крекінгу нафти і очистці продуктів нафтопе-

реробки, а білопалені різновиди – для виробництва високоміцних порцелянових 

і фаянсових виробів, фармакологічних і косметичних засобів, виготовлення ви-

сокоякісних сортів паперу.   

Світовий видобуток бентонітових глин в останні роки постійно, хоча й пові-

льно зростає з 18,2 млн т у 2015 р. до 21,9 млн т у 2019 р., найбільше їх видобу-

вають Китай, США, Індія, Туреччина і Греція, які разом забезпечують 76 % сві-

тового видобутку (табл. 67). За останні роки Індія різко збільшила видобуток бе-

нтонітів (з 1,5 млн т у 2015 р. до 3,6 млн т у 2019 р.), а Туреччина – знизила (з 3,1 

млн т у 2015 р. до 1,5 млн т у 2019 р.). 
 

Таблиця 67. Світовий видобуток і запаси бентонітів (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, тис. т 

2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 3 650,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 5 600,0 

США 4 080,0 4 000,0 4 430,0 4 560,0 4 490,0 

Індія 1 580,0 2 978,9 3 488,3 3 555,0 3 600,0 

Туреччина 3 134,9 1 744,9 1 481,6 1 332,0 1 533,5 

Греція 1 123,3 883,2 1 087,8 1 365,4 1 394,0 

Іран 436,0 356,0 517,5 423,6 761,1 

Росія 498,0 589,6 669,7 714,0 720,0 

Бразилія 602,8 448,0 616,9 500,0 600,0 

Німеччина 392,8 393,0 416,0 379,0 366,0 

Чехія 369,0 374,0 254,0 277,0 357,0 

Інші країни 2 309,7 2 195,9 2 508,5 2 756,4 2 468,3 

Всього 18 176,5 19 563,5 21 070,3 21 462,4 21 889,9 

 

В Україні відомо понад 100 покладів бентонітових глин в межах УЩ (Черка-

ське), на Донбасі, в Передкарпатському (Пижівське, Бережанське, Немирівське, 

Струтинське) і Закарпатському прогинах (Горбське, Ільницьке, Кіштинське, Ко-

панське), ВПП, Криму (Курцівське, Мангуське). За мінеральним складом виділя-

ють бентоніти монтморилонітові (Курцівське і Кудринське родовища в Криму, 

Пижівське – в Хмельницькій області); бейделіт-монтморилонітові (Черкаське 

родовище в Черкаській області, Бережанське родовище в Тернопільській обла-

сті); монтморилоніт-бейделітові.  

За хімічним складом переважають лужноземельні (Ca-Mg з домішкою Na, K 

тощо), рідше зустрічаються лужні (Na з домішкою K, Ca, Mg) різновиди (Кішти-

нське родовище). 

Державним балансом обліковується 9 родовищ бентонітових глин із запасами 

за категорією А+В+С1 60,3 млн т, С2 – 1,3 млн т; розроблюються 3 родовища і 1 

об’єкт обліку з видобутком у 2019 р. 109,5 тис. т (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Головними підприємствами з видобутку бентонітових глин є наступні (табл. 68):  
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Таблиця 68. Основні підприємства з видобутку бентонітів (Мінеральні ресурси…, 2020) 

Підприємство Родовище Видобуток у 2019 р., тис. 

т 

ТОВ «Григорівський рудник» Григорівське 79,61 

ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» Пологівське 29,9 

ПАТ «Дашуківські бентоніти» Черкаське - 

ТОВ «КП Бента» Максимове - 

 

Черкаське родовище бентонітових глин в Черкаській області є одним з найбі-

льших у світі і найбільшим в Україні і Європі. Воно було відкрито в 1954 р., де-

тально розвідане в 1958–1960 рр., розробляється з 1974 р. ПАТ «Дашуківські бе-

нтоніти». Загальна площа родовища 643,4 км2, воно складається з ряду ділянок: 

Дашуківської (розробляється), Ріпкинської і Босівської.   

Родовище складається з 5 шарів (0,5–15 м) монтморилонітових, палигорські-

тових і полімінеральних глин у відкладах нижнього і середнього міоцену. Вони 

залягають на глибині 10–40 м, товщина продуктивної товщі змінюється від 0,5 

до 43 м.   

Балансові запаси складають 50,4 млн т, ресурси – 10 млрд т. На базі родовища 

споруджений комбінат і завод глинопорошків з річною продуктивністю 650 тис. 

т. Глини придатні для виробництва керамзитового гравію, легких бурових роз-

чинів, керамічних виробів і гідротехнічного цементу, залізорудних окатишів 

тощо. Металургійні підприємства України використовують бентонітові глини 

Черкаського родовища як формувальні, але вони не придатні для виробництва 

окатишів із залізорудних концентратів. 

У пліоценових глинах Закарпатському прогину відомі Горбське і Хижинське 

родовища бентонітоподібних глин низької якості, а у вулканогенно-осадових 

відкладах міоцену Солотвинської западини знайдені лужні бентонітові глини. В 

Передкарпатті і на Волино-Поділлі перспективними на бентонітові глини є відк-

лади міоцену, до яких приурочені Бережанське (запаси 426 тис. т) і Пижівське 

(241 тис. т) родовища, перспективний прояв с. Журавне. 

Поклади бентонітоподібних глин знайдено в меотичних і сарматських відкла-

дах Причорноморської западини (Доброжанівський, Великомихайлівський, Лу-

чинський, Цезарівський, Северинівський прояви), в Криму (Курцівське і Кудри-

нське родовища). Кудринське родовище представлене трьома типами бентонітів: 

лужними, лужноземельними і лужноземельними з підвищеним вмістом Na. За-

паси за категоріями С1 380 тис. т, С2 – 220.  

В Донецькій області розвідано Григорівське родовище (білокузьминівська 

світа) із запасами бентонітів 260 млн т (С1+С2).  

В Закарпатті поклади бентонітових глин приурочені до горизонтів епігенети-

чно перетворених туфогенно-осадових порід міоцену і пліоцену: родовища Горб-

ське, Ільницьке, Копанське. Бентоніти цих родовищ відносяться до лужноземе-

льних, не мають високих технологічних властивостей і не можуть конкурувати 

на світовому ринку із сировиною високої якості, що добувається в США, Китаї 

та інших країнах. Тим часом на початку 80-х рр. у Закарпатті було розвідано Кі-

штинське родовище лужних, частково білопалених бентонітових глин, якість 
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яких відповідає найвищим вимогам промисловості, які можуть бути використані 

в різних галузях народного господарства. 

Площа Кіштинського родовища складена вулканогенно-осадовими утворен-

нями доробратівської, луківської та алмаської світ неогену. Поклад бентонітових 

глин приурочений до верхньої частини верхньодоробратівської підсвіти – пере-

верстування псамітових, алевритових і пелітових туфів з прошарками аргілітів. 

Підсвіта перекрита сірими й темно-сірими аргілітами з прошарками ріолітових 

туфів і пісковиків луківської та алмаської світ (120–130 м). Корисна копалина 

представлена полого (15–25о) нахиленим на південний захід шаром товщиною 

1,0–2,7 м (середня – 1,9 м), який простежений за простяганню на 1500 м, а за 

падінням на 100 м. Він складений 2–3 пачками бентонітів по туфах ріолітів, які 

розділені прошарками (0,1–0,5 м) щільних сірих аргілітів, що виклинюються за 

падінням. 

Бентоніти є білою (у сухому стані) породою, що швидко набухає при контакті 

з водою. За даними ГРР первинна порода є ксенотуфом ріоліту, в якому серед 

уламкового матеріалу домінують уламки вулканічного скла, майже цілком замі-

щені дрібно-лускатим агрегатом монтморилоніту, іноді доломіту і кварцу. Бен-

тоніти переважно відносяться до лужних, де основним компонентом іонного об-

міну є натрій і калій, які переважають над кальцієм і магнієм. Вони характеризу-

ються високою пластичністю, ступенем розбухання від 6 до 13 разів, бентоніто-

вим числом 65–100 і колоїдальністю 73–100. Серед рядових різновидів присутні 

лінзоподібні прошарки невстановленої потужності унікальних білопалених глин 

з високими розбуханням (10–19 разів), бентонітовим числом (середнє 100) і ко-

лоїдальністю (у середньому 100). 

Вони придатні для виготовлення якісних бурових розчинів, можуть бути ви-

користані як адсорбенти, як зв'язувальний компонент формувальних сумішей в 

ливарному виробництві, для виготовлення тонкої та будівельної кераміки. Од-

нак, обсяг і запаси білопалених глин не встановлені. 

Запаси родовища категорії С2 оцінені в 4,8 млн т, прогнозні ресурси – 9,6 млн 

т. Гірничотехнічні умови складні, родовище може розроблятися штольнями, нині 

не розробляється. 

Польовошпатова сировина використовується для виготовлення тонкої кера-

міки, скляної продукції, в електрокерамічній промисловості. 

Світовий видобуток польовошпатової сировини в останні роки коливається 

між 28 і 31 млн т, найбільші продуценти – Туреччина, Індія, Китай, Іран, Італія, 

Індонезія, Таїланд, які разом забезпечують 79 % світового видобутку (табл. 69). 

Характерним є нарощування видобутку в Ірані. 
 

Таблиця 69. Світовий видобуток і запаси польовошпатової сировини (World Mining…, 

2021; Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Туреччина 10 422,8 9 475,8 10 273,6 11 474,0 9 447,8 240,0 

Індія 3 343,8 6 434,8 4 270,2 4 300,0 4 300,0 320,0 

Китай 2 350,0 2 400,0 2 500,0 2 500,0 2 450,0 н/зв 
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Іран 1 003,4 1 120,5 1 128,6 1 320,5 2 415,4 630,0 

Італія 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 н/зв 

Індонезія 1 204,9 1 353,3 2 601,0 1 368,4 1 370,0 н/зв 

Таїланд 1 331,9 1 167,1 1 385,9 1 117,8 1 251,1 235,0 

Бразилія 456,3 295,8 290,0 300,0 632,3 150,0 

Іспанія 558,3 634,5 819,2 616,2 620,0 н/зв 

Мексика 159,4 318,2 500,7 907,8 516,2 н/зв 

Інші країни 5 072,1 5 464,8 5 289,9 5 085,7 4 590,8  

Всього 28 102,9 30 864,8 31 259,1 31 190,4 29 793,6 Великі 

 

Основним джерелом польовошпатової сировини є пегматити. В Україні ві-

домо 33 пегматитових поля з численними пегматитовими тілами. Державним ба-

лансом обліковуються 12 родовищ польовошпатової сировини, у тому числі: 
 пегматити – Гірне і Грузлівське в Житомирській обл.; Балка Великого Табору в Запорі-

зькій обл.; Лозуватське в Кіровоградській обл.; Більчаківське, Більчаки і Устя в Рівнен-

ській обл.; 

 мікрогранодіорити – Дубриницьке в Закарпатській обл.; 

 гранітоїди – Майдан-Вільське в Хмельницькій обл.; 

 техногенні відходи від збагачення рідкіснометальних руд – Мазурівське в Донецькій 

обл.; 

 техногенні відходи від збагачення апатит-ільменітових руд – Носачівське в Черкаській 

обл.; 

 техногенні польовошпат-кварц-флюоритові руди – Бахтинське у Вінницькій обл. 

Загальні запаси польовошпатової сировини оцінюються в 51,9 млн т за катего-

ріями А+В+С1 і 206,1 млн т за категорією С2, видобуток у 2019 р. склав 634,6 тис. 

т (Мінеральні ресурси…, 2020). Основні підприємства з видобутку польовошпа-

тової сировини наведені в табл. 70. 

 
Таблиця 70. Основні підприємства з видобутку польовошпатової сировини (Мінеральні 

ресурси…, 2020) 

Підприємство Родовище Видобуток у 

2019 р., тис. т 

ПАТ «Майдан-Вільський комбінат 

вогнетривів» 

Майдан-Вільське, ділянка Хмелівська 337,24 

КП Полонський завод "Маяк"  Майдан-Вільське, ділянка Новаківська 252,98 

ДП «Шпат» Гірне 29,01 

ТОВ "Корал" Довбиський фарфо-

ровий завод" 

Грузлівецьке 15,4 

ТОВ «Пегматит» Балка Великого Табору - 

ТОВ «Георесурс» Лозуватське - 

 

Головні геолого-промислові типи родовищ польовошпатової сировини Укра-

їни представлені гранітами, пегматитами, нефеліновими сієнітами, польовошпа-

товими пісками і пісковиками, мікрогранодіоритами та фарфоровим камінням 

(рис. 65). 
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Рис. 65. Схема розташування родовищ польовошпатової сировини (Гурський та ін., 

20062) 

1 – граніти: (1 – коростенські; 2 – кишино-жубровицькі; 3 – осницькі; 4 – фастівські; 5 – по-

бузькі; 6 – кіровоградсько-бобринецькі); 2 – пегматити: (пегматитові поля: 7 – Полонно-Ба-

ранівське; 8 – Корецьке; 9 – Городницьке; 10 – Житомирське; 11 – Коростишівське; 12 – Ко-

черово-Забілочівське; 13 – Чудново-Бердичівське; 14 – Остропольське; 15 – Хмельницьке; 16 

– Жмеринське; 17 – Летичівське; 18 – Яблонево-Володарське; 19 – Уманське; 20 – Богуслав-

ське; 21 – Липовецько-Ільїнецьке; 22 – Савранське; 23 – Середньобузьке; 24 – Первомайське; 

25 – Смілянське; 26 – Новомиргородське; 27 – Тальнівське; 28 – Новоукраїнське; 29 – Кіро-

воградське; 30 – Кременчуцьке; 31 – Олександрійське; 32 – Жовторіченське; 33 – Інгулецьке; 

34 – Комендантівське; 35 – Базавлуцьке; 36 – Дніпропетровське; 37 – Запорізьке; 38 – Сур-

сько-Михайлівське; 39 – Томаківське; 40 – Єлисеївське; 41 – Андріївське; 42 – Родіонівське; 

43 – Федорівське; 44 – Мануїльське; 45 – Катеринівське; 46 – Кам'яномогильське; 47 – Октя-

брське; 48 – Валі-Тарамське; 49 – Анадольське та Грузько-Єланчицьке); 3 – нефелінові сіє-

ніти: (50 – Октябрський масив); 4 – польовошпатові піски і пісковики: (51 – Південний Дон-

бас; 52 – ДДЗ); 5 – мікрогранодіорити та фарфорове каміння: (53 – родовища Берегівське, 

Добринецьке, Вергель) 
 

Полонно-Баранівське поле в північно-західній частині УЩ представлене пег-

матитами, які залягають серед біотитових і амфібол-біотитових гнейсів тетерів-

ської серії. Це рожево-світло-сірі породи з пегматоїдною, гранітною, графічною 

структурою. Вони розташовані серед гнейсів у вигляді згідної міжшарової ін'єк-

ції, котрій властиве чергування розширень і звужень, відносяться до конкорда-

тно-ін'єкційних утворень. Товщина тіла змінюється від десятків сантиметрів до 

30 м (у середньому 8,3 м). Головні породоутворювальні мінерали (%): мікроклін 

20–90 (середнє – 61), кварц 15–45 (22), плагіоклаз 0–45 (14), мусковіт 0–5, біотит 

до 1; вторинні – серицит, каолініт, хлорит; акцесорні – поодинокі зерна циркону. 

