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100-річчя геології! Наше підприємство таке молоде  
(100 років… Хіба це вік?), але ж вже досить досвідчене. Йдемо 

в ногу з часом, розвиваємось, підтримуємо ініціативи. Геологи – 
чуйні та доброзичливі люди, висококваліфіковані спеціалісти. 

Геологія – велика сім’я! 
Дуже багато всього відбулось за пройдешній час.  

Нажаль не все вдалось зібрати тут… 
В написанні даного нарису використовувались архівні та 

фондові матеріали.  
Велику подяку хочеться висловити небайдужим колегам, які 

поділилися фотоматеріалами та своїми нарисами, 
оповіданнями і спогадами. 

 

Автор Колос Г. 

Геологічне життя  

Української геологічної компанії  

1968-2017 роки 
Становлення та розвиток геологічного підприємства тресту «Київгеологія» 

за 1918-1967 рр. описано в «Материалы к составлению исторического обзора 
деятельности треста «Киевгеология» за годы Советской власти» 
Расточинською Н.С. Ми ж продовжимо цю роботу… 

 
Відлік історії діяльності підприємства починається з 1 лютого 1918 року, 

коли Указом голови ради народних міністрів і міністром торгу і промисловості 
В.О. Голубовичем було створено Український геологічний комітет (УГК), 
головним ядром якого був Київський осередок геологів. 

У 1958 році в результаті реорганізації геологічної служби СРСР 
організації, що займалися пошуками та розвідкою корисних копалин, перейшли 
у підпорядкування Головного управління геології й охорони надр при Раді 
Міністрів. На базі Київського геологічного управління створено Київський 
геологорозвідувальний трест "Київгеологія", що після багатьох трансформацій 
назв та підпорядкувань з 1 лютого 1998 року отримав назву Північне державне 
регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», при реорганізації якого, 
шляхом виділення частини майна, на підставі розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1100 р та Наказу Державної 
служби геології та надр України (Уповноважений орган управління) від 16 
листопада 2011 року 02 лютого 2012 року було створено Державне 
підприємство «Українська геологічна компанія» (ДП «УГК»). Юридична адреса 
і місце розташування головного офісу підприємства: 02088, м. Київ, провулок 
Геофізиків, 10. Державне підприємство «Українська геологічна компанія» є 
одним з найстарших в галузі і, будучи створене разом з її виникненням, за роки 
своєї багаторічної діяльності розвідало сотні родовищ, які і на сьогоднішній 



день використовуються багатьма гірничо-збагачувальними комбінатами. 
Підприємством створено надійний фундамент для розвитку чисельних галузей 
української промисловості: металургії кольорових і чорних металів, 
будівельної, хімічної, тощо. Опираючись на свій інтелектуальний і технічний 
потенціал ДП «Українська геологічна компанія» і сьогодні на території 
північної, північно-західної і центральної України успішно проводить 
дослідження з регіонального геологічного вивчення надр Землі, пошук і 
розвідку усіх видів твердих корисних копалин, а також прісних і мінеральних 
підземних вод, які є вкрай необхідними як для розвитку внутрішньої 
промисловості, так і являються абсолютно конкурентоспроможними на 
експортному ринку. Це особливо стосується родовищ золота і міді, алмазів, 
молібдену і титану, хромітів, нікелю, флюориту, фосфоритів, бурштину, 
широкого спектру облицювальних матеріалів, сорбентів високої якості та 
багатьох інших видів корисних копалин. На сьогоднішній день до складу 
підприємства входять регіональні філії: Правобережна геологічна експедиція та 
Волинська геологічна експедиція та десять виробничих підрозділів прямого 
підпорядкування: Київська гідрогеологічна експедиція, Український науково-
виробничий центр геохімічних досліджень (УкрНВЦГД), Центральна 
лабораторія, Технологічна лабораторія, Лабораторія будівельних матеріалів, 
Центр регіональних геологічних досліджень (ЦРГД), Центр геофізичних 
досліджень (ЦГД), Житомирська геологічна експедиція, Рівненська комплексна 
геологічна партія, Торфорозвідувальна партія. Підрозділи розташовані у 
центральній частині України, Побужжі, Поділлі, Поліссі і Волині та 
максимально наближені до об’єктів вивчення. Рівень технічного та 
технологічного забезпечення підрозділів дозволяє виконувати роботи на 
сучасному рівні на території 15-ти областей – Закарпатська, Чернівецька, Івано-
Франківська, Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, Рівненська, 
Волинська, Чернігівська, Київська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, 
Миколаївська та Одеська. Станом на 01.01.2018 року середньооблікова 
кількість штатних працівників підприємства складає 345 чол. Підприємство 
виконує геологорозвідувальні роботи за держзамовленням та за кошти інших 
замовників. 

 
Розвиток геологічних  досліджень 

 
в 1968-1970 рр. 

 
В 1968 році трест «Київгеологія» опановував та впроваджував нову техніку 

та передові технології: 
1) Буріння свердловин коронками, армованими алмазами; 
2) Буріння свердловин коронками малих діаметрів (36-76 мм) армованих 

твердим сплавом; 
3) Безкернове буріння геологорозвідувальних свердловин; 
4) Комплексні дослідження методами свердловинної геофізики 

(різнохвильове просвічування, викликана поляризація, свердловинна 
магніторозвідка); 



5) Механізована проходка канав та траншей із застосуванням землерийних 
машин та методом вибуху на викиди; 

6) Розробка методики та впровадження расходометрії гідрогеологічних 
свердловин в умовах порід докембрію УЩ та ДДЗ; 

7) Впровадження станцією ВПС-63 для виробництва робіт методом 
викликаної поляризації в свердловинах; 

8) Впровадження станцій НЧЗ-6УМ та розробка методики 
електророзвідувальних робіт методом безперервно-частотних зондувань в 
умовах УЩ; 

9) Впровадження сейсмічних станцій СС-48- 61М та розробка методики 
мікросейсмічної розвідки з метою випромінення структури поліметалічного 
родовища Закарпаття. 