Контакт з гнейсами чіткий; в ендоконтактовій зоні пегматитового тіла трапля-

ються світло-сірі, інколи рожеві дрібно- й середньозернисті граніт-апліти. 
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Єлисеївське поле Приазов’я об’єднує родовища Зелена Могила, Дальня Кам-

чатка, Нижня Камчатка, Балка Глибока, Балка Великого Табору. Вони представ-

лені пегматитовими і аплітовими жилами протяжністю 90–165 м, товщиною 17–

90 м.  

Андріївське поле об’єднує родовища Кам'яна Скеля і Червона Гора, які скла-

даються з пегматитових жил, протяжністю до 200–500 м, товщиною до 20–60 м. 

Наразі відкрита ліцензійна пропозиція на видобуток польовошпатової сиро-

вини техногенних відвалів Східної ділянки рідкіснометального Мазурівського 

родовища (Інвестиційний атлас…, 2021). 

Східна ділянка Мазурівського родовища в Донецькій області площею 8,8 га 

складена хвостами збагачення вивітрілих рідкіснометалічних руд, які мають зо-

нальну будову. Верхній шар відвалів товщиною 3,0–23,9 м (середня 7,42 м) пред-

ставлений так званими «пісками», які більш, ніж на 80 % складені уламками ро-

зміром понад 0,1 мм. Середній шар товщиною від 0 до 15,79 м (середня 3,9 м) 

представлений  «піщано-алевритистими відкладами», де кількість уламків 

менше 0,1 мм сягає близько 36 %. Нижній шар середньою товщиною 3,86 м пред-

ставлений «суглинками», складеними дрібнозернистим матеріалом. Запаси 

польовошпатової сировини за категорією В+С1 складають 825,7 тис. т. Крім того 

за межами ліцензійної ділянки за категорією С2 підраховані запаси «піщано-але-

вритистих відкладів у кількості 199,1 тис. т і «суглинків» – 105,8 тис. т (Інвести-

ційний атлас…, 2021). 

Каменебарвна сировина. В Україні відомі родовища таких різновидів каме-

небарвної сировини: бурштин, онікс мармуровий, родоніт, каменесамоцвітна си-

ровина, а також прояви гагату, алмазу (Павлишин та ін., 1998) (рис. 66). 
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Рис. 66. Карта родовищ кольорових та облицювальних каменів України (Михайлов та 

ін., 20081) 

1 – рубін, гранат; 2 – берил, топаз; 3 – аметист; 4 – гірський кришталь; 5 – кварцит; 6 – мар-

муровий онікс;  7 – скам’яніла деревина; 8 – бурштин; 9 – опал; 10 – тигряче око; 11 – родо-

ніт; 12 – унакіт; 13 – маріуполіт; 14 – яшма; 15 – гагат, обсидіан; 16 – граніт; 17 – лабрадо-

рит; 18 – мармур та мармуровий вапняк; 19 – габро 

 

Бурштин належить до групи дорогоцінного каміння органогенного похо-

дження, використовується для виготовлення ювелірних і художніх виродів.  

В Україні ресурси бурштину достатньо великі, тут виділяють Прип’ятській, 

Дніпровський і Дністровський бурштиноносні басейни, які є складовими части-

нами Балтійсько-Дніпровської бурштиноносної провінції 

Державним балансом запаси бурштину обліковуються на 16 родовищах, 9 з 

яких розроблюються: Клесівське, ділянка Пугач (ДП «Бурштин України») і діля-

нка Федорівська (ТОВ «Технобуд»), Володимирець Східний (ТОВ «Центр «Со-

нячне ремесло»). Крім того є спеціальні дозволи на видобування бурштину ро-

довищ Каноничі, Золоте, Мангевицьке-1 і Маневицьке-2, Камінь-Каширське-1 і 

Камінь-Каширське-2, Білківське, але видобуток у 2019 р. на них не відбувався. 

Сумарні балансові запаси за категорією С1 сягає 36,6 т, С2 – 1 394,2 т, видобуток 

у 2019 р. склав 2 818,8 кг (Мінеральні ресурси…, 2020).   

В Прип’ятському басейні виявлені родовища бурштину (Клесівське, Вільне, 

Дубівське, Вікторівське, Петрівське, Вирка), пов’язані з відкладами межигірсь-

кої світи харківської серії та берецької світи олігоцену.  

Клесівське родовище приурочене до піщано-глинистих відкладів прибережно-

морських, лагунно-дельтових фацій межигірської світи олігоцену (рис. 67).  

Виділяється два шари пісків, збагачених бурштином: нижній (1–6 м) з вмістом 

бурштину від 1 до 420 г/м3 (середній 57 г/м3) і верхній (2–3,5 м) представлений 

дрібно- і середньозернистими пісками сірого і світло-сірого кольору з домішкою 

з вмістом бурштину від 1–2 до 20 г/м3 (середнє 7 г/м3). Бурштиноносний горизонт 

товщиною 2,0–2,5 м залягає горизонтально на перемитій корі вивітрювання кри-

сталічних порід і перекритий білими кварцовими пісками флювіогляціального 

походження і складається з двох пачок. Нижня представлена дрібнозернистими 

кварцовими пісками харківської серії з гумусовим матеріалом і вуглефікованими 

рослинними рештками. Вміст бурштину – 50 г/м3. Верхня пачка, яку відносять 

до полтавської серії, відрізняється наявністю значної кількості глинистого мате-

ріалу та лінз лігнітів (60–75 % обсягу породи) з високим вмістом рослинного де-

триту. Вміст бурштину в цих породах становить 300–500 г/м3; він присутній у 

вигляді уламків, шматків складної морфології, зрідка – обкатаних гальок. На про-

дуктивній площі 200×700 м тут може вміщуватися не менше 14 т бурштину. 
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Рис. 67. Схематична літолого-фаціальна колонка бурштиноносних відкладів району ст. 

Клесів (Михайлов та ін., 20081) 
 

Дніпровський басейн на північно-східному схилі УЩ пов’язаний з алювіаль-

ними відкладами Дніпра та його приток. Виділяється дві перспективні ділянки – 

Дніпропетровська та Канівська. На першій бурштин знайдено в нижній частині 

шару (0,5–15 м) алювіального піску р. Дніпро, який залягає на глинах і пісках з 

глауконітом. Окремі куски бурштину досягали ваги більше 500 г. На Канівській 

ділянці бурштиновмісними є шари білих і жовтих алювіальних пісків з прошар-

ками рослинних решток і кісток тварин, а також глауконітові піски, що залягають 

глибше по розрізу.  

Дністерський басейн на території Передкарпатського прогину складений бу-

рштиноносними пісковиками і піщанистими вапняками міоцену, бітумінозними 

глинистими сланцями верхнього олігоцену. Окремі знахідки бурштину відомі в 

Закарпатті, де він пов’язаний з кварцовими пісковиками нижнього олігоцену. 
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Мармуровий онікс – використовується для виготовлення різноманітних ху-

дожніх виробів, як декоративно-облицювальний матеріал для оздоблення інтер'-

єрів.  

В Україні прояви і родовища мармурового оніксу відомі у Середньому При-

дністров'ї, родовище Калюсик, прояви Демківський, Мицівський, Кравчинський, 

Супрунківський.  

Родовище Калюсик в Хмельницької області локалізоване в товщі черепашко-

вих та оолітово-черепашкових вапняків нижнього сармату середньою товщиною 

9 м. Мармуровий онікс виповняє тріщини переважно субмеридіонального напря-

мку. Усього розкрито 12 великих тріщин, що виповнені мармуровим оніксом. 

Він або утворює на стінках тріщин кірку та суцільні натіки з хвилястою поверх-

нею товщиною від перших міліметрів до 5 см, або на окремих ділянках щільно 

виповнює тріщини. Зустрічаються порожнини й пустоти, де мармуровий онікс 

присутній у вигляді сталактитів і сталагмітів. Відмічені також окремі роздуви 

жил потужністю до 30 см. 

На родовищі виділено два структурні різновиди мармурового оніксу – дрібно- 

та крупнокристалічний. Перший представлений світло- і темно-коричневими 

відмінами з радіально-променистою текстурою та виразним хвилясто-смугастим 

малюнком, що добре просвічується на глибину. За простяганням щільні, конди-

ційні ділянки жил довжиною 1–1,5 м чергуються з некондиційними. Другий різ-

новид – однотонний онікс світло-жовтого кольору, подекуди з чергуванням смуг 

медово-жовтого та світло-коричневого, просвічується погано. Запаси родовища 

затверджені у кількості 213 т за категорією С2 (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Крім того в районі Подільських Товтр відомі прояви мармурового оніксу: За-

річанський, Демиіківський, Боришківецький і Супрунківський з прогнозними ре-

сурсами категорії Р3 70 т (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Родоніт є традиційним виробним комнем. В Україні Державним балансом вра-

ховане Прелуцьке родовище в Закарпатті, приурочене до палеозойського мета-

морфічного комплексу, представленого серицит-хлорит-кварцовими, серицит-

кварцовими та хлорит-серицитовими сланцями з лінзовидними тілами силіка-

тно-карбонатних порід розміром 100×60×10, збагачених родохрозитом (рис. 68). 

Родоніт малинового кольору, розпорошений у вигляді дрібних зерен, гнізд та 

прожилків у карбонатній родохрозитовій масі. Запаси родоніту дорівнюють 419 

т (Мінеральні ресурси…, 2020). 
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Рис. 68. Родовище Прелуцьке (родоніт), геологічний розріз (Михайлов та ін., 20081) 

1 – гнейси; 2 – кварцитові сланці; 3 – чорні сланці; 4 – рудні тіла; 5 – кристалічні сланці; 6 – 

рудоносна зона 

 

Каменесамоцвітна сировина – це мінерали та гірські породи, які завдяки 

своїм декоративним властивостям використовуються для виробництва ювелір-

них і художніх виробів. В Україні це прояви кварцу, топазу і берилу пов`язані з 

камерними і керамічними пегматитами Володарськ-Волинського родовища 

(описано вище).  

Гагат є ювелірним камінням органічного походження, це чорний в'язкий різ-

новид викопного бурого вугілля. В Україні гагат відомий у Гірському Криму, де 

його прояви пов'язані з вугленосними відкладами байоського ярусу середньої 

юри.  

Бешуйське буровугільне родовище представлене пластами бурого вугілля в 

нижній частині середньоюрського розрізу, які залягають серед глин з прошар-

ками пісковиків. Вони простягаються в меридіональному напрямку на 1100 м, 

падають на захід під кутом 40–45, за падінням простежені на 350–400 м. Гагат 

у вигляді лінзочок і невеликих гнізд зустрічається в покрівлі та підошві вугіль-

них пластів. Він є типовим структурним вітреном, досить щільний, блискучий, 

має однорідну будову, колір смоляно-чорний та оксамитно-чорний з матовим 

блиском, абсолютна твердість 170–177 кг/мм2, густина – 1,24 г/см3, у світлі, що 

проходить, являє собою буру бітумінозну речовину з характерними тонкими рі-

чними кільцями, інколи з тонкою вкрапленістю піриту. Бешуйський гагат добре 

обробляється, легко полірується. Вироби з нього мають привабливий та вишука-

ний вигляд. 

Алмаз є дорогоцінним камінням, але також використовується в технічних га-

лузях як ріжучій, абразивний матеріал, в буровій справі, в медичній техніці тощо. 

Світовий видобуток ювелірних алмазів сягає 78 млн карат, головні продуценти 

– Росія, Канада, Ботсвана, Ангола (разом 89 % світового видобутку), а також 

ПАР, ДР Конго, Намібія та інші країни (табл. 71). За останні роки спостерігається 

зростання видобутку у Канаді і Танзанії, зменшення – у ПАР, ДР Конго.   
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Таблиця 71. Світовий видобуток ювелірних алмазів (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, тис. карат 

2015 2016 2017 2018 2019 

Росія 25 147,4 24 431,8 21 860,5 22 973,1 25 804,6 

Канада 11 677,5 13 315,3 23 198,8 22 789,0 18 402,8 

Ботсвана 14 576,8 14 623,7 16 058,7 17 064,6 16 580,9 

Ангола 8 117,0 8 119,3 8 494,9 7 567,8 8 234,8 

ПАР 3 293,2 3 222,2 3 877,0 3 964,7 2 872,3 

ДР Конго 3 150,7 3 111,9 2 268,3 1 815,7 2 020,5 

Намібія 1 676,1 1 494,4 1 713,8 1 985,7 1 722,8 

С’єрра Леоне 420,2 418,0 165,9 402,5 433,1 

Танзанія 184,0 203,9 258,8 324,1 354,2 

Австралія 271,2 279,2 342,7 280,2 243,1 

Інші країни 1 531,1 1 249,2 1 412,8 1 703,1 1 219,3 

Всього 70 045,2 70 468,9 79 652,2 80 870,5 77 888,4 

 

Світові запаси технічних алмазів сягають 1100 млн карат. Великими запасами 

володіють Росія (59 % світових запасів), ДР Конго, Ботсвана, ПАР, Австралія, 

інші країни. Їх світовий видобуток за останні роки зменшився з 71 млн карат у 

2017 р. до 58 млн карат у 2019 р. Головними видобувними країнами є Росія, Ав-

стралія, ДР Конго, які разом забезпечують 73 % світового видобутку, крім того 

алмази видобувають Ботсвані, ПАР, Зімбабве, Анголі, Лесото та інших країнах 

(табл. 72). 