Закарпатська ртуть. В 1967-1971 рр. 
Закарпатською геологічною експедицією тресту 
«Київгеологія» (Авгітов А.К., Фридман М.О.)  були 
проведені пошукові та пошуково-розвідувальні роботи 
на ртуть. В межах Оленівського рудного поля виділені 
три рудоносні зони, що контролювались перетином 
радіальних та кільцевих розломів. Ртутне зруденіння 
тут пов’язане з тілами андезито-базальтів та, особливо, 
з оконтурюючими їх експлозивними брекчіями. Всі 
відомі родовища та рудопрояви супроводжуються 
локальними ореолами розсіювання кіноварі. Вивчена 
металоносність Оленівського рудного поля на ртуть та 
інші елементи: 

 – металометричною зйомкою рихлих відкладів в масштабі 1:10 000, 
шліховим випробуванням гірських виробок та керну бурових свердловин; 

 – уточнення геологічних границь, вияв скритих під наносами дайок та 
жерловин андезито-базальтів та зон сульфідної мінералізації – пошуковими 
маршрутами, магнітною зйомкою, комбінованим електропрофілюванням та 
методом викликаної поляризації; 

 – перевірка геохімічних та геофізичних аномалій – проходкою канав, 
шурфів та бурінням свердловин; 

 – вивчення флангів та глибоких горизонтів родовищ Кам’яний Кар’єр та 
Мале – проходкою канав та бурінням свердловин; 

 – пошуки урану – гамма-каротажем свердловин та радіометричним 
прослуховуванням гірських виробок. 

Пошукові та пошуково-розвідувальні роботи 1967-71 рр. допомогли 
розібратись в складних питаннях структури та рудоносності Оленівського 
рудного поля, дозволили отримати приріст запасів  родовищ Кам’яний Кар’єр 
та Мале в кількості 11 та 40,5 т. відповідно та перевести тим самим родовище 
Мале в розряд промислових.  

Встановлена монометально-ртутна металоносність рудного поля, вперше 
представлено тектонічну будову Оленівського рудного поля як фрагмент 
кільцевої структури полігенного вулкану Синяк. 

В 1945 році, в районі 
с. Вишково в 
Закарпатті 
робітниками 
ревізійно-пошукової 
геологічної партії 
Українського 
геологічного 
управління були 
виявлені перші 
ознаки ртутного 
зруденіння. 



Зусиллями геологів ГЗП№39 Правобережної ГЕ (Забіяка Л.І.), під час 
проведення робіт на аркушах М-35-59-Б та М-35-60-А вперше для району 
тетерівська серія розділена на городокську та кочерівську світи; встановлені 
ультраосновні породи. Виявлені ділянки з промисловими вмістами титан-
цирконієвих мінералів, дві перспективні ділянки кальцитових мраморів, прояву 
керамзитових глин, первинних та вторинних каолінів, фосфоритів. Описані 
галенітова, молібденітова, флюоритова мінералізації. Геологозйомочні роботи 
супроводжувались масовими пошуками урану. Вперше в зоні контакту, в т. ч. і 
у відслоненнях по долині р. Тетерів встановлені контактні роговики, процеси 
альбітизації. З альбітизацією пов’язані геохімічні аномалії скандію, ітрію, 
лантану, ітербію, стронцію. 

З метою розширення залізорудної бази Дніпровського ГЗК в 1967 році 
було розпочато пошукові роботи на площі Кременчузької магнітної аномалії, 
розташованої північніше Горішньо-Плавнінського родовища (Лавриківська 
ділянка). В 1968-69 рр. на Лавриківському родовищі була проведена попередня 
розвідка та отриманий приріст запасів залізних руд в кількості 278,9 млн. т. 
Таким чином до 1969 р. було отримано приріст запасів на 111%. 

Оперативний приріст запасів залізних руд Лавриківського родовища у 
відповідності з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 6.01.1970 р. №19-р в 
І кварталі 1970 року переданий інституту «Півдгіпроруда» для проектування 
другої черги ДГЗКа. 

В грудні 1968 року почато пошуки заліза в межах Середнього Побужжя. 
Пошукові роботи в 1969-1970 рр. дозволили в цьому районі оцінити рудні 
залежі в межах Грушківської та Молдовської магнітних аномалій. 

Залізисті кварцити Побужжя незважаючи на низький вміст магнетитового 
заліза в руді (16-20%) легкозбагачувані та дають концентрати, що містять 68-
69%.  

В 1970 році складена металогенічна карта УРСР масштабу 1:500 000, яка 
стала результатом тематичних робіт, що проводились продовж 4-х років 
спеціальною групою Київської геологічної експедиції тресту «Київгеологія» 
разом з відділом металогенії докембрію ІГФМ АН УРСР та іншими трестами 
МГ УРСР. 

В результаті проведених геологопошукових робіт на титан, проведених в 
басейнах річок Ірша та Уж в 1969-1972 рр. Проскуріним Г.П. і ін. були виявлені 
розсипи, розташовані неподалік до діючого ГЗКа. Об’єм виконаних геолого-
пошукових робіт: ударно-механічне буріння – 20554 п. м.; колонкове буріння – 
452 п.м.; випробувальні роботи; лабораторні дослідження. В Злобич-
Ушомирській ділянці виявлений ряд ільменітових покладів, найбільш важливі з 
них: Злобицький розсип, Шершнівський розсип, розсип, як продовження 
Лемненського родовища. 