 
Таблиця 72. Світовий видобуток і запаси технічних алмазів (Ind) (World Mining…, 2021; 

Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. карат Запаси, 

млн карат 2015 2016 2017 2018 2019 

Росія 16 765,0 16 287,8 20 754,3 20 187,9 19 466,6 650 

Австралія 13 289,6 13 678,8 16 792,0 13 727,9 11 911,5 40 

ДР Конго 12 602,8 12 447,6 16 634,4 13 315,5 11 449,2 150 

Ботсвана 6 247,2 6 267,3 6 882,3 7 313,4 7 106,1 90 

ПАР 4 939,8 4 983,3 5 815,6 5 947,1 4 308,4 54 

Зімбабве 2 352,0 1 493,1 1 755,5 2 276,7 1 483,4 н/зв 

Ангола 901,9 902,1 943,9 840,9 915,0 н/зв 

Лесото 243,4 273,6 901,1 1 035,4 890,8 н/зв 

С’єрра Леоне 79,9 131,6 122,4 339,1 391,4 н/зв 

Бразилія 21,3 123,0 170,8 168,1 108,1 н/зв 

Інші країни 330,3 272,8 325,4 371,3 283,2  

Всього 57 773,2 56 861,0 71 097,7 65 523,3 58 313,7 1100 

 

В Україні відомі численні знахідки дрібних алмазів в різних за віком і складом 

теригенних відкладах, переважно в алювіальних, а також відомі прояви кімбер-

літового і лампроїтового магматизму в Приазов’ї, на Волині, в Кіровоградській 

області. Тому, хоча проявів алмазів, які б мали в перспективі промислове зна-

чення, в Україні поки що не виявлено, але можливість знахідок таких проявів 

відкидати не можна (Гурський та ін., 2003).  
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Десятки, і навіть сотні дрібних кристалів алмазів були встановлені у наступ-

них відкладах (Квасниця та ін., 2003; Перспективи…, 2006; Яценко та ін., 2006): 
 четвертинні відклади Придністров’я, Побужжя, Придніпров'я, Донбасу, Причорномор'я, 

Приазов'я; 

 пліоцен- міоценові піски балтської світи межиріччя Дністра та Південного Бугу; 

 міоценові піски сарматського ярусу і полтавської серії північно-східного схилу УЩ; 

 ранньопермські гравеліти, різнозернисті пісковики картамиської світи Донбасу; 

 кам’яновугільні самарська, ісаївська, авілівська, араукаритова світи Донбасу; 

 неопротерозойські конгломерати і пісковики білокоровицької світи УЩ 

Щодо перспектив пошуків корінних родовищ алмазу, у Волино-Подільському 

районі у гетерогенних брекчіях Кухотсько-Вольського, Серхівського і Перекаль-

ського проявів встановлені уламки кімберлітів. У Волинському блоці УЩ перс-

пективною є Новоград-Волинська площа, де у породах білокоровицької серії, то-

вкачівської світи, поліської серії, палеогенових, неогенових і четвертинних алю-

віальних відкладах виявлені зерна алмазів (більше 200) розміром 0,2–4 мм, в пе-

реважній більшості лампроїт-кімберлітового генезису (75 %), а також піропи, 

хромшпінеліди, хромдіопсиди, пікроільменіт. 

У Побузькому районі відомі численні знахідки алмазів в неогенових циркон-

ільменітових розсипах, відкладах балтської світи, сучасному алювії; як перспек-

тивні виділені Шепетівська, Бердичівсько-Вінницька, Сквирська і Придністров-

ська площі. В Кіровоградському блоці виявлені тіла кімберлітових порід і пі-

крит-кімберлітів, які містять хромшпінеліди. У Середньопридніпровському рай-

оні відомі знахідки алмазів в четвертинних і мезокайнозойських відкладах, зок-

рема в циркон-ільменітових розсипах (Самотканська та ін.).  

У Приазов’ї виділено Петровсько-Кумачівське кімберлітове поле з тілами кі-

мберлітів: Петровське (400×200 м), простежене на глибину 30–50 м, складене ін-

тенсивно карбонатизованими кімберлітовими брекчіями, де присутні хромшпі-

неліди; трубки Надія (60×30 м), Південна (300×150 м), Новоласпінська (100×40 

м), ряд кімберлітових дайок. Однак, із сотень мікрозондових аналізів хромшпі-

нелідів тільки поодинокі із трубок Південної і Новоласпінської відповідають 

складу мінералів алмазоносної фації. Відомі прояви лампроїтового магматизму: 

трубка „Мрія” (500×350 м), в корі вивітрювання якої встановлені дрібні зерна 

алмазів. В осадовому чохлі Приазов’я відомі поодинокі знахідки алмазів в алювії 

р. Камишуваха, р. Мокра Волноваха і б. Широка (Федоришин та ін., 2001).  

Крім цього в Україні відомі прояви алмазів, пов’язані з імпактними структу-

рами, зокрема з Західною структурі у Вінницькій області (Вальтер та ін., 1999; 

Гуров, Гожик, 2006; Gurov et al., 1996). В породах кратера імпактні алмази, око-

нтурені поклади імпактитів, які їх вміщують, але не доведена економічна доці-

льність їх розробки у зв’язку з високою вартістю збагачення. 

 

5.4. Види сировини з невиясненими перспективами  

 

До видів сировини з невиясненими перспективами віднесені наступні види не-

металічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки Ук-

раїни: барит, бор, давсоніт, бром і йод, мінеральні сорбенти, високоглиноземиста 
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сировина, сировина для виробництва мінеральних фарб, фтор, сірка. 

Барит використовується в буровій справі, медичній, лакофарбовій, гумовій, 

паперовій, скляній, хімічній, будівельній, медичній галузях промисловості, а та-

кож для радіаційного захисту, як наповнювач. 

Світові запаси бариту становлять 300 млн т, світовий видобуток за останні 

роки коливається біля 9 млн т, найбільші видобувні країни – Китай, Індія, Маро-

кко, які разом забезпечують 68 % світового видобутку, а також Казахстан, Мек-

сика, США, Туреччина та інші країни (табл. 73). Відзначимо зростання видобу-

тку бариту в Мексиці, але зниження – в Ірані. 
 

Таблиця 73. Світовий видобуток і запаси бариту (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 2 984,0 2 771,1 3 100,0 2 900,0 2 900,0 36 

Індія 1 252,3 1 262,5 2 050,2 2 000,0 2 000,0 51 

Марокко 1 212,1 668,5 818,0 899,4 1 119,8 н/зв 

Казахстан 752,3 612,3 569,9 773,2 530,6 85 

Мексика 265,7 173,8 359,9 366,2 415,2 н/зв 

США 433,0 232,0 334,0 366,0 414,0 н/зв 

Туреччина 655,9 321,2 292,4 465,1 413,8 35 

Іран 1 085,7 1 449,0 514,7 477,2 247,2 24 

Росія 210,0 434,0 221,0 265,3 163,0 12 

Пакистан 118,8 157,9 91,7 88,8 116,7 26 

Інші країни 765,1 660,7 602,5 549,3 494,3  

Всього 9 734,9 8 743,0 8 954,3 9 150,5 8 814,6 300 

 

В Україні прояви бариту відомі в Закарпатському прогині, де розвідано Біган-

ське комплексне барит-золото-поліметалічне родовище, складене відкладами то-

ртону і доробратівської світи середнього сармату (1200–1500 м), серед яких по-

ширені вторинні кварцити, березити, пропіліти (рис. 69). Барит зустрічається у 

вторинних кварцитах, каолінізованих породах, рідше в алунітових рудах, пред-

ставлений мономінеральними прожилками і вкрапленістю. Найбільше жилопо-

дібне баритове тіло (7–25 м) приурочене до тектонічної зони Травнева товщиною 

від 10 до 100 м, довжиною за простяганням 1950 м і за падінням 500–600 м. До 

неї причленовуються Безіменна, Серпнева, Вереснева, Староквітнева та інші 

апофізи, виявлені рудні зони менших розмірів (Лісова, Новоквітнева, Жовтнева). 

Часто проявлена вертикальна рудна зональність – кварц-баритові руди верхніх 

горизонтів містять 37–40 % ВаSO4, до 30 % каолініту й алуніту, у барит-поліме-

талічних рудах нижніх горизонтів від 19 до 85 % ВаSO4. Запаси баритових руд 

тут становлять 2,5 млн т за категорією В+С1 і 1,0 млн т бариту, за категорією С2 

– 0,4 млн т руди і 0,2 млн т бариту, розробку родовища проводить ДП «Штоєр-

ман-Україна ГМБХ2», але в 2019 р. видобуток бариту не здійснювався (Мінера-

льні ресурси…, 2020).  

 



222 
 

 
 

J2J2J2

гора Косинська

ПдЗ
ПнС

Q

N1
N1N1

N1

N1
N1

N1-2

1 2 3 5 6 4 8 7 9

гора Біганська

200 400 м200 0

  
Рис. 69. Схематичний геологічний розріз Біганського родовища (Михайлов та ін., 20081) 

1 – ґрунти, суглинки; 2 – туфи ріодацитів; 3 – ріодацити; 4 – пісковики; 5 – туфопісковики; 6 

– алевроліти; 7 – глини, алеврити, піски; 8 – діабази, діабазові порфірити та їх туфи; 9 – тек-

тонічні порушення 

 

У верхніх горизонтах Берегівського золото-поліметалічного родовища та-

кож розвинута баритова мінералізація в інтенсивно змінених до вторинних ква-

рцитів туфах, туфолавах та ігнімбритах доробратівської світи нижнього сармату. 

Мінеральний склад руд – галеніт, сфалерит, золото, срібло, марказит, кварц, ба-

рит, халцедон, гідрослюди, каолініт, алуніт. Барит переважно вкраплений, двох 

морфологічних різновидів: пластичний і стовбчастий. 

Непромислові прояви бариту встановлені на УЩ, в Донбасі, в ДДЗ, в Криму. 

Бор використовується в скляній і керамічній промисловості, виготовленні жа-

ростійких сплавів, у нафтохімії, при виготовленні постійних магнітів, абразивів, 

електрохімічному виробництві, у процесах органічного синтезу, літако- і ракето-

будуванні, атомній енергетиці, в якості добрив.  

Світовий видобуток бору перевищує 4 млн т, найбільші видобувні країни – 

Туреччина (49 % світового видобутку), США, Чилі, Китай та інші країни, з яких 

за останні роки лише Китай суттєво підвищив видобуток бору, у той час, як 

США, Чилі і Аргентина знизили його видобуток  (табл. 74). 
 

Таблиця 74. Світовий видобуток і запаси бору (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

Туреччина 1 840,0 1 831,0 2 025,0 2 432,0 2 040,0 1 100 

США 1 218,0 1 134,0 1 075,0 1 075,0 1 030,0 40 

Чилі 517,6 558,9 607,1 398,4 352,3 35 

Китай 90,0 80,0 70,0 80,0 250,0 24 

Болівія 148,7 182,7 208,4 216,4 214,3 н/зв 

Перу  578,9 33,8 0 100,6 111,1 4 

Росія 82,0 78,8 82,5 88,0 80,4 40 
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Аргентина 248,7 148,4 129,9 71,2 54,7 н/зв 

Казахстан 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 н/зв 

Іран 0,5 0 0,8 0,8 2,0 н/зв 

Всього 4 754,4 4 077,6 4 228,7 4 492,4 4 164,8 н/зв 

 

В Україні прояви бору відомі в ДДЗ, на Керченському півострові, Причорно-

морській западині, Закарпатському і Передкарпатському прогинах. 

В ДДЗ бороносною є соляна слов'янська світа ранньої пермі Бахмутської уло-

говині, де борати (боронатрокальцит, пробертит, керніт, гідроборацит, ініоїт, ін-

дерит) зустрічаються в гіпсах зони вилуговування, а підземні води і розсоли мі-

стять бор у кількості до 1,05 г/кг.  

На Керченському півострові розвідані родовища Булганацьке з запасами В2О3 

за категоріями В+С1 – 53,7 тис. т і Тарханське з запасами В2О3 за категорією В 

8,7 тис. т. Промислові концентрації бору (1000–1599 мг/кг) виявлені у хлоридно-

гідрокарбонатних і гідрокарбонатно-натрієвих водах навколосопкових джерел, у 

рідкій фракції грязі вулканів, у підземних водах неогену і палеогену в районах 

грязьового вулканізму, в розсолах Чокрацького озера (335 мг/кг). 

У Причорноморській западині прояви бору пов'язані з донними відкладами і 

ропою озер і Азовського моря. Вміст В2О3 – від слідів до 0,02 %. Найбільша кон-

центрація В2О3 у підземних водах виявлена у верхньокрейдовому водоносному 

комплексі (0,665 г/кг), в юрських відкладах, на глибинах 571–1779 м мінераліза-

ція складає 35–101 г/кг, а концентрація В2О – від 0,018 до 0,069 г/кг.  

У Закарпатському прогині підземні води з підвищеним вмістом бору (0,01–

0,209 г/кг) поширені у водоносному горизонті новоселицьких туфів. 

У Передкарпатському прогині підвищений вміст бору спостерігається в гли-

нах, аргілітах і соленосних брекчіях верхньоворотищенської та нижньобалицької 

світ, в гіпсоглинистих шляпах соленосних товщ, у соленосних відкладах міоцену 

(0,0025–0,25 %,), в природних розсолах і мінеральних джерелах, пов'язаних з 

цими відкладами (17–70 мг), водах нафтових родовищ.  

Давсоніт є гостродефіцитним видом високотехнологічної гірничохімічної си-

ровини, він використовується у фармакології, як сировина для виробництва алю-

мінію й кальцинованої соди 

В Україні прояви давсоніту виявлені у відкладах Солотвинської западини, 

Складчастих Карпат, на ртутнорудних полях Донбасу, але вони не мають проми-

слового значення.  