Паралельно в цей же час Проскурін Г.П. разом з Кошик Л.І. та 
Проскуріною В.Ф. під час робіт з попередньої розвідки Торчинського родовища 
титану в Житомирській області виділяють на родовищі 2 рудних тіла – 
первинні каоліни та дезінтегроване габро. Потужність первинних каолінів 
коливається від 3,3 до 11,1 м, габро – 1,7-6,6 м. Глибина залягання їх – 1,5-



35,0 м. Рудні мінерали зустрічаютсья у вигляді розсіяної вкрапленості та рідко 
утворюють скупчення.  

В 1970 році проведена детальна розвідка Катеринівського родовища 
титану, на якому отриманий приріст запасів 113% відносно плану.   

Під час детальних пошукових робіт (Боєв М.І., Грибанов Б.В., 1969-
1972 рр.) на поліметалічні руди в межах Беганьківського родовища алунітових, 
баритових та поліметалічних руд (Закарпаття) було виявлено нове золото-
поліметалічне рудне тіло потужністю 3 м, протяжністю 600 м. 

 
1968 рік 
В 1967-1968 рр. дослідно-виробничими геофізичними дослідженнями в 

свердловинах (Журочкін Є.С., Ровинський М.С.) розроблено оптимальний на 
той час комплекс методів каротажу глибоких картувальних свердловин, що 
забезпечував детальне розчленування розрізу, що дало можливість переходу на 
часткове безкернове буріння в районі Лівобережжя та Правобережжя.  

 
Геологічні результати. 
В районі р. Ірша встановлено наявність нових крупних ільменітових 

розсипів.  
В результаті пошукових робіт (Саксєєв Г.Т., Щеденко С.М., Львівська ГЕ, 

1966-1968 рр.) на самородну сірку в Центральній частині Передкарпаття  
виявлено нове Тайсарівське родовище, та Крупське й Лисецьке сіркопрояви. 
Дана попередня промислова оцінка Загайпільського родовища. 

Геологічна зйомка виконана у відповідності з завданням масштабу 
1:200 000 в обсягах 800 км2, 1:50 000 – 7837 км2 та 1:25 000 – 168 км2.В 
результаті виконаних робіт по ряду районів отримані нові дані з стратиграфії, 
тектоніки та корисних копалин.  

Гідрогеологія. Завершені роботи по водозабезпеченню м. Мукачеве з 
загальною кількістю розвіданих вод 40 тис. м3/добу. 

У відповідності до завдання виконані пошукові роботи на мінеральні води 
в районі м. Знамянки та в Закарпатті. Впродовж 1968 року пробурено та 
передано сільському господарству 62 гідрогеологічні свердловини. 

В 1968 році в Геолфонд здано 172 звіти та списані витрати в сумі 
13377,0 тис.руб. Представлено в ДКЗ 6 геологічних звітів. 

Механічним бурінням пробурено 7968 свердловин з загальним метражем 
632451 п.м., з них 17 свердловин до глибини 1000 м., та 11 свердловин до 
глибини 1500 м. 

 
1969 рік 
Впроваджується нова система планування та економічного стимулювання. 

Проводяться семінари по вивченню методичних вказівок та інструктивних 
матеріалів з робітниками апарату тресту та всіх експедицій: начальниками, 
головними геологами, начальниками планових відділів, головними 
бухгалтерами, економістами та геологами. 



В липні 1969 році в тресті створена методична партія з економічних 
досліджень в складі 6 чоловік, складена кваліфікованими спеціалістами, 
геологами та економістами. 

Партія надає методичну та практичну допомогу в розробці питань, що 
виникають в процесі підготовки та проведення експерименту.  

До 15 вересня 1969 року було завершено уточнення геологічних завдань та 
проектно-кошторисної документації, а також складання поетапних календарних 
планів. Всіма організаціями тресту розроблені положення про преміювання з 
фонду матеріального заохочення. 

В тресті затверджено «Тимчасове положення про комісію по прийомці та 
оцінці виконання етапів геологічних завдань» та створена центральна комісія в 
складі 22 чоловік, для контролю роботи комісій експедицій та рішення 
конфліктних питань, яку очолює головний геолог тресту. В експедиціях 
утворені комісії по прийомці етапів в складі 5-7 чоловік, які очолюють головні 
геологи. 

По тресту «Київгеологія» дипломованих спеціалістів: 
З вищою освітою – 872 особи; 
З середньою освітою – 950 осіб; 
Практиків – 510 осіб. 
 
В результаті пошуково-розвідувальних робіт на титан (1967-1969 рр.), 

проведених Житомирською ГЕ (Проскурін Г.П.), в басейні середньої течії 
р. Ірша виявлена і з різним ступенем детальності оцінена група ільменітових 
розсипів  (найбільш перспективний Катеринівський), що прилеглі або близько 
розташовані до гірничих відводів діючого Іршинського гірничо-
збагачувального комбінату. 

 
Наказом №34 МінГео УРСР від 6 лютого 

1969 року наказано створити в тресті «Київгеологія» з 
5 лютого 1969 р. тематичну партію з вивчення геології 
залізорудних родовищ Кременчуцького та Побузького 
районів та оцінці перспектив розвитку залізорудної 
бази на території діяльності тресту «Київгеологія». 
Начальником тематичної залізорудної партії тресту 
назначити Доброхотова М.Н., шляхом переводу його з 
Київської експедиції УкрНІГРІ.  

 
1970 рік 
Наказом МінГео УРСР №1 від 1.01.1970 р у відповідності з постановами 

ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 13 жовтня 1969 р. №822 з метою 
спрощення структури тресту «Київгеологія» було прийнято пропозицію про 
ліквідацію з 1 січня 1970 р. Київської геологічної експедиції. Всі 
геологорозвідувальні партії, загони та інші структурні підрозділи Київської 
геологічної експедиції передано в склад Центральної комплексної геолого-
тематичної експедиції треста «Київгеологія». 