У Солотвинській западині давсоніт виповняє тріщини й пустоти в аргілітах, 

алевролітах, пісковиках новоселицької і тересвинської світ міоцену, де він утво-

рює білосніжні шовковисті скупчення у вигляді сферолітів, глобул, снопоподіб-

них агрегатів, прожилки розміром до 2 мм. На Буштинській площі давсоніт зу-

стрічається на глибині 123,2–464,1 м, потужність покладу в середньому 21,7 м, 

середній вміст давсоніту 10,84 %, прогнозні ресурси давсонітової руди – 279 млн 

т, давсоніту – 30,2 млн т. Найбільше родовище в Закарпатті Руське поле містить 

125 млн т руди при обсязі давсоніту та природної соди 7 %. 
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В Донбасі прояви давсоніту виявлені в межах Кіндратівської (Дружківсько-

Костянтинівська антикліналь) і Слов'янської (Адамівсько-Бугаївська соляноку-

польна структура) ділянок.  

На Кіндратівській ділянці він встановлений у стратиформних пластових ті-

лах і зонах дроблення довжиною 7 км за простяганням і до 600 м за падінням. 

Він заповнює пори в пісковиках, порожнечі кореневої системи рослин, складає 

дрібні розетки в цементі, виповняє скоринки і нальоти на площинах тертя, трі-

щини. Вміст давсоніту 1–10 %, прогнозні ресурси ділянки за категорією Р2 при 

бортовому вмісті давсоніту 5 % складають 5,1 млн т. 

На Слов'янській ділянці содова мінералізація локалізована в надштоковій 

брекчії на глибинах 420–940 м, у вигляді лінзи площею 0,9 км2. Давсоніт зустрі-

чається у вигляді мікроконкрецій (0,2–0,5 мм), виповняє тріщини, разом з анке-

ритом і кальцитом утворює радіально-променисті агрегати, зустрічається в 

складі цементу. Його розподіл нерівномірний, вміст коливається від 5 до 22 % (у 

середньому 11,6 %). Прогнозні ресурси давсоніту категорії Р1 складають 3,96 млн 

т при бортовому вмісті 10 % і 5,5 млн т – 5 %. 

Перспективними також є брекчії солянокупольних структур ДДЗ (Новодмит-

рівська, Степківська, Берецька, Лозівська, Ніжинська, Тванська, Іваноградська, 

Парафіївська, Іваницька, Синівська тощо).  

Бром і йод використовуються в медицині, фотопромисловості, хімічній про-

мисловості, сільському господарстві, реактивній техніці, у виробництві металів 

високої чистоти тощо.  

Світовий видобуток брому складає 420 тис. т, головні видобувні країни – Ізра-

їль і Йорданія, які разом забезпечують 79 % світового видобутку, крім того бром 

видобувають Китай, Японія, Україна, Індія та інші країни (табл. 75). 

 
Таблиця 75. Світовий видобуток і запаси брому (Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

тис. т 2018 2019 

Ізраїль 175 180 Великі 

Йорданія 100 150 Великі 

Китай 60 60 н/зв 

Японія 20 20 н/зв 

Україна 4,5 4,5 н/зв 

Індія 2,3 2,3 н/зв 

Інші країни 0,2 3,2  

Всього 362 420 Великі 

 

Світові запаси йоду дорівнюють 6,3 млн т, найбільші запаси сконцентровані в 

Японії (79 % світових запасів), а також в Чилі, Азербайджані, Росії, Індонезії, 

Туркменії. Видобуток складає 28 тис. т, більше всього видобувають Чилі (64 % 

світового видобутку) і Японія (32 %), а також інші країни (табл. 76). 

 
Таблиця 76. Світовий видобуток і запаси йоду (Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, т Запаси, 

тис. т 2018 2019 
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Чилі 18 000 18 000 610 

Японія 8 800 9 000 5 000 

Туркменія 540 600 70 

Азербайджан 200 200 170 

Індонезія 38 40 100 

Росія 8 10 120 

США н/зв н/зв 250 

Всього 27 600 28 000 6 300 

 

В Україні Державним балансом запаси брому враховані в ропі і розсолах Си-

васького родовища, яке розроблювалося ПАТ «Кримський содовий завод», в кі-

лькості 242 тис. т брому (А+В+С1), у 2019 р. його видобуток не здійснювався 

(Мінеральні ресурси…, 2020). Важливим джерелом видобутку брому служать 

підземні води Передкарпатського прогину, ДДЗ, Причорноморської западин, пе-

рспективним – пластові води нафтових і газових родовищ. 

Сиваш – мілководна затока Азовського моря, яка характеризується майже по-

вною відсутністю постійних прісноводних стоків. За таких умов морська вода 

Азовського моря постійно перетворюється на ропу – концентрований розчин со-

лей: Ca(HCO3)2, CaSO4, CaCl, MgSO4, MgCl2, KCl і NaCl. Середні концентрації 

елементарного брому в ропі складають: вода Азовського моря – 12 г/м3, ропа Схі-

дного Сиваша – 70 г/м3, Середнього і Західного Сиваша – 170–230 г/м3.  

Прояви йоду відомі в Причорноморській западині і ДДЗ, Передкарпатському і 

Індоло-Кубанському прогинах.  

Промислові йодові води Північно-Сиваського родовища в Херсонської обла-

сті залягають у товщі алевролітів і пісковиків верхнього палеоцену-середнього 

еоцену на глибині 1300–1600 м. Води продуктивного комплексу хлоридні натрі-

єві з мінералізацією 26–34 г/л. Температура води в пластових умовах 58–59,3С. 

Середньо зволожений вміст йоду на ділянці водозабору становить 29,8 мг/л, а в 

межах усього родовища – 30,1 мг/л. Вміст шкідливих домішок у припустимих 

межах. Промислові води родовища, крім йоду, містять інші корисні компоненти, 

мг/л: бром – 85–86, бор – 58–64, калій – 133–154, літій – 0,9–1,1, стронцій – 52–

62. Затверджені експлуатаційні запаси йодових вод за категоріями А+В+С1 ста-

новлять 33,6 тис. м3/добу при середньому вмісті йоду у воді 29,8 мг/л і кількості 

йоду у воді на один рік 365 т, на 25 років – 9125 т. 

Мінеральні сорбенти (цеоліт, вермикуліт). 

Цеоліт застосовується як "молекулярні сита" (селективні адсорбенти) при очи-

щенні розчинів, продуктів хімічних реакцій, води, розділенні газів і рідин, вуг-

леводнів; як іонообмінники – катіонні сита для витягання радіоактивних елеме-

нтів з атомно-енергетичних стічних вод, переробки радіоактивних розчинів; як 

каталізатори реакцій вуглеводнів і ін., при крекінгу, ізомеризації, полімеризації, 

дегідратації спиртів; як наповнювачі в паперовій промисловості, як кормодоба-

вки, для вулканізації гуми, виробництва гідравлічного цементу та ін 

Світовий видобуток цеолітів становить 1,2 млн т, найбільші продуценти – Ки-

тай, Республіка Корея, Індонезія, Словаччина, які разом забезпечують 60 % сві-

тового видобутку (табл. 77). 
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Таблиця 77. Світовий видобуток цеолітів (Mineral Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т 

2018 2019 

Китай 320 320 

Республіка Корея 144 150 

Індонезія 130 130 

Словаччина 117 120 

США 86 98 

Туреччина 65 65 

Куба 52 55 

Росія 35 35 

Йорданія 10 10 

Інші країни 75 75 

Всього 1 100 1 200 

 

В Україні Державним балансом обліковуються 3 родовища цеолітів в Закар-

патській області (Сокирницьке, Саригич, Зеленокам'яне) з запасами (А+В+С1) 

125,6 млн т, а по категорії С2 – 154,9 млн т (Мінеральні ресурси…, 2020).  

Сокірницьке родовище приурочене до цеолітизованих туфів тересвинської 

світи пізнього тортону, представлених двома пластоподібними тілами товщиною 

40–60 м, розділених пачкою (16–25 м) аргілітів. Вміст клиноптилоліту становить 

30–70 %. Родовище розробляється ВАТ „Закарпатнерудпром” і ДП „Сокирниць-

кий цеолітовий завод”. Цеоліти застосовують у тваринництві й птахівництві як 

добавку до кормів тварин і птахів; у землеробстві як меліоранти для поліпшення 

врожайності сільськогосподарських культур і як субстрат для вирощування теп-

личних культур; в очисних спорудах як фільтри для очищення стічних міських 

вод і питної води; вони можуть використовуватися в промисловості для очи-

щення різних газів від сірководню, сіркоорганічних сполук і вуглекислого газу, 

очищення нафтопродуктів, природного газу, водню; для виділення кисню й азоту 

з повітря; у виробництві будівельних матеріалів і миючих засобів тощо.  

Карадазьке родовище в Криму представлене покладами неправильної форми 

(товщиною до 160 м) морденіту (20–80 %), що утворився за рахунок зміни вул-

канічного скла юрських базальтових туфів.  

Вермикуліт використовується як легкий наповнювач бетону, сировина для 

виробництва вогнетривких тепло- та звукоізоляційних матеріалів, вогнезахисних 

штукатурок, теплоізоляції металургійних печей, у виробництві антифрикційних 

матеріалів, пластмас, отрутохімікатів, гуми, фарб, у сільському господарстві для 

поліпшення структури ґрунту, при захороненні радіоактивних відходів, очи-

щенні стічних вод, у космічній техніці, аеропромисловості, транспортному буді-

вництві. 

Світовий видобуток вермикуліту за останні роки коливається між 416 і 434 

тис. т, найбільше видобувають ПАР (38 % світового видобутку) і США (24 %), а 

також Китай, Бразилія, Зімбабве та інші країни (табл. 78). 
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Таблиця 78. Світовий видобуток і запаси вермикуліту (World Mining…, 2021; Mineral 

Commodity…, 2020)  

Країна Видобуток, тис. т Запаси, 

млн т 2015 2016 2017 2018 2019 

ПАР 138,3 166,5 166,1 141,3 158,0 14,0 

США 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0 

Китай 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 н/зв 

Бразилія 54,3 53,3 50,1 50,0 47,6 6,2 

Зімбабве 30,9 29,3 23,3 33,2 26,2 н/зв 

Росія 21,0 20,0 14,4 25,9 20,0 н/зв 

Уганда 1,2 3,3 4,1 10,4 9,7 н/зв 

Індія 23.3 9,0 6,1 3,0 2,8 1,6 

Туреччина 0,4 1,1 1,6 18,2 1,4 н/зв 

Інші країни 9,9 1,5 0,4 0,2 0,2  

Всього 429,3 434,0 416,1 432,2 415,9 н/зв 

 

В Україні відомо понад 50 проявів вермикуліту в межах УЩ, де в Приазовсь-

кому блоці виявлений Кам’яномогильський прояв, а в центральній частині щита 

– 14 перспективних ділянок з ресурсами категорії Р1 і Р2 32,8 млн т (Мінеральні 

ресурси…, 2020).  

Прояви вермикуліту відомі в Приазовському блоці УЩ, де вони пов'язані з ко-

рами вивітрювання габроїдів і гнейсів (Кам'яномогильське, Андріївське, Родіо-

нівське), в корах вивітрювання докембрійських метаморфічних порід і ультраба-

зитів Оріхово-Павлоградської зоні та в Волинському блоці (Славгородський, Ли-

повенківський, Коларівський). Промислової цінності вони не мають. 

Кам'яномогильський прояв  представлений корою вивітрювання по ослюде-

нілих метабазитах і збагачених біотитом гнейсах мангуського комплексу. Сере-

дня товщина продуктивного горизонту – 10,3 м, вміст гідробіотиту і вермикуліту 

– 16,01 %, середня товщина покрівлі 10,3 м. Коефіцієнт спучування вермикуліту-

гідробіотиту – 6,0–5,8, водопоглинання – 107–415 %. Термічно оброблена гідро-

слюда має насипну об'ємну вагу 420 кг/м3. Ресурси вермикуліту сягають 1860 

тис. т. 

Андріївський прояв представлений корою вивітрювання по ультраосновних 

породах, біотитових і амфібол-біотитових гнейсах західноприазовської серії. То-

вщина рудного горизонту 14,1 м, покрівлі – 3,1 м. Вермикуліт розвинений пере-

важно по біотиту в ультрабазитах; вміст його в руді 25 %, гідробіотит заміщує 

біотит в гнейсах, його середній вміст 31,8 %. Переважний розмір лусок 0,1–0,5 

мм; щільність 2,7–3,1 г/см3. Ресурси гідрослюд складають 848 тис. т. 

Родіонівський прояв представлений корою вивітрювання біотитових, гранат-

біотитових, силіманіт-біотитових і мусковіт-біотитових сланців з лінзами амфі-

болітів, амфіболових і хлорит-актинолітових сланців осипенківської серії. Тов-

щина рудної товщі 12 м, покрівлі – 10,1 м, вміст гідробіотиту в руді 22,4 %, вер-

микуліту – до 1 %. Інші мінерали в руді: кварц і плагіоклаз (60 %), мусковіт і 

хлорит (11,5 %), гранат (4,3 %), рогова обманка (2 %). 
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Славгородський прояв приурочений до товщі архейських гнейсів і амфіболі-

тів аульської серії з серпентинізованими, біотитизованими тілами дунітів і пери-

дотитів девладівського комплексу. Максимальне ослюденіння гіпербазитів спо-

стерігається на контакті з гнейсами. Ця зона простежена в субширотному напря-

мку на 1 км при ширині до 200 м. Товщина вермикулітвмісних прошарків до 10–

30 м; на глибину вони простежуються до 50–70 м. Вміст вермикуліту і гідробіо-

титу в рудних тілах до 25 %, фіксується домішок серпентину, тремоліту, тальку. 

Поблизу калішпатових прожилків вермикуліт частково заміщується монтмори-

лонітом. Насипна об'ємна вага спученої маси збагаченого концентрату гідрос-

люд 200–340 кг/м3, ступінь гідратації і окислення: FeO – 0,83–2,11 %; Fe2O3 – 

2,67–4,24; Н2О
- – 1–2 %; в.п.п. – 11,12–12,07 %, коефіцієнт теплопровідності 

0,15–0,17 ккал/м∙год·град. Прогнозні запаси родовища оцінюються в 700 тис. т. 

Липовеньківський прояв приурочений до однойменного гіпербазитового ма-

сиву, в північній частині якого розташована зона ослюденіння лінійної форми 

довжиною 250 м, шириною 50 м. В її межах виділяються 5 вермикулітвмісних 

жилоподібних тіл, вкрапленість гідрослюд на ділянках дрібної тріщинуватості. 