 

Оклад старшому 
науковому 
співробітнику 
Доброхотову М.Н. 
наказано зберегти 
в розмірі 350 руб. в 
місяць(оклад 
керуючого 
трестом тоді був 
280 руб., разом з 
доплатами – 
350 руб) 



Олевською геологорозвідувальною партією (відп. вик. Слиш Р.А.) при 
пошуках та ревізійних роботах на тантал та олово, проведені в середній частині 
Сущано-Пержанській тектонічній зоні в 1968-1970 рр. виявлені ділянки 
(Пержанський та Сирницький) розвитку колумбітоносних кор вивітрювання 
пержанських гранітів та метасоматично змінених сирницьких гранітів.  

Паралельно з цими роботами Олевська 
геологорозвідувальна партія з червня 1967 по 
грудень 1970 рр. (Металіді С.В., Слиш Р.А.) 
виконувала пошуково-розвідувальні роботи на 
берилій в центральній частині Сущано-
Пержанської тектонічної зони. Пошуки 
берилієвих руд були сконцентровані в межах 
західного та східного флангів Крушинської 
рудоносної структури Центральної та 
Ястребецької ділянок. Пошуково-розвідувальні 
роботи проводились із застосуванням буріння 
пошукових та картувальних свердловин, 
проходкою канав, геофізичними дослідженнями 
свердловин та ін. Уточнена геологічна будова 
Пержанської рудної зони, площі розповсюдження 
пержанських гранітів та виділені перспективні 
ділянки. Встановлено продовження Крушинської 
рудоносної структури на захід від контурів 
затверджених ДКЗ, що дозволило збільшити 
запаси гентгельвінових руд більш ніж в два рази. 
Отримані додаткові позитивні результати із 
збагачення гентгельвінових руд, переробки 
концентратів та перші дані із збагачення 
фенакітоносних гранітів. 

Бондарем І.І. було складено карту 
радіоактивних аномалій північно-східної частини 
УЩ (Київська, частково Вінницька, Житомирська 
та Черкаська області). При складанні карти 
радіоактивних аномалій використані звітні та 
фондові матеріали: геологічних зйомок, 
пошуково-розвідувальних робіт на рудні, нерудні 
та паливні корисні копалини. Виконана систематизація великої кількості 
радіоактивних аномалій, виявлених за 1959-1969 рр. Всього було зібрано та 
зведено в єдиний каталог та загальний журнал випробування 747 радіоактивних 
аномалій. Всі аномалії умовними знаками винесені на карту кристалічного 
фундаменту. В процесі систематизації зроблено часткову статистичну обробку 
аномалій за комплексами порід та показано їх розподіл у вигляді графіків з 
урахуванням величини їх радіоактивності. Зроблено спробу розподілу аномалій 
та уранопроявів за генетичними типами. 

 
В 1970 році було виконано завдання з приросту запасів корисних копалин: 
- титану – 113%; 

Пержанське рудне поле 
Родовище Пержанське 
відкрито геологами 
Житомирської геологічної 
експедиції тресту 
Київгеологія Міністерства 
геології УРСР в 1959-1962 рр., 
детально розвідане з 1963 р., 
не розробляється.  
В 1966-67 рр. – 
Галецький Л.С., Скудря О.К.; 
з 1966 р.-Металіді С.В., 
Лунько В.П.; з 1967-1972 рр. – 
роботи велись під 
керівництвом Металіді С.В., з 
1972 р - Слиш Р.А. 
 
Пержанське берилієве 
родовище – унікальне, єдине в 
світі, де промислові 
концентрації берилію 
пов’язані з гентгельвіновими 
рудами 
Першовідкривачі: 
Галецький Л.С., Лунько В.П., 
Гурвіч С.І. 

 



- свинцю та цинку – 100% (150 тис. т.); 
- самородної сірки – 230% (5,8 млн. т, проти плану 2,5 млн. т.); 
- підземних вод – 183% (498 тис. м3/добу проти плану в 270 тис. м3); 
- бурого вугілля – 100% (3 млн. т. приросту потужності). 
При пошуково-розвідувальних роботах на берилій впроваджено гамма-

нейтронний каротаж, а також ядерні методи 
дослідження проб. 

Геологічні результати.  Здано 201 
геологічний звіт, та списані витрати в сумі 
14,3 млн. руб. 

Залізо. В кінці ІІІ кварталу 1970 року були 
початі пошукові роботи на Біланівському 
родовищі. В південно-західній його частині 
першими пошуковими свердловинами був 
вскритий потужний поклад легкозбагачуваних 
залізистих кварцитів з вмістом заліза 
магнетитового від 16 до 37%, при середньому 
26,5%. 

Титан. На 113% виконаний план приросту 
запасів титанових руд та завершена детальна 
розвідка одного розсипного родовища на Волині. 
В цьому районі виявлений новий перспективний 
розсип ільменіту поблизу від експлуатованого 
дражного полігону. Завершене розвідувальне 
буріння на Ісаківській ділянці. 

В Середньому Придніпров’ї проведені 
пошукові роботи ільменітових розсипів в 
південній частині Лебедино-Балаклеївської 
депресії (Федоренко Н.С., Південно-Українська 
геологічна експедиція, 1969-1979 рр.) В 
результаті цих робіт виявлені 5 розсипів 
ільменіту, три з яких приурочені до 
нижньокрейдових та два до алювіальних 
утворень. Пораховані прогнозні запаси, та на три 
розсипи дані рекомендації для подальшого 
вивчення 

Боксити. У відповідності до наказу МГ УРСР № 366 від 31 грудня 
1969 року Південно-Українська експедиція тресту «Київгеологія» була 
перетворена в головну організацію з пошуків високоякісних бокситів в Україні. 
З метою підвищення ефективності пошукових робіт на боксити була проведена 
відповідна реорганізація Південно-Української експедиції та доповнення її 
необхідними кадрами. В квітні 1970 року було проведено два семінари 
геологів-зйомщиків, пошуковиків, розвідників та геофізиків, що займаються 
прямими та супутніми пошуками бокситів. Складені та затверджені методичні 
вказівки по супутнім пошукам бокситів. Проводились кураторство та контроль 
за веденням пошукових робіт на боксити в інших трестах МГ УРСР. 