Довжина тіл 70–160 м, товщина 3–8,5 м, за падінням вони простежуються до 50 

м. Вміст гідрослюд 40–80 %. Насипна об'ємна вага спученого гідрослюдистого 

концентрату 250–500 кг/м3. Прогнозні запаси вермикуліту – 190 тис. т, гідробіо-

титу –  97 тис. т. 

Коларівський прояв представлений вермикулітвмісною корою вивітрювання 

по флогопітових лампроїтах коларівського комплексу товщиною 4–24 м (середня 

19,3 м), товщина покрівлі 4–11 м, середній вміст вермикуліту 22,5 %, прогнозні 

запаси вермикуліту 700 тис. т. 

Високоглиноземиста сировина (силіманіт, дистен, андалузит) використо-

вується для виробництва високоякісних вогнетривів, лужно-кислотривких виро-

бів, металокераміки. 

В Україні прояви силіманіту, дистену і андалузиту пов’язані з докембрійсь-

кими метаморфічними товщами сланців і гнейсів УЩ в Побужжі й Приазов'ї (си-

ліманіт); Криворізько-Кременчуцької зоні (андалузит, силіманіт); овручській се-

рії Волинського блоку (дистен, силіманіт). 

Державним балансом враховані запаси дистену і силіманіту в розсипних ком-

плексних родовищах – Малишевському (розробляється) і Вовчанському, а також 

двох техногенних родовищ Балка Крута в Дніпропетровській області і Тарасів-

ського в Київській області. Загальні запаси за категорією А+В+С1  дорівнюють 

2037,7 тис. Видобуток дистен-силіманітового концентрату у 2019 р. становив 

89,8 тис. т (Мінеральні ресурси…, 2020).  

З корінних до числа перспективних відносяться прояви андалузиту (Гуляй-

пільське залізорудне родовище) і силіманіту (Драгунське корунд-силіманітове 

родовище, Павлівське, Сергіївське Новоукраїнське, Корсацьке, Куксунгурське, 

Маріупольське залізорудні родовища, Смирновський, Андріївський прояви) в 

Приазов’ї; силіманіту (Капітанівський і Соломіївський прояви) на Побужжі; ди-

стену (Пержанське родовище і Побичанський прояв) в Сущано-Пержанській 

зоні. Корінні родовища невеликі за запасами і є забалансовими (рис. 70).  
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Рис. 70. Схема розташування родовищ та проявів силіманіту, дистену, андалузиту (Гур-

ський та ін., 20062) 

1 – метаморфізовані та метаморфічні родовища (1 – Драгунське, 2 – Гуляйпільське) та про-

яви (3 – Центральноприазовський, 4 – Смирновський, 5 – Оріхово-Павлоградський, 6 – Сере-

дньопридніпровський; 7 – Інгулецько-Криворізький, 8 – Кіровоградський); 2 – гідротерма-

льно-метаморфічні прояви (9 – Сущано-Пержанська зона); 3 – розсипні родовища (10 – Ма-

лишівське; 11 – Вовчанське); 4 – прояви дистену в Карпатах 
 

Драгунське родовище локалізовано в темрюцькій світі, продуктивний гори-

зонт товщиною 150–300 м (в середньому  220 м), протяжністю 15 км представляє 

пачки, пласти, прошарки, лінзи (0,2–15 м) силіманітових, силіманіт-біотитових, 

силіманіт-гранат-біотитових, силіманіт-кордієрит-біотитових, шпінель-силіма-

ніт-біотитових, часто з корундом, гнейсів і сланців серед покладів мігматитів і 

порфіровидних гранітів. Вміст силіманіту від 1 до 45 % (середній 10–14 %), він 

утворює голчасті, призматичні кристали, зерна, сноповидні, променисті, спу-

тано-волокнисті агрегати, включення в польові шпати, тонкі зрощення з біоти-

том. Розмір індивідів до 15 мм в довжину. Вміст корунду до 6–16 %, (середнє 1–

5 %). Високоглиноземисті породи містять 25–30 %, до 38 % Al2O3. Прогнозні 

ресурси до глибини 200 м: силіманіту (Р3) 61 тис. т, з середнім вмістом 10–12 %; 

корунду (Р2) 728 тис. т, з середнім вмістом 1 %; попутного абразивного гранату 

– більше 22 млн т. 

Смирновський прояв подібний до Драгунського родовища, але тут відсутні 

корундові породи. Прогнозні ресурси (Р3) до глибини 200 м при середньому вмі-

сті 20 % силіманіту – 16 млн т.  
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На Маріупольському родовищі виявлені пачки (до 28 м) з пластами (2–12,5 

м) силіманіт-гранат-біотитових, корунд-шпінель-силіманіт-гранатових, корунд-

біотит-силіманітових, корунд-силіманіт-шпінелевих гнейсів і сланців (силіма-

ніту до 35 %, корунду до 10 %) Прогнозні ресурси (Р3) на глибину до 200 м скла-

дають 34,1 тис. т силіманіту, 1,6 тис. т корунду. 

Капітанівський прояв – товща гранат-силіманіт-кордієритових і гранат-силі-

манітових гнейсів і сланців товщиною 150–200 м, довжиною до 1,5 км із вмістом 

силіманіту в породах 1,2–4,4 %.  

Соломіївський прояв – шари силіманітвмісних (силіманіту від 4,7 до 34,7 %) 

гнейсів і сланців товщиною 1–13 м, довжиною до 1 км.  

Пержанське родовище приурочене до дистенових кварцитів палеопротеро-

зою. Рудні тіла – крутопадаючі пластові поклади протяжністю до 1700 м, товщи-

ною 35–40 м; лінзи потужністю до 15 м. Середній вміст дистену 19,5 %, слюди – 

10 %, андалузиту – 1 %; гематиту, ільменіту, магнетиту – 4 %. Середній хімічний 

склад дистенових кварцитів (%): SiO2 – 70,8; TiO2 – 0,52; AI2O3 – 20,8; Fe2O3 – 

0,71; MnO – 0,02; MgO – 0,11; CaO – 0,58; K2O – 0,08; Na2O – 0,26; P2O5 – 0,05. 

Запаси дистенових руд до глибини 87,5 м складають по С2 – 9,5 млн т, забалан-

сові – 21,9 млн т, прогнозні ресурси – 26,9 млн т (Гурський та ін., 20062). При 

збагаченні руд вихід дистенового концентрату 88–90,5 %. 

Побичанський прояв за своїми характеристиками близький Пержанському 

родовищу. Тут прогнозні ресурси дистенової руди 66 млн т. 

Розсипні концентрації силіманіту і дистену приурочені до комплексних розси-

пних родовищ (Малишівське, Вовчанське, Зеленоярське, Тарасівське, Селищан-

ське, Правобережне), локалізуються в полтавських і сарматських товщах. Рудні 

поля за площею варіюють від 1,4 до 800 км2, продуктивні товщі мають товщину 

2–25 м. Основні мінерали: ільменіт, рутил, циркон, силіманіт, дистен, ставроліт, 

гранат, андалузит, турмалін, корунд, хроміт, шпінель, апатит. Дистен і силіманіт 

у важкій фракції сарматських пісків складають в середньому 13 %, полтавських 

– від 15 до 74 %. Вихід дистен-силіманітового концентрату при збагаченні руд 

складає 17,3 %.  

Промислові запаси дистену і силіманіту на Малишевському родовищі по ка-

тегорії А+В+С1 – 1791,9 тис. т, при вмісті 13,5 кг/м3; на Вовчанському – по 

А+В+С1 – 1160 тис. т, С2 – 44 тис. т, разом 1204 тис. т, при вмісті 41,3 кг/м3 (Гур-

ський та ін., 20062). Вихід колективного концентрату 27–153 кг/м3. Малишівське 

родовище розробляється Верхньодніпровським ГМК, з розсипів видобувають 

концентрати ільменіту, рутилу, циркону, силіманіту і дистену, ставроліту, може 

вилучатися турмалін та ін. З них виробляють колективний концентрат, зернистий 

і порошкоподібний, високої якості, що відповідає світовим стандартам: Al2O3 – 

57 %; TiO2 – 1,5 %; Fe2O3 – 0,8 %; CaO – 0,2 %; MgO – 0,8 %. Силіманіт і дистен 

високої якості, відповідають світовим стандартам; вони складають в колектив-

ному концентраті 8–10 %. Щорічно видобувається 20–30 тис. т дистен-силімані-

тового концентрату.  

Сировина для виробництва мінеральних фарб використовується у лакофа-

рбувальній, будівельній, машинобудівній, поліграфічній, харчовій, паперовій, 
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гумовій, фарфорово-керамічній, медичній промисловості. В якості природних 

мінеральних пігментів використовуються кольорові глини, залізні та марганцеві 

руди, крейду, глауконіт, вермикуліт, графіт, гіпс, ангідрит, барит, кіновар, вохру, 

малахіт, азурит, сажу, сієну, мумію, сурик, умбру та інші корисні копалини.  

В України відомо більш 120 родовищ і проявів природних мінеральних пігме-

нтів в ДДЗ, на УЩ, у Донбасі, Криму, Закарпатті. Державним балансом України 

враховано 10 родовищ з запасами по категорії А+В+С1 13,4 млн т, С2 – 1,8 млн т 

(Мінеральні ресурси…, 2020). В 2019 р. видобуток не відбувався. До головних 

типів мінеральних пігментів в Україні відносяться руди чорних і кольорових ме-

талів, кольорові глини, глауконіт (табл. 79).  
 

Таблиця 79. Головні типи мінеральних пігментів України, тис. т (Гурський та ін., 20062; 

Михайлов та ін., 20081). 

Родовища, прояви Товщина пок-

ладів, м 

Запаси Прогнозні 

ресурси A+B+C1 C2 

Руди чорних і кольорових металів 

Шахта Гігант 90,0 588, 7 - - 

Шахта Гігант–Дренажна - 6 748 - - 

Шахта Саксагань - 752 - - 

Глини кольорові 

Яснопільське - 588,7 - - 

Ільницьке - 335,4, - - 

Іршавське - 445 - - 

Новоселицьке - 1753 - - 

Чернянське - 96,6, - - 

Малоком'ятське - 419 - - 

Шаланківське - - 751 - 

Сухокам’янске - 186,6 - - 

Глауконіт 

Карачаївське 5–7 - - 230 500 

Жванське - - 5 376 37 800 

Адамівське 11,5 - 2 500 - 

Карпівське 4,0–19,2 - 2 007 9 204 

 

В Україні виділяється 5 перспективних площ мінеральних пігментів: 
 Криворізько-Кременчуцька з Криворізьким родовищем, де як супутній компонент видобу-

вався сурик залізооксидний і глиниста мумія, запаси яких становлять 888 тис. т;  

 Побузька з Капітанівським, Косанівським, Антонівським, Завалівським та ін. проявами 

вохр глинистих і графіту, Високопільським родовищем бокситової мінеральної фарби; 

 Нікопольська, де відомі піролюзитові марганцеві руди Нікопольського і Велико-Токмаць-

кого родовищ; 

 Донецька, родовища: Сухокам'янське та Яснопільське глинистих вохр юрського віку, Ка-

м'янське – четвертинних болотних залізних руд; Микитівське – кіноварі; 

 Закарпатська з родовищами глинистих вохр кори вивітрювання андезитів і туфів неогену: 

Іршавське, Новоселицьке, Чернянське, Ільницьке із загальними ресурсами понад 3 млн т; 

проявами бариту (Біганський), сидериту (Кам'янський).  
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Руди чорних і кольорових металів як мінеральні пігменти відомі на ряді 

кар’єрів Криворіжжя, зокрема, на кар'єрі Північному (шахта Гігант), де запаси 

вохри глинистої жовтої (А+В+С1) складають 0,6 млн т. 

На родовищі шахти Гігант-Дренажна до 1994 р. разом із залізними рудами 

видобувалися гематитові і каолін-глинисті руди, зараз родовище законсервоване. 

Загальні запаси  руд – 6,7 млн т, запаси залізооксидних гематитових (сурик ко-

ричневий) – 2,7 млн т, залізооксидно-глинистих каолін-гематитових (мумія чер-

вона ) – 4 млн т. 

Родовище шахти Саксагань містить запаси руд залізооксидно-глинистих као-

лін-гематитових (мумія червона), законсервовано. Враховані запаси каолін-гема-

титових руд (А+В+С1) у кількості 0,8 млн т.  

Глини кольорові в Україні не видобуваються, враховані запаси глинистих 

пігментів у Донецькій (Яснопільське родовище), Закарпатській (Ільницьке, Ір-

шавське, Новоселицьке, Чернянське, Малоком'ятське, Шаланківське) і Харківсь-

кій області (Сухокам’янске) у кількості понад 4,5 млн т. Вміст Fe2O3 від 5–7 до 

45–50%.  

Глауконіт представлений понад 80 проявами в межах ВПП, Львівського і Пе-

редкарпатського прогину, схилів УЩ, ДДЗ, Донбасу, приурочених до відкладів 

крейдового, палеогенового і неогенового віку. На південно-західному схилі УЩ, 

виявлені родовища Карачаївське (Хмельницька обл.), Жванське, Адамівське, Ка-

рпівське (Вінницька обл.), де підраховані запаси глауконіту за категорією С2 у 

9,88 млн т, ряд перспективних ділянок (Струзька, Цивковецька, Великоолексан-

дрівська, Крутобродська, Баранівська та ін.). Загальні прогнозні ресурси глауко-

ніту альб-сеноманської глауконітової формації оцінюються в 277,5 млн т.  

Карачаївське родовище глауконітових пісків приурочене до нижньосеноман-

ського під'ярусу верхньої крейди, товщина продуктивних горизонтів 5–7 м, гли-

бина залягання 5–15 м. Піски темно-зелені, зерна глауконіту округлі, його вміст 

50–68,7 %. Прогнозні ресурси пісків 388,8 млн т, глауконіту – 230,5 млн т. 

Жванське родовище представлене різнозернистим фосфатно-глауконітовим 

піском (0,9–1,5 м) з включеннями кулястих фосфоритів, перекритим крейдоподі-

бними мергелями турону. Вміст глауконіту в пісках 30–40 %, Р2О5 – 2–9 % (пе-

реважно 3–5 %), в концентратах – 14–16 %. Довжина покладів більше 10 км. Про-

гнозні ресурси кварц-глауконітових пісків 37,8 млн т, запаси – 5,4 млн т. 