Перелік експонатів і 
матеріалів, що надавав 
трест «Київгеологія»  МГ 
УРСР для геологічної 
експозиції на Всесвітній 
виставці 1970 р. м. Осака 
/ЕКСПО-70/. 
- Штуфи калійних и 
кам’яних  солей 
/Солотвинське р-ще/ 

 
 
- Штуфи сірки /Роздольське 
р-ще/ 

 
 
- Штуфи графіту 
/Завалівське р-ще/ 

 



В результаті проведених пошукових робіт зроблено попередню оцінку 
бокситоносності кори вивітрювання алюмосилікатних сланців районів 
Нікопільщини та Південного Криворіжжя. У відвалах закинутого кар’єру в 
районі Інгулецького ГЗК виявлені уламки високоякісного бокситу. В продовж 
року продовжувались роботи зі складання карти прогнозу бокситоносності на 
території УРСР.  

Свинець та цинк. Пошуково-розвідувальні роботи проводились в межах 
Біганського та Берегівського рудних полів. На Біганському барит-
поліметалевому родовищі підтверджена рудоносність глибоких горизонтів 
основної рудної зони Майської, а також 
встановлено зміну свинцево-цинкового 
зруденіння золото-мідним на горизонті 400 м. 
Попередня розвідка глибоких горизонтів 
Майської рудної зони дозволила отримати 
приріст запасів в кількості 50 тис. т. суми 
свинцю та цинку по категорії С1. 

Золото. В цьому році завершені пошукові 
роботи в Закарпатті. Було встановлено 
перспективність золото-адуляр-кварцової 
формації на Вишківському рудному полі, в 
межах якої виявлено золото-рудний прояв 
Загадочний з промисловим вмістом золота. 
Середній вміст золота по рудопрояву 6,3 г/т, 
запаси золота орієнтовно складають 2-3 т. 

Пошуковими роботами на розсипне 
золото в Передкарпатті встановлена 
золотоносність притоків р. Прут (Лючка, 
Пістинка, Сопівка та ін.), а також долин річок 
Білий та Чорний Черемош. 

Найбільш перспективною є долина 
р. Лючка, запаси золота по якій оцінюється в 
1000 кг. Вміст золота на масу змінюється від 
10-20 до 100-270 мг/м3, при потужності маси 
до 10 м. 

Алмази. Пошуки розсипів алмазів 
проводились в Придністров’ї. В нижній течії 
р. Дністер в районі с. Криуляни (Молдавська 
РСР) в двох крупнооб’ємних пробах з 
руслового алювію виявлено 37 дрібних 
кристалів алмазів (0,15-0,5 мм). Частина 
алмазів представлена уламками кристалів 
розміром до 2 мм, що свідчить про можливі 
виявлення тут більш крупних кристалів. 

В міжріччі рр. Дністер та Південного Бугу в області розвитку відкладів 
балтської світи, як в самих відкладах балту, так і в алювії річок, що його 
розмивають, виявлено цілий ряд кристалів алмазу, що не перевищує 0,5 мм. 

Винятковим для України є 
Мужіївське золоторудне 
родовище, що в Берегівському 
районі. Довгий час воно 
вважалось чи не єдиним 
українським золоторудним 
об'єктом. Річ у тім, що за 
радянських часів розвідка 
золота була відсутня, а 
Мужіївське родовище було 
відоме ще з XII 
століття.

 
Мужіївське золоторудне родовище 
(біля м. Берегове, Закарпаття) 

Але протягом останніх двох 
десятиріч в Україні відкрито 
більше тисячі золоторудних 
об'єктів, оцінені запаси золота 
в Україні складають близько 7 
трлн доларів. Утім, найбільш 
розвіданим і підготовленим до 
експлуатації є Мужіївське 
родовище, а також Біганське 
родовище, що в 25 км від 
Мужіївського, Сауляк, що в 
17 км на південь від міста 
Рахів, запаси яких складають 
мільйони тонн руди, а середній 
вміст золота 6-8 г/т. 



Сірка. В 1970 році проведено попередню розвідку південно-східної 
частини Загайпільського сіркового родовища самородної сірки. В результаті 
цих робіт отримано приріст запасів самородної сірки 5,8 млн. т. Встановлений 
план приросту запасів 2,5 млн. т. виконаний на 230%. 

Калійні солі. В Передкарпатському калієносному басейні в 1970 р. 
завершена попередня розвідка Марківського та Росильнянського родовищ. 
Сумарні запаси калійних солей  обох родовищ до глибини 1000 м визначені в 
571,3 млн. т по категорії С1. 

Були продовжені пошукові роботи на калійні солі в південно-східній 
частині басейну. В північно-західній частині басейну виявлено прояв калійних 
солей в Билині Великій. Ця знахідка має принципове значення, так як доводить 
наявність калійних солей в стебникських відкладах цієї частини басейну. 

 
Каоліни.  
В результатів пошукових робіт на первинний 
каолін в Вінницькій області в 4 км північніше 
Глуховецького родовища виявлено перспективне 
Велико-Гадоминецьке родовище з 
прогнозованими запасами 50 млн. т. 

 
 

При проведенні геолого-пошукових робіт на мармуру в Радомишльському 
районі Житомирської області (Тютюнник В.М., 1970 р.) виявлені 2 
перспективні ділянки мармуру: Радомишльська-1 (сірий, смугастий мармур) та 
Радомишльська-2 (зеленувато-сірий смугастий мармур). Перша ділянка – 
мармур сірий, зі смугастою структурою, дрібно-середньозернистий. Середня 
потужність мармуру – 24,7 м. С1+С2 – 2005 тис. м3. Друга ділянка – мармур 
зеленувато-сірий, зі смугастою структурою, дрібно-середньозернистий. 
Середня потужність – 8,5 м С2 – 435 тис. м3. Обидві ділянки придатні до 
відкритої розробки. 

 
Геологічна зйомка.  
В Монастирищенському районі Вінницької області в районі хутора 

Первомайського розкритий новий поклад бурого вугілля, площею 2,7 км2 з 
запасами 6,3 млн. тон 

В Липовецькому районі тієї ж області розкриті керамзитові глини на 
глибині 10,1 м. Потужність глин – 12,4 м. 

В Житомирській області в районі сіл Волиця та Гордашівка на глибині від 
4 до 19 м розкрите буре вугілля потужністю 1,7 та 2,7 м з запасами 15 млн. тон. 

В Чигиринському районі Черкаської обл. виявлено рідкіснометалеве 
зруденіння. 

В Устинівському районі Кіровоградської області, південніше с. Веселий 
Кут виявлено пегматитове тіло розміром 3х0,5 км. Пегматит товарний І 
ґатунку, придатний для керамічних виробів. 

В с. Теснівка Житомирської обл. вскриті рудоносні піски полтавської світи 
на глибині 17,5-21,4 м. Вміст загального концентрату до 410 кг/м3. Тут 



виявлені: ільменіт – 77,8 кг/м3, лейкоксен – 15,4 кг/м3, циркон – 185,3 кг/м3, 
рутил – 92,7 кг/м3 (ст. геолог ГСП 39 – Забіяка Л.І.) 

Гідрогеологічні роботи. 
За 1970 р. повністю завершені роботи та затверджені ДКЗ та УкрТКЗ 

експлуатаційні запаси підземних вод для водозабезпечення 11 населених 
пунктів: мм. Коломия, Тернопіль, Стрий, Моршин, Трускавець, Борислав, 
Стебник, Гайсин, Староконстянтинів, Олевськ, Гнівань в кількості 
498 тис. м3/добу. 

Лабораторні роботи.  
Трест «Київгеологія» має в своїй виробничій системі 28 лабораторій, з 

яких 8 знаходиться в Києві. Інші лабораторії входять в польові геологічні 
експедиції.  

Найбільш оснащені устаткуванням, апаратурою та висококваліфікованими 
кадрами є спеціалізовані лабораторії, що входять до Центральної комплексної 
лабораторії, де виконуються до 150 різних видів аналізів та визначень. 

 
1971 рік 
В результаті комплексних геофізичних та геохімічних досліджень в 

північно-західній частині УЩ в межах масиву лезниківських гранітів 
(Володарсько-Волинський район Житомирської області), виділено 24 
перспективних ділянки на берилій.  

В 1971 році: 
- завершені роботи з детальної розвідки Катеринівського та Лівобережного 

розсипних родовищ титану,  
- виявлені нові рудні тіла на рідкіснометалевому родовищі,  
- затверджені в ДКЗ запаси бурого вугілля Миронівського родовища в 

кількості 177 млн. т.,  
- розвідані та передані промисловості 15 родовищ торфу,  
- завершена розвідка Язівського родовища сірки,  
- передані для промислового використання  11 родовищ різних 

будматеріалів,  
- затверджені в ДКЗ та ТКЗ експлуатаційні запаси підземних вод для 

водопостачання 10 міст України в кількості 380 тис.м3/добу та ін. 
Пошуки розсипного золота проводились в Передкарпатті, в басейні 

рр. Серет та Прут. Золото в кількості 75-115 мг/м3 на пласт потужністю 0,2-
0,4 м та зустрічається тільки по одній лінії та товщі алювіальних галечників. 
Згідно аналізу геоморфологічного середовища, можна допустити, що це 
хвостова частина розсипів. 

 
Геофізичними дослідженнями виявлено 12 п’єзоелектричних аномалій. 

Перевірка бурінням 3 аномалій виявила тут Моріонові пегматити. 
Пошукові роботи на околицях Нетребівського родовища дозволили 

виявити Гнилецьке родовище доломіту з запасами біля 400 млн. т. по категорії 
С2.  

В результаті пошукових робіт виявлено перспективне родовище 
золотистих охр в районі Ільницького родовища.  



 В Житомирській області південно-західніше Стремигородського 
залишкового родовища ільменіту виявлені нові ділянки із вмістом його в корі 
габро до 82 кг/м3.  

 
 
 
1972 рік 
Виконано приріст запасів по рідкісним металам на 102%, по самородній 

сірці – на 200% (приріст 2 млн. т., титанових руд – 133% (400 тис. т.), 
баритових руд – 150% (300 тис. т.) 

Виконано річний план із затвердження ГКЗ СРСР геологічних звітів з 
підрахунком запасів корисних копалин. А саме 7 звітів: Катеринівське 
родовище ільменіту, Райківське родовище граніту, Кричівське родовище 
мармуру, водопостачання міст Шепетівки, Києва, Чернівців, Львова. 

Затверджено ГКЗ СРСР 8 звітів: Дубровське родовище лужних каолінів, 
Слободівське родовище абразивної сировини, водопостачання Умані, 
Райківське родовище граніту, Кричівське родовище мармуру, водопостачання 
міст Львова, Києва, Шепетівки. 

В 1972 році проводились пошуки п’єзокварцу на Гута-Потіївській ділянці  
(східний контакт Волинського основного масиву Коростенського плутону). При 
цьому виявили 26 пегматитів та тіл, потужністю від 1 до 10 м. 

В одному тілі на глибині 50-55 м виявили зануриш з якісними кристалами 
моріону. 

Всього за 1972 р. складено та затверджено 218 геологічних звітів на 
загальну суму списання 23,0 млн.руб.  

Детально розвідані та затверджені запаси торфу 13 родовищ з сумарними 
запасами 10,2 млн. тонн. 

В районі Іршинського ГЗК виявлено 8 нових перспективних ільменітових 
розсипів.  