Запаси глауконітових пісків родовища Адамівське за категорією С2 склали 2,5 

млн т, середній вміст Р2О5 – 2,8 %, товщина продуктивного шару в середньому 

11,5 м. 

Карпівське родовище фосфорит-глауконітових руд представлене глинистими 

і карбонатними пісками нижнього сеноману товщиною 4,0–19,2 м. Середній 

вміст фосфориту – 10,8 %, глауконіту – 22,5 %, запаси руд за категорією С2 скла-

дають 2 млн т, прогнозні ресурси 9 млн т.  

Фтор використовується  для одержання крем’янофтористого натрію, фторис-

того натрію, фтор-танталіту калію, біфортид-фториду амонію. 

В Україні фтор зустрічається в комплексних ільменіт-апатитових і рідкісноме-
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тально-апатитових рудах, пов’язаних з масивами основних порід і корами їх ви-

вітрювання Волинського і Кіровоградського блоків УЩ, а також карбонатитів і 

лужних порід Приазовського блоку. Державним балансом враховуються два ро-

довища (об’єкти обліку) апатитвмісних руд – Стремигородське і Новополтав-

ське, де фтор є супутньою корисною копалиною. Запаси руд фтору за категорією 

А+В+С1 становлять 905,3 млн т (фтору – 2925,2 тис. т) і за категорією С2  – 111,4 

млн т (фтору – 537,9 тис. т) (Мінеральні ресурси…, 2020). 

Сірка використовується у хімічній промисловості для виробництва фосфор-

ної, соляної та інших кислот; у сільському господарстві – фосфорних добрив; у 

нафтовій промисловості – для очищення керосину та нафтових масел, у металу-

ргії – для травлення металів, а також для видобутку уранових руд, виробництва 

мила й миючих засобів, фарб і пігментів. 

Світовий видобуток сірки поступово зростає з 76 млн т у 2015 р. до 83 млн т у 

2019 р., головні видобувні країни – Китай, США, Росія, Канада, Саудівська Ара-

вія та інші країни, причому суттєва зростання видобутку відбулося в Саудівській 

Аравії, ОАЕ, Індії (табл. 80).  

 
Таблиця 80. Світовий видобуток і запаси сірки (World Mining…, 2021)  

Країна Видобуток, тис. т 

2015 2016 2017 2018 2019 

Китай 13 801,1 13 908,1 13 488,7 13 762,7 14 450,0 

США 9 540,0 9 740,0 9 630,0 9 670,0 8 710,0 

Росія 6 720,0 6 960,0 7 000,0 7 170,0 7 175,0 

Канада 5 745,0 5 381,0 5 327,0 5 333,0 6 938,0 

Саудівська Аравія 4 900,0 5 969,9 6 564,2 6 600,0 6 600,0 

ОАЕ 4 540,0 4 800,0 4 600,0 5 300,0 6 000,0 

Індія 2 741,0 2 960,8 3 475,2 4 290,4 3 901,0 

Казахстан 3 150,0 2 850,0 3 789,7 3 218,3 3 337,1 

Японія 3 420,9 3 517,8 3 372,5 3 408,3 3 329,4 

Іран 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 

Інші країни 19 845,2 19 485,6 19,139,1 19 546,6 19 886,3 

Всього 76 603,2 77 773,2 78 586,4 80499,3 82 526,8 

 

За розвіданими запасами самородної сірки Україна посідає одне з перших 

місць у світі. Державним балансом запасів враховується 10 родовищ і 2 об’єкти 

обліку із загальними запасами за категорією А+В+С1 – 406,7 млн т руди і 100,2 

млн т сірки, С2 – 79,7 млн т руди і 18,5 млн т сірки (Мінеральні ресурси… 2020). 

До 2000 р. розроблялись три родовища Передкарпатського сірконосного басейну 

– Подорожнянське, Язівське, Немирівське, але зараз всі вони знаходяться на кон-

сервації.  

Передкарпатський сірконосний басейн простежується у вигляді вузької 

смуги на території Львівської та Івано-Франківської областей вздовж південно-

західного краю Руської платформи. Родовища басейну належать до інфільтра-

ційно-метасоматичного типу в глинисто-карбонатно-сульфатних формаціях тор-

тонського і сарматського ярусів, які залягають на розмитій поверхні крейди і пе-
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рекриваються малопотужним чохлом четвертинних порід. Найбільшими родови-

щами басейну є Роздольське (рис. 71), Язівське (рис. 72), Трускавецьке. Вони по-

в'язані з шарами ратинського вапняку.  
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N b
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Рис. 71. Геологічний розріз Роздольського родовища (Михайлов та ін., 20081) 

1 – четвертинні глини, піски й суглинки; 2 – мергелі, вапнисті глини й пісковики; 3 – вапняки 

літотамнієві; 4 – вапняки із сіркою; 5 – гіпси й ангідрити; 6 – піски й пісковики 

 

ПдС

ПдЗ

1 2 3 4 5 6 7 8

  
Рис. 72. Геологічний розріз Язівського родовища (Михайлов та ін., 20081) 

 1–2 – нижньосарматський під’ярус: глини вапнисті (1), пісковики кварцові (2); 3–5 – серед-

ньо-верхньобаденський під’ярус, дністровські верстви: вапняки (3), вапняки із сіркою (4), гі-

пси та ангідрити (5); 6–8 – нижньобаденський під’ярус: вапняки літотамнієві (6), піски та піс-

ковики (7); 8 – крейдова система, верхній відділ, пісковики алевритові  
 

Сірка залягає у вигляді тонкорозсіяних криптокристалічних відокремлень у 

пелітоморфному вапняку, зустрічаються ніздрюваті, оолітоподібні, оолітоїдно-

смугасті, масивні, зливні і крупнокристалічні руди. Сірка представлена трьома 

різновидами: 1) тонковкраплена, розсіяна з розміром зерен 0,01–0,25 мм, яка 

утворює дуже тонке взаємне проростання з пелітоморфним кальцитом, сірувато-

жовтого та жовто-зеленого кольору; 2) прихованокристалічна віскоподібна жо-

вто-коричневого кольору, що утворює у вапняках різні гнізда та включення; 

3) крупнокристалічна світло-жовтого кольору, що утворює добре ограновані 
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кристали розміром до 5–7 мм і асоціюється з крупнозернистим вторинним каль-

цитом. Перші дві різновидності сірки належать до первинної генерації, крупнок-

ристалічна – перевідкладена, утворилася за рахунок перекристалізації первинної. 

Сумарна товщина продуктивних товщ змінюється від 2 до 30 м, вміст сірки до-

сягає 91,4 %. Виділяються  два типи руд: вапнякові і глинисто–вапнякові. 

Трускавецьке родовище складено карбонатно-піщано-глинистими породами 

нижньоворотищенської світи міоцену. Зруденіння приурочене до пачки брекчіє-

подібних грубозернистих філітових пісковиків і сірих глин. Нижче "рудного" го-

ризонту залягає товща вапняків, глинистих сланців з прошарками гіпсу та гніз-

доподібними скупченнями кам'яної солі. Зверху залягають засолени глини верх-

ньоворотищенської світи з промисловими скупченнями калійної та кам'яної солі. 

Породи сильно брекчійовані, до піщано-глинисто-соляних брекчій. Товщина 

зони зруденіння від 100–150 м у центральній частині до 20–30 м на флангах ро-

довища. Мінеральний склад порід різноманітний: самородна сірка, брукіт, гале-

ніт, марказит, гіпс, кальцит, ангідрит, доломіт, целестин, озокерит.  

Прояви самородної сірки відомі також в ДДЗ (Єфремівський, Олексіївський, 

Петрівський, Берецький, Широківський, Біляєвський, Краснопавлівський, Но-

водмитрівський, Корульський) і на Керченському півострові, де вони пов'язані з 

гіпсово-вапняковими й глинистими породами караганського горизонту.  
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РОЗДІЛ 6. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

ОБ’ЄКТІВ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

УКРАЇНИ 

 

Для проведення експертної оцінки інвестиційної привабливості об’єктів МСБ 

України на початкових етапах була розроблена система критеріїв, яка включала 

наступні показники, кожен з яких оцінювався за 10-бальною шкалою: 
1. Критичність сировини, її потреба на світовому ринку, перспективи зростання попиту. 

2. Ступень геологічного і геолого-економічного вивчення родовища. 

3. Геолого-промисловий тип, складність геологічної будови. 

4. Розміри родовища, запаси і ресурси. 

5. Якість сировини (вміст корисних компонентів). 

6. Комплексність родовища, наявність супутніх корисних компонентів. 

7. Гірничотехнічні умови експлуатації. 

8. Технологічні особливості збагачення. 

9. Екологічні умови експлуатації родовища. 

10. Наявна інфраструктура.  

Таким чином, максимально можливі бали за кожним пунктом складають 10, 

сума балів за всіма десяти критеріями може сягати 100. 

Оцінка за першим критерієм – критичність сировини, її потреба на світовому 

ринку, перспективи зростання попиту – відбувалася з урахуванням тенденцій 

світового ринку на той чи інший вид продукції за останні роки (див. табл. 13). 

Так, за п’ять років (2015–2019 рр.) особливо вражаючим було зростання видобу-

тку таких металів, як літій (+202,9 %), рідкісні землі (+62,3 %), ніобій (+54,8 %), 

миш’як (+52,1 %), телур (+34,5 %). марганець (+33,8 %), нікель (+31,4 %),  галій 

(+31,2 %), боксити (+23,5 %), хром (+20,1 %); разом з тим зменшувався попит на 

германій (-31,7 %), ртуть (-27,8 %), вісмут (-22,5 %), сурму (-16,3%), кобальт (-

14,9 %), берилій (-14,2 %), уран (-10,6 %), Що стосується неметалічної сировини, 

спостерігалося зростання видобутку флюориту (+21,6 %), бентоніту (+20,4 %); 

зменшення видобутку фосфатів (-14,2 %), бору (-12,4 %), азбесту (-10,3 %). Ці 

тенденції враховувалися при визначенні відповідного коефіцієнту.    

Другий критерій – ступень геологічного і геолого-економічного вивчення родо-

вища – має велике значення для визначення ступеню об’єктивності оцінки пара-

метрів родовища. Зрозуміло, що чим вище ступень вивченості, тим більш 

об’єктивною є оцінка родовища (прояву). Ця оцінка проводиться відповідно до 

вітчизняних і міжнародних стандартів і по суті справи відповідає стадійності ге-

ологічного вивчення надр і категоріям запасів і ресурсів (А, В, С1, С2, Р1, Р2, Р3; 

чи розвідані і попередньо розвідані запаси, перспективні і прогнозні ресурси).  

Третій критерій – геолого-промисловий тип, складність геологічної будови – 

віддзеркалює геометричні параметри родовища, витриманість рудних тіл, рівно-

мірність розподілу компонентів, що, в свою чергу обумовлює особливості роз-

робки родовища і врешті решт геолого-економічні показники цієї розробки. Тра-

диційно виділяються родовища простої, складної, дуже складної і вкрай складної 

геологічної будови (Коржнєв та ін., 2006). Зі збільшенням складності геологічної 
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будови зростають ризики його розробки, тому цей коефіцієнт зменшується зі збі-

льшенням складності геологічної будови. 

Четвертий критерій – розміри родовища, запаси і ресурси – прямо впливає на 

оцінку інвестиційної привабливості родовища, оскільки саме ці параметри ви-

значають розмір можливого прибутку, який може бути отриманий під час розро-

бки родовища. Під час оцінки цього параметру враховувалися розміри родовища, 

масштаби розвіданих запасів, геологічні і промислові (видобувні) запаси, їх кі-

лькість і якість, концентрації в межах продуктивних покладів, геометричні пара-

метри зруденіння, кількість, форма, розміри рудних тіл, їх середня товщина, ви-

триманість по простяганню і падінню і таке інше. 

Не менше значення має і п’ятий критерій – якість сировини (вміст корисних 

компонентів) – оскільки він визначає величину рентабельності розробки родо-

вища. Зрозуміло, що розробляти родовища, наприклад, урану з вмістом U2O3 в 

рудних тілах на рівні 5-10 % набагато вигідніше, ніж з вмістом 0,05-0,1 % U2O3 

(доречи, саме тому розробка багатьох уранових рудників України є нерентабель-

ною). Зазвичай руди за якістю поділяються на багаті, рядові і бідні з різним спів-

відношенням для різних елементів. Враховувалися якість корисної копалини, 

вміст корисного компоненту в геологічних запасах, форма знаходження корис-

них компонентів (хімічний елемент, мінерал, гірська маса), наявність шкідливих 

домішок, унікальність сировини і таке інше. 

Шостий критерій – комплексність родовища, наявність супутніх корисних 

компонентів – також може суттєво підвищити інвестиційну привабливість родо-

вища, оскільки він прямо впливає на рентабельність його розробки за рахунок 

видобутку супутніх компонентів. Так, наприклад, на багатьох мідно-молібден-

порфірових родовищах Південної Америки рентабельним стає видобуток супут-

ніх золотих руд навіть за вмістом золота на рівні 0,1-0,2 г/т, що також знижує 

собівартість видобутку основних корисних копалин. Тому у будь якому випадку 

наявність супутніх компонентів є позитивним фактором.  

Сьомий критерій – гірничотехнічні умови експлуатації – визначає витрати на 

розробку корисних копалин. Виділяють три головних способи розробки: відкри-

тий (кар’єрний), підземний (шахтами або штольнями) і геотехнологічний (підзе-

мне вилуговування, підземне виплавляння, свердловинне гідродобування і таке 

інше). Зрозуміло, що за інших рівних умов відкритий спосіб розробки, який ви-

користовується за умови порівняно неглибокого залягання корисної копалини, є 

найефективнішим в економічному плані (інша справа, що з екологічної точки 

зору він якраз є найнебезпечнішим). Однак, за умови глибокого залягання кори-

сної копалини відкритий спосіб стає неефективним. Гірничотехнічні умови екс-

плуатації обумовлюють визначення способу і системи розробки покладів. 