На затвердження ГЗК СРСР представлений звіт з водопостачання 
м. Чернівці з запасами в кількості 30,6 тис. м3/добу. 

Передані для використання 17 водозаборів для міст: Бердичів, Ізяслав, 
Красилів, Рокитне, Андрушівка, Дубровиці, Львів, Верховина, Сарни, Умань, 
Сквира, Кам’янка та ін. 

За 1972 рік сільському господарству передано 112 гідрогеологічних 
свердловин з сумарним дебітом 58,0 тис. м3/добу 

В ході геологічної зйомки виявлено 12 перспективних рудопроявів 
корисних копалин, в т. ч.: олова в районі м. Радомишля, берилію та вольфраму 
в районі м. Коростеня, титану в Житомирській обл., берилію в Рівненській обл., 
радіоактивних елементів, гірського кришталю та бурого вугілля в 
Кіровоградській обл., флюориту та апатиту в Хмельницькій області, 
абразивного гранату в Вінницькій. 

Власовим Б.І. (Львівська ГЕ, Рафалівська ГСП) під час робіт на 
Рафалівській площі (Рівненська обл.) була вперше знайдена та розбурена на 
території України трубка вибуху. 

 
 



1973 рік 
Завдання з приросту запасів самородної сірки виконано на 150%, з 

приросту потужності бурого вугілля на 200%. Отриманий приріст запасів торфу 
в кількості 46,5 млн. т., при завданні 20 млн. т. Приріст експлуатаційних запасів 
підземних вод склав 285 тис. м3/добу при плані 150 тис. м3/добу. 

Пошуковими свердловинами на Молдавській аномалії прослідковано по 
простяганню на 600 м рудне тіло багатих магнетитових руд та рудних 
кальцифірів потужністю 60 м при середньому вмісті заліза магнетитового в 
кальцифірах біля 25% ,в багатих рудах – 34%. Орієнтовні запаси руди до 
глибини 350 м – 30 млн. т. 

В 1973 році трест виконував роботи на 497 об’єктах. На 170 об’єктах 
роботи завершені із затвердженням геологічних звітів. 

Затверджені запаси  Катеринівського та Лівобережного родовищ в ДКЗ 
СРСР та прийняті на баланс запаси руд  Ісаківської ділянки Межирічного 
родовища в ЦКЗ МГ СРСР. 

Виявлений новий крупний розсип  ільменіту на північно-західному фланзі 
Лемненського родовища з параметрами: протяжність – 4 км, ширина від 150 до 
1500 м, середня потужність шару біля 6 м, Середня потужність вскриші – 20 м, 
Середній вміст ільменіту – біля 80 кг/м3. 

Пошуковими роботами в північній частині Берегівського родовища 
оконтурена площа розповсюдження промислових колчеданно-поліметалічних 
руд, величиною біля 2 км2. 

Пошуковими та ревізійними роботами в межах Берегівського рудного поля 
виявлено кілька генетичних типів золоторудної мінералізації, що дозволило 
дати виробничу оцінку золотоносності рудного поля та визначити виправлення 
подальших робіт. У Львівсько-Волинському басейні встановлено наявність у 
візейських відкладах пластів вугілля робочої потужності. 

Затверджені запаси бурого вугілля  Східно-Кмитівської та Вербівської  
ділянок Дніпробасу. Детально розвідано та передано на освоєння 17 родовищ 
торфу.  

В Новоград-Волинському р-ні Житомирської обл. виявлено цікавий прояв 
мусковіту з перспективними запасами 70 тис. т. В результаті пошукових робіт 
на п’єзокварц передано промисловості для виробництва детальних 
розвідувальних робіт більше 170 пегматитів та пегматитопроявів. 

Передано для використання 18 родовищ прісних підземних вод з 
сумарними запасами 609 тис. м3/добу. Народному господарству для 
експлуатації передано загалом 194 свердловини з дебітом 77,8 тис. м3/добу. 

 
1974 рік 
Роботами з розробки пошукових геохімічних критеріїв, методики 

розбраковки геохімічних аномалій та методичному керівництву геохімічними 
роботами (Антоненко Г.Н., Лепілін О.М., 1972-1974 рр.) було виявлено критерії 
берилієвого зруденіння по первинним, вторинним літогеохімічним та 
гідрогеохімічним ореолам, а також дана методика розбраковки рудних та 
безрудних аномалій. Проведеними роботами було виділено низку 
перспективних аномалій. 



Всього в 1974 році геологічні роботи виконувались на 450 об’єктах, в 
т. ч. на 172 нових. Були завершені роботи зі здачею геологічних звітів по 190 
об’єктах. При цьому було списано витрат на геологорозвідувальні роботи в 
обсязі 18,1 млн. руб. 

Залізо. Завершеними пошуковими роботами в Середньому Побужжі 
встановлено, що в межах Молдовської, Ємилівської, Шамраївської та 
Савранської аномалій є рудні поклади залізистих кварцитів та магнетитових 
кальцифірів з вмістом заліза магнетитового від 16,5 до 29,8%. Технологічні 
дослідження показали, що ці руди легко збагачуються з отриманням 
концентратів з вмістом заліза 66-69%. 

Доведено також, що рудні кальцифіри Молдовської ділянки можуть 
використовуватись в чорній металургії без збагачення або  в якості добавки до 
концентратів з кварцитів для отримання агломератів. Загальні прогнозні запаси 
рудних покладів Середнього Побужжя оцінені в 1055,0 млн. тон. 

Титан. В південній частині Володарсько-Волинського масиву виявлена 
перспективна Видиборська розсип, дана оцінка Селищанському розсипу, запаси 
якого співставні з Катеринівським родовищем. 