Восьмий критерій –  технологічні особливості збагачення – часто є вирішаль-

ним для оцінки як металічних, так і неметалічних корисних копалин. Так, розро-

бка бідних, але легко збагачуваних руд може бути більш рентабельною за раху-

нок меншого споживання енергії, матеріалів і праці під час вилучення корисного 

компоненту (Коржнєв та ін., 2006). Тому для оцінки інвестиційної привабливості 

родовища важливим є оцінка технологічних властивостей сировини, вирішення 
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оптимальних (за якістю і вартістю) технологічних рішень переробки і збага-

чення, збіднення руд, вихід концентрату (концентратів), вміст корисного компо-

ненту (компонентів) у концентраті тощо. 

Дев’ятий критерій – екологічні умови експлуатації родовища – набуває особ-

ливе значення в останній час, коли особлива увага приділяється збереженню на-

вколишнього природного середовища. Під час визначення цього фактору здійс-

нювалася експертна оцінка впливу наявного стану довкілля на можливість відп-

рацювання, оцінка впливу добувного підприємства на довкілля, витрати екологі-

чного спрямування тощо. 

Десятий фактор – наявна інфраструктура – теж суттєво впливає на привабли-

вість об’єкта, оскільки, зрозуміло, існування розгалуженої інфраструктури (до-

роги, залізниці, ЛЕП, місцевих електростанцій, місцевих ресурсів палива, забез-

печеність водопостачанням, робочою силою і таке інше) значно облегшує його 

освоєння і економить капіталовкладення.  

Таким чином, загальна оцінка конкретних об’єктів (родовищ чи проявів кори-

сних копалин) складалася із суми експертної оцінки зазначених критеріїв по 100-

бальній шкалі за якою у першому наближенні вони поділяються на три групи:  
 об’єкти з високим рівнем інвестиційної привабливості (≥ 70 %), низьким рівнем ризику 

інвестиційних вкладень (≤ 30 %); 

 об’єкти з середнім рівнем інвестиційної привабливості (50-69 %), середнім рівнем ри-

зику інвестиційних вкладень (31-50 %); 

 об’єкти з низьким рівнем інвестиційної привабливості (˂ 50 %), високим  рівнем ризику 

інвестиційних вкладень (˃ 50 %).  
Зрозуміло, що на основі названих критеріїв може бути здійснена лише почат-

кова оцінка інвестиційної привабливості об’єктів МСБ, придатна для поперед-

нього визначення низки об’єктів можливого ліцензування з найвищими показни-

ками і підготовки бізнес-плану освоєння родовища. У подальшому, для обґрун-

тування доцільності і розміру інвестицій в той чи інший проект треба проводити 

поглиблену геолого-економічну оцінку запланованих об’єктів з урахуванням ці-

лої низки таких економічних факторів, як: 
• проектні витрати на освоєння родовища,  

• капітальні вкладення (будівлі, шляхи, гірничі виробки, збагачувальна фабрика, рекуль-

тивація порушених земель, житлове будівництво та ін.),  

• експлуатаційні витрати, витрати на вивід з експлуатації,  

• плата за спеціальне використання надр,   

• відрахування на ремонт і утримання автошляхів,  

• відрахування в інноваційний фонд,  

• амортизація основних фондів тощо; 

• річна виробнича потужність, строк служби, видобуток руди; 

• річний, валовий і чистий прибуток; 

• рентабельність проекту; 

• терміни окупності капіталовкладень; 

• ліквідність продукції; 

• соціальна і економічна життєздатність проектів; 

• оцінка ризиків капіталовкладень тощо. 
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6.1. Металічні корисні копалини 

 

На основі вищенаведених критеріїв проведена експертна оцінка інвестиційної 

привабливості металічних корисних копалин України (табл. 81).  

Зразу відзначимо, що оцінка таких корисних копалин, як залізні, марганцеві і 

уранові руди не проводилася, хоча, безсумнівно, вона була б достатньо високою 

по цілому ряду об’єктів. Справа в тім, що ця група корисних копалин є традицій-

ною для видобувного комплексу України і найкращі об’єкти з високим рівнем 

забезпеченості мінеральною сировиною (на десятки і навіть сотні років) давно 

вже розподілені між фінансово-промисловими групами. Тому інвестування може 

здійснюватися через ці, вже сформовані, фінансово-промислові групи.  

У той же час така оцінка проведена стосовно комплексних титан-цирконових 

руд переважно розсипного генезису, оскільки для цієї групи корисних копалин 

існує багато ліцензійних пропозицій стосовно відносно невеликих об’єктів роз-

сипного генезису і корінних родовищ і проявів, які раніше не розроблялися. 

Безумовно, проведене ранжування має суб’єктивний характер і ті, чи інші па-

раметри рудних об’єктів різними дослідниками можуть бути оцінені по різному, 

але загальне співвідношення, на наш погляд, має зберігатися. Тому, незважаючи 

на певний суб’єктивізм оцінки окремих параметрів, загальна оцінка об’єктів є 

відносно об’єктивною, якою можна користуватися під час вибору об’єктів інве-

стування на початковому етапі.       

 
Таблиця 81. Експертна оцінка інвестиційної привабливості металічних корисних копа-

лин України  

Метал Родовища (прояви) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

Ti, Zr Стремигородське 
(Ti+P2O5+Sc+V+F+каолін) 

6 4 5 7 4 10 3 6 4 7 56 

Федорівське (Ti+P2O5) 6 3 4 5 6 7 4 6 4 6 51 

Носачівське (Ti+P2O5+плагіосировина ) 6 3 4 6 5 8 3 6 4 7 52 

Тарасівське (Ti+Zr+Sc+dis+sil+st) 6 7 8 5 6 9 9 8 9 8 75 

Юріївсько-Козіївська (Ti+Zr) 6 2 8 4 5 6 9 7 8 9 64 

Біловодська (Ti+Zr) 6 2 4 3 4 6 8 5 7 8 53 

Корчаківська (Ti+Zr) 6 2 4 3 4 6 8 5 7 8 53 

Храпівщина (Ti+Zr) 6 2 4 3 4 6 8 5 7 8 53 

Гайдарівська (Ti+Zr) 6 2 4 3 4 6 8 5 7 8 53 

Малишевське (ПЗ ділянка) (Ti+Zr+ 

dis+sil+st) 

6 7 8 7 8 10 9 8 9 9 81 

Вовчанське (Ti+Zr)  6 3 7 4 5 6 9 6 7 8 61 

Краснокутське (Ti+Zr)  6 2 6 3 5 7 8 6 7 7 57 

Зеленоярське (Ti+Zr)  6 3 5 2 6 8 7 5 6 6 54 

Мокро-Ялинське (Ti+Zr)  6 2 4 2 2 4 5 6 7 6 44 

Яструбецьке (Zr+TR) 6 4 3 7 6 5 2 3 5 6 47 

TR Новополтавське (TR+Nb+Ta+P2O5)  10 9 6 8 7 10 6 7 8 9 80 

Анадольське (TR)  10 6 7 7 6 5 2 7 6 8 64 

Азовське (TR+ZR) 10 7 6 8 7 9 6 3 7 8 71 

Балка Корабельна (TR) 10 3 4 2 4 5 6 4 6 8 52 

Петрово-Гнутівський прояв (TR)  10 7 8 2 9 4 7 8 7 8 70 
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Мазурівське (TR+Zr+Ta+Nb)  10 8 7 9 6 10 7 8 6 8 79 

Успенівський (TR)  10 2 4 3 3 2 5 2 6 7 44 

Хащуватське (Fe+Mn+TR) 10 5 7 2 3 7 8 4 6 8 60 

Li Шевченківське 
(Li+Ta+Nb+Be+Q+слюда)  

10 7 6 8 9 7 4 5 6 8 70 

Полохівське (Li) 10 8 5 9 5 2 5 6 7 8 65 

Станкуватське 
(Li+Rb+Cz+Ta+Nb+Be+Sn)  

10 8 6 9 8 9 4 6 6 8 74 

Крута Балка (Li+Ta+Nb+Cz+Rb) 10 5 6 3 4 9 4 5 6 7 59 

Sc Жовторіченське (Fe+U+V+Sc)  10 9 5 8 6 10 7 6 4 9 74 

Ge Вугілля Донбасу  8 10 9 10 8 9 8 9 5 10 86 

Малобіганське 8 6 7 2 5 8 7 8 5 7 63 

Ni, Co Тарнуватське (Ni+Co) 7 5 4 6 5 4 6 4 5 8 54 

Девладівське (Ni+Co+Fe+вогнетривкі 

глини)  

7 4 5 5 6 7 5 5 4 6 54 

Західно-Лащівська (Co+Ni) 7 3 4 4 5 4 5 3 6 7 48 

Сухохуторська (тальк-магнезит+Ni+Co)  6 3 5 6 5 8 4 6 7 4 54 

Cr Капітанівське (Cr+Ni) 6 7 5 7 8 6 4 5 6 7 61 

Липовенківське (Cr+Ni+Co) 7 7 5 7 8 7 5 8 5 6 71 

Al Високопільське (боксити) 5 7 4 2 4 3 8 7 4 7 51 

Південнонікопольське (боксити) 5 4 4 2 3 3 7 7 5 6 46 

Біганське (алуніти+барит+Pb+Zn) 5 3 4 2 3 5 6 4 4 5 41 

Cu Жиричі (Cu)  6 6 5 2 4 3 4 6 5 5 46 

Рафалівське (Cu)  6 6 4 1 2 3 3 2 4 6 37 

Прутівський (Cu+Ni+Co)  6 2 4 2 5 6 3 4 5 4 41 

Железняки (Cu+Ni+Co) 6 2 4 2 5 7 4 3 5 6 44 

Be Пержанське (Be) 8 6 5 7 6 3 5 6 6 7 59 

Au Сергіївське (Au, Mo) 9 5 4 5 6 6 4 5 4 6 54 

Балка Золота  9 4 5 3 5 2 5 4 5 6 48 

Балка Широка  9 7 4 5 6 5 4 5 6 5 56 

Сурозьке  9 3 5 4 5 3 5 6 5 4 49 

Клинцівське  9 5 4 6 6 3 4 5 4 6 52 

Юріївське  9 6 5 4 6 3 3 6 5 5 52 

Майське  9 7 5 6 6 2 4 6 5 4 54 

Квітківська  9 4 4 3 3 2 4 4 5 4 42 

Мужіївське  9 8 2 3 4 6 4 2 4 8 50 

Берегівське  9 4 2 2 4 5 3 4 4 5 42 

Сауляк  9 4 7 6 7 4 5 7 3 4 56 

Бобриківське  9 2 4 4 5 7 6 5 5 6 53 

Михайлівський 9 2 3 2 3 2 4 3 4 5 37 

dis – дістен; sil – силіманіт; st – ставроліт; жирним позначені родовища (прояви), на які відк-

риті ліцензійні пропозиції 

 

Як видно з таблиці, до об’єктів з високим рівнем інвестиційної привабливості 

(≥ 70 %), низьким рівнем ризику інвестиційних вкладень (≤ 30 %) належать на-

ступні. 

По комплексним розсипним титан-цирконієвим родовищам – Тарасівське в 

Київський області, де крім титану і циркону обліковуються запаси скандію, дис-
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тену, силіманіту, ставроліту (75 балів); північно-західна ділянка Малишевсь-

кого родовища на границі Кіровоградської і Дніпропетровської областей, де крім 

титану і циркону обліковуються запаси дистену, силіманіту, ставроліту (81 бал). 

Для обох об’єктів відкрити ліцензійні пропозиції на їх розробку з видобутком 

названих компонентів.  

Для рідкісноземельної мінералізації як найперспективніші виділені такі 

об’єкти: 
 Новополтавське комплексне рідкісноземельно-ніобій-тантал-апатитове родовище в За-

порізькій області (80 балів); 

 Мазурівське комплексне рідкісноземельно-цирконієве-тантал-ніобієве родовище в До-

нецькій області (79 балів); 

 Азовське комплексне рідкісноземельно-цирконієве родовище в Донецькій області (71 

бал); 

 Петрово-Гнутівський рідкісноземельний прояв в Донецькій області (70 балів). 

З цих об’єктів тільки на Азовському родовищі  відкриті ліцензійні пропозиції.  

По літію до цієї групи віднесені комплексні родовища Станкуватське (літій, 

рубідій, цезій, тантал, ніобій, берилій, олово) в  Кіровоградській області (74 бали) 

і Шевченківське (літій, тантал, ніобій, берилій, кварц, слюда) в Донецькій обла-

сті (70 балів). На обидва родовища відкриті ліцензійні пропозиції.  

По скандію до високоперспективних відноситься комплексне залізо-уран-ва-

надій-скандієве Жовторіченське родовище (74 бали). 

По германію високу оцінку отримало вугілля Донбасу (86 балів). 

Для хрому високу оцінку отримало комплексне Липовенківське родовище 

(хром, нікель, кобальт) в Кіровоградській області (71 бал), для якого також відк-

риті ліцензійні пропозиції.   

Цими родовищами обмежується список високоперспективних об’єктів можли-

вого інвестування металічних корисних копалин України, хоча є ціла низка пер-

спективних об’єктів, оцінка яких наведена в табл. 81. Треба відзначити, що ні 

одне з родовищ (проявів) золота не попало до списку високоперспективних 

об’єктів, що може бути пов’язане з низьким ступенем вивченості чи відсутністю 

об’єктивної інформації. Також необхідно відмітити низький рівень оцінки мід-

норудної мінералізації, що пов’язане (як було показане вище) насамперед з 

необ’єктивною оцінкою її проявів під час геологорозвідувальних робіт. 

 

6.2. Неметалічні корисні копалини 

 

Результати експертної оцінки об’єктів МСБ неметалічних корисних копалин 

України наведені в табл. 82. 

 
Таблиця 82. Експертна оцінка інвестиційної привабливості неметалічних корисних ко-

палин України  

Види си-

ровини 

Родовища (прояви) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ 

Каолін Глуховецьке*  5 9 8 9 9 2 8 9 5 10 74 

Турбівське*  5 8 9 7 8 2 9 8 6 9 73 

Великогадоминецьке*  5 9 8 8 9 2 9 8 5 9 72 
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Жежелівське*  5 10 9 8 9 2 8 9 6 9 75 

Новоселицьке*  5 3 6 3 4 2 6 7 4 4 44 

Кіровоградське  5 4 5 2 5 2 5 6 5 4 43 

Пологівське*  5 3 4 3 4 2 4 4 5 3 37 

Володимирівське  5 2 3 2 4 2 4 4 5 3 34 

Мурзинське* 5 4 5 7 8 2 7 8 5 4 55 

Обли-

цюва-

льне ка-

міння  

Сліпчицьке (лабрадорит)*  4 9 8 10 10 2 9 8 6 10 76 

Головинське (лабрадорит)*  4 9 8 10 10 2 9 8 6 10 76 

Омелянівське (граніт)*  4 9 8 9 9 2 9 8 7 9 74 

Лизницьке (граніт)* 4 9 8 10 7 2 8 9 6 8 71 

Корнинське (граніт)* 4 9 8 9 6 2 8 8 7 10 71 

Токівське (граніт)* 4 9 8 10 7 2 8 9 7 9 73 

Капустянське (граніт) 4 9 8 9 8 2 8 9 7 9 73 

Великокамінецьке (мармуризо-

вані вапняки) 

4 7 6 7 7 2 8 8 6 7 62 

Великокужелівське (травертин) 4 4 5 3 4 2 6 4 5 3 40 

Беретянське (туфи) 4 3 4 3 5 2 5 3 4 4 37 

Глина 

тугопла-

вка 

Часов-Ярське (+піски формувальні)* 5 9 8 10 9 8 9 8 7 9 82 

Новорайське*  5 9 8 9 9 5 9 8 7 9 78 

Веселівське  5 6 7 6 7 4 8 6 6 5 60 

Пологівське*  5 8 8 6 9 5 8 7 6 8 70 

Володимирівське* 5 9 7 6 9 5 9 8 5 8 71 

Графіт Завалівське (+гранат)*  8 9 8 10 10 9 7 9 7 10 87 

Петрівське  8 6 7 6 7 5 6 7 6 5 63 

Балахівське  8 7 7 8 8 5 6 7 6 6 68 

Буртинське (Хмелівська ділянка)  8 6 8 9 8 5 6 8 7 6 71 

Троїцьке  8 5 6 6 6 5 6 7 6 5 60 

Маріупольське 8 4 5 5 4 4 5 6 6 4 51 

Калійні 

солі 

Стебницьке*  4 8 7 8 9 6 7 8 4 8 69 

Калуш-Голинське* 4 8 7 8 9 6 7 8 4 8 69 

Гранат Слобідське*  5 8 8 9 8 7 8 8 6 9 76 

Іванівське * 5 8 8 9 8 7 8 8 6 9 76 

Лозненське 5 7 7 8 7 6 8 7 5 7 67 

Квар-

цова си-

ровина 

Гусарівське (+піски формувальні)* 4 9 8 9 8 9 9 8 5 9 78 

Авдіївське  4 6 8 7 7 5 7 7 5 6 62 

Великоглібовецьке*  4 7 8 8 8 5 8 8 5 9 70 

Ардівське (перліт) 4 6 7 9 7 8 8 9 4 5 67 

П’єзокварц Волинське (+ каменебарвна сир.) 8 9 8 9 9 8 6 8 7 9 81 

Фосфо-

рити  

Ратнівське (Поступельська ділянка) 4 7 7 8 8 5 8 7 6 6 66 

Осиківське  4 6 7 7 7 4 8 7 6 5 61 

Жванське 4 8 7 9 8 5 8 8 6 7 70 

Флюо-

рит 

Бахтинське  6 7 6 7 6 8 7 8 6 7 68 

Покрово-Кириївське  6 7 6 7 7 5 7 7 6 5 63 

Вищеолчедаєвський прояв 6 5 6 4 5 4 6 6 5 5 52 

Центральний прояв 6 4 6 7 8 9 7 7 6 6 66 

Яструбецький прояв 6 4 5 6 6 9 7 8 5 5 61 

Бобринецький прояв 6 5 6 7 5 7 6 7 6 4 59 

Петрово-Гнутівський  6 4 6 4 7 8 5 6 5 4 55 

Вапняки 

цукр.пром. 

Замок*  5 9 8 9 8 6 9 8 6 10 78 

Лисогірка* 5 9 8 9 8 6 9 8 6 10 78 
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Бентоніт Черкаське*  7 9 8 10 9 5 8 8 6 10 80 

Кіштинське 7 5 6 7 6 5 6 6 5 4 57 

* – Родовище у розробці. Жирним позначені об’єкти, на які відкриті конкурсні пропозиції. 

 

Як видно з таблиці, високу експертну оцінку отримали родовища каоліну: Же-

желівське (75 балів), Глуховецьке (74), Турбівське (73), Великогадоминецьке 

(72); облицювального каміння: лабрадориту Сліпчицьке (76) і Головинське (76), 

граніту Омелянівське (74), Токівське (73), Капустянське (73), Лизницьке (71), 

Корнинське (71); тугоплавких глин: Часов-Ярське (82), Новорайське (78), Воло-

димирівське (71), Пологівське (70); графіту: Завалівське (87), Буртинське (Хме-

лівська ділянка) (71); гранату: Слобідське (76), Іванівське (76); кварцової сиро-

вини: Гусарівське (78), Великоглібовецьке (70); п’єзокварцу: Волинське (з про-

явами каменебарвної сировини) (81); фосфоритів: Жванське (70); вапняків для 

цукрової промисловості: Замок (78), Лисогірка (78); бентоніту: Черкаське (80). 

Проблема полягає в тому, що переважна більшість цих родовищ давно залу-

чена до промислового освоєння і інтенсивно розроблюється різними фінансово-

промисловими групами. Тому в якості об’єктів для можливого інвестування мо-

жуть розглядатися тільки Хмелівська ділянка Буртинського родовища графіту в 

Хмельницькій області, на яку відкриті ліцензійні пропозиції і Волинське родо-

вище п’єзокварцу і каменебарвної сировини (топаз, берил, фенакіт тощо) в каме-

рних пегматитах Житомирської області. Останнє родовище інтенсивно розроб-

лялося в радянські часи, але його експлуатація давно призупинена.     
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ВИСНОВКИ 

 

Розглянуто можливості і передумови залучення інвестицій у розвиток вітчиз-

няної МСБ, як у родовища, які розробляються, для оновлення діючих фондів, 

відтворення їх запасів, так і для об’єктів на стадії геологорозвідувальних робіт і 

проектування. Зараз МСБ налічує сотні родовищ корисних копалин, які розвідані 

і залучені до промислового освоєння, а також тисячі інших можливих об’єктів 

інвестування. Видобуток і переробка мінеральної сировини традиційно є фондо-

ємними галузями, що передбачає створення і експлуатацію вартісних споруд, 

придбання гірничого і транспортного обладнання і таке інше. Інвестиції в ці га-

лузі, як правило, є масштабними проектами зі значними термінами освоєння ро-

довищ корисних копалин, що спричиняє багато ризиків інвестування. Переліче-

ними факторами зумовлена актуальність інвестиційної оцінки вітчизняної МСБ 

на різних рівнях: на локальному, що стосується окремих родовищ корисних ко-

палин, регіональному і державному – із визначенням найбільш стратегічно важ-

ливих видів мінеральної сировини.  

З точки зору інвестиційної привабливості виділено чотири групи стратегічних 

корисних копалин України, а саме: 
1) традиційні, які інтенсивно розробляються в Україні, мають значні розвідані запаси, за-

безпечують наповнення державного бюджету, характеризуються високим рівнем інвес-

тиційної привабливості (≥ 70 %), низьким ризиком інвестиційних вкладень (≤ 30 %), але 

високою конкуренцією: залізо, марганець, титан, уран, каолін, піски формувальні, буді-

вельне і облицювальне каміння, глина тугоплавка; 

2) високоперспективні, родовища яких в Україні відомі, із значними запасами (ресур-

сами), але поки що не розробляються або розробляються в незначних обсягах, вони ма-

ють високий рівень інвестиційної привабливості (≥ 70 %), низькі ризики інвестиційних 

вкладень (≤ 30 %), характеризуються середнім рівнем конкуренції: рідкісні землі, цир-

коній і гафній, літій, скандій, германій, графіт, калійні солі, гранат, кварцова сировина, 

п’єзокварц;  

3) перспективні, родовища яких в України відомі, але запаси (ресурси) достовірно не вста-

новлені, тому перспективи їх освоєння остаточно не визначені вони характеризуються 

середнім рівнем інвестиційної привабливості (50-69 %), середніми ризиками інвестицій-

них вкладень (31–50 %), низькою конкуренцією: нікель і кобальт, хром, алюміній, мідь, 

тантал і ніобій, берилій, золото, фосфорити, апатит, флюорит, глауконіт, флюсові вап-

няки і доломіти, вапняки для цукрової промисловості, бентонітові глини, польовошпа-

това сировина, каменебарвна сировина;  

4) з невиясненими перспективами, прояви та дрібні родовища яких відомі в Україні, 

проте їх масштаби не дозволяють припускати значних ресурсів, вони характеризуються 

низьким рівнем інвестиційної привабливості (˂ 50 %), високими ризиками інвестицій-

них вкладень (˃ 50 %), відсутністю конкуренції: ванадій, свинець і цинк, вольфрам, мо-

лібден, мінерали платинової групи, стронцій, магній, миш’як, рубідій і цезій, барит, бор, 

давсоніт, бром і йод, мінеральні сорбенти, високоглиноземиста сировина, алмаз, сиро-

вина для мінеральних фарб, фтор, сірка.  

Вибір першочергових об’єктів для отримання капітальних інвестицій в сфері 

використання надр доцільно проводити за результатами відповідної оцінки інве-

стиційної привабливості, яка передбачає встановлення абсолютних та відносних 

критеріїв та ранжування об’єктів.  
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Методика оцінки залежить від мети, яка може полягати у наступному: 1) оці-

нка доцільності капітальних інвестицій в розширення і технічне переоснащення 

діючих добувних підприємств; 2) вибір альтернативних об’єктів використання 

надр для інвестицій, у тому числі, тих родовищ, які ще не розроблялися; 3) поку-

пка цінних паперів окремих добувних компаній.  

Визначено перелік критеріїв оцінювання для попередньої оцінки перспектив 

інвестицій у вітчизняний мінерально-сировинний комплекс. Цей перелік базу-

ється на якісних і кількісних параметрах родовищ корисних копалин, геологіч-

них, гірничо-технічних, технологічних передумовах освоєння, а також включає 

базові техніко-економічні показники. Розроблена система критеріїв оцінки інве-

стиційної привабливості об’єктів МСБ металічних і неметалічних корисних ко-

палин України, яка включає наступні показники: 
 критичність сировини, її потреба на світовому ринку; 

 ступень геологічного і геолого-економічного вивчення родовища; 

 геолого-промисловий тип, складність геологічної будови; 

 розміри родовища, запаси і ресурси; 

 якість сировини (вміст корисних компонентів); 

 комплексність родовища, наявність супутніх корисних компонентів; 

 гірничотехнічні умови експлуатації; 

 технологічні особливості збагачення; 

 екологічні умови експлуатації родовища; 

 наявна інфраструктура. 

Проведено ранжування об’єктів вітчизняної МСБ за рівнем інвестиційної при-

вабливості і ризиком інвестицій в промислове освоєння для головних груп мета-

лічних, неметалічних корисних копалин. 

На основі експертної оцінки інвестиційної привабливості родовищ металічних 

та неметалічних корисних копалин України як найперспективніші виділені такі 

об’єкти: 
 титан-цирконій: Тарасівське родовище і північно-західна ділянка Малишевського ро-

довища; 

 рідкісні землі: Новополтавське, Мазурівське, Азовське родовища і Петрово-Гнутівсь-

кий прояв; 

 літій: Станкуватське і Шевченківське родовища; 

 скандій: Жовторіченське родовище; 

 германій: вугілля Донбасу; 

 хром, нікель, кобальт: Липовенківське родовище; 

 каолін: Жежелівське, Глуховецьке, Турбівське, Великогадоминецьке родовища;  

 облицювальне каміння: Сліпчицьке і Головинське родовища лабрадориту; Омелянів-

ське, Токівське, Капустянське, Лизницьке і Корнинське родовища граніту;  

 тугоплавкі глини: Часов-Ярське, Новорайське, Володимирівське, Пологівське;  

 графіт: Завалівське, Буртинське (Хмелівська ділянка) родовища;  

 гранат: Слобідське, Іванівське родовища;  

 кварцова сировина: Гусарівське, Великоглібовецьке родовища;  

 п’єзокварц: Волинське родовище (з проявами каменебарвної сировини);  

 фосфорити: Жванське родовище;  

 вапняки для цукрової промисловості: родовища Замок, Лисогірка;  

 бентоніт: Черкаське родовище. 
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Перспективи подальшого розвитку мінерально-сировинного комплексу Укра-

їни пов’язані, насамперед, із залізними, марганцевими, урановими, цирконіє-

вими та титановими рудами, які традиційно видобуваються з надр України; із 

залученням до промислової розробки комплексних рідкісних і рідкоземельних 

руд (Пержанське, Мазурівське, Новополтавське, Азовське родовища); розвідкою 

та оцінкою родовищ кольорових і дорогоцінних металів, неметалічних корисних 

копалин. Загальними проблемами, які потребують вирішення в найближчі роки, 

є пошук родовищ нових геолого-промислових типів, вирішення технологічних 

завдань комплексного вилучення корисних компонентів, геолого-економічна 

оцінка об'єктів з урахуванням вимог ринкової економіки. Дуже важливими є та-

кож проблеми забезпечення раціонального природокористування та мінімізації 

негативних екологічних наслідків розробки родовищ. 

Як першочергові об'єкти інвестування в мінерально-сировинну базу України 

можна рекомендувати наступні види сировини: з металічних корисних копалин 

родовища титану і цирконію, рідкісноземельних елементів, літію, скандію, гер-

манію, а з неметалічних – родовища каоліну, графіту облицювального каміння, 

гранату, п’єзокварцу тощо. 

Для визначення перспектив інвестування і ступеня інвестиційного ризику по 

конкретних об’єктах МСБ необхідним є: 

• проведення аналізу динаміки світового ринку щодо того чи іншого виду си-

ровини за останні роки для визначення тенденцій її подальшого розвитку; 

• визначення об'єктів можливого ліцензування; 

• аналіз первинних матеріалів ГРР з метою визначення об'єктивності оцінки 

промислового потенціалу об’єкту; 

• попередня геолого-економічна оцінка доцільності та рентабельності осво-

єння об'єктів (капітальні вкладення, експлуатаційні витрати, дохід від реалізації 

продукції тощо). 
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