Боксити. Пошуковими роботами на північно-східному схилі УЩ виявлено 
сім проявів гіббситовмісних вторинних каолінів серед нижньокрейдових та 
середньоюрських відкладів на глибинах від 100 до 500 м від поверхні. 
Потужності каолінів коливаються від 2 до 12 м, а вміст гіббситу коливається від 
2 до 15%. Прояви рекомендовані для подальшого вивчення в процесі попутних 
пошуків бокситів. 

Ртуть. На родовищі Марангош (Вишківське 
рудне поле) рудні зони №7 та 2 прослідковуються на 
глибину 100 м. Виявлені запаси ртуті оцінюються в 
15 тон при середній потужності 0,9 м та середньому 
вмісті ртуті 0,35%. 

Золото. На ділянці Західна Берегівського 
родовища виділено рудне тіло золото-кварц-
гематитового складу, яке по падінню 
прослідковується на 200 м. Вміст золота складає від 
6 до 16 г/т на потужність від 0,9 до 2 м. 

На Куклянській ділянці Берегівського родовища 
в середній частині розрізу тортонської вулканогенно-
осадової товщі виявлені субпластові золоторудні тіла 
золото-колчеданного типу з вмістом золота 1,5-14 г/т 
на потужність 1-3 м. 

П’єзокварц. Пошуковими роботами на 
Паромівській ділянці виявлено 11 промислових 
пегматитів, які були передані руднику 
«Волинський». На захід від Смілянського масиву 

основних порід 
Корсунь-Новомиргородського плутону 
відкрито нове пегматитове поле. 

В результаті проведених пошуково-
ревізійних робіт на рідкісні метали в 

Слід зазначити, що 
існують реальні 
передумови для виявлення 
родовищ золота у 
Вишківському рудному 
районі. Ця місцевість 
також відома 
локалізацією ртутних 
мінералів -  Боркут, Шаян 
та інших. Запаси ртуті 
складають 134 т. Раніше 
експлуатувалось одне з 
родовищ поблизу села 
Вишково. Зараз там 
залишилась гора-
хвостосховище із певним 
вмістом ртуті. Крім 
ртутного, у Вишківському 
рудному родовищі є 
також такі поліметали, 
як свинець і цинк. 

Амблігоніт (англ. Amblygonite) 
- мінерал класу фосфатів 
(Li,Na)Al[PO4]F. Назв. від грец. 
amblys - тупий та gonia – кут. 
Типовий мінерал рідкісно-
метально-літієвих пегматитів 

http://www.google.com/search?q=Amblygonite
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB


пегматитах північно-західної частини Українського щита, виконаних на 
території Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей УРСР в 1972-
1974 рр. (Потебня М.Т.) виявлений новий тип рідкіснометалевих 
альбітизованих пегматитів з берилом, колумбітом, амблігонітом та ін. В межах 
Коростишівського пегматитового поля виділені перспективні площі для 
постановки пошукових робіт на рідкісні метали (тантал, ніобій та ін.). 
Досліджені Городецьке, Новоград-Волинське, Полонно-Баранівське, 
Житомирське та Коростишівське пегматитові поля, межі яких умовні та 
визначаються площами розвитку пегматитових жил. По них відібрано 6780 
геохімічних проб на комплекс рідкісних металів, досліджено 716 пегматитових 
жил, по яких отримані нові спектральні аналізи, аналізи полум’яної фотометрії, 
хімічні аналізи та, відповідно, нові дані, що дозволили більш повно оцінити 
перспективи району на рідкісні та інші метали.  Вперше в межах 
Коростишівського пегматитового поля виявлені рідкіснометалеві пегматити, 
вони розвинуті в області зчленування Козіївського (Тетерівського) та 
Радомишльського тектонічних розломів. 

В Закарпатті виявлено Сокирницьке родовище цеолітів – клиноптилолиту з 
запасами 128 млн. т., з вмістом цеолітів 67%  в сприятливих гірничогеологічних 
умовах.  

В Житомирській області виявлено дві перспективні ділянки з запасами 
дрібнолускуватого мусковіту в 2,5 млн. т. та 4,0 млн. т. 

Геологічні зйомка. Роботи виконувались 46 партіями на 53 об’єктах. За 
1974 р. геологічною зйомкою виявлено 42 рудопрояви, з яких найбільш 
перспективними вважались: 

1. Аврамівський сульфідний (нікелю – 0,3%, кобальту – 0,1%); 
2. Шукайводинський мідний (до 0,1% міді); 
3. Чапаївський рідкісноземельний (до 114 г/т ксенотиму); 
4. Землемірно-Хутірський сульфідний (нікелю – 0,1%, кобальту – 0,1%, 

берилію – 0,05%); 
5. Калинівський мідний (до 1,0% міді); 
6. Степанецький сульфідний (до 1% міді); 
7. Пінязевичський прояв ільменіту (від 29,0 до 351,0 кг/м3); 
8. Федорівський прояв ільменіту (від 36,8 до 95,0 кг/м3); 
9. Малобузуківський прояв міді (міді більше 1%); 
10. Малобраталівський молібденовий (молібдену до 0,126%); 
11. Коваленківський молібденовий (молібдену 0,015%). 
Гідрогеологія. Пошуки джерел водопостачання велись на 65 об’єктах. В 

звітному періоді завершені роботи на 21 об’єкті із затвердженням запасів. 
Передано для освоєння 20 родовищ прісних підземних вод з сумарними 
запасами 318,6 тис. м3/добу. 

Геофізичні роботи.  
В східній частині Берегівського родовища виявлена ділянка ,перспективна 

для пошуків поліметалічного зруденіння стратиморфного типу. В західній 
частині родовища свердловинною геофізикою виявлений новий крупний 
розлом, в межах якого двома свердловинами вскриті руди. 



На Оленівській ділянці виявлені аномальні зони поляризації, пов’язані з 
дайками андезито-базальтів. На одній аномалії свердловиною зустріта видима 
вкрапленість кіноварі. 

В межах VII блоку Паромівської ділянки передано Житомирській 
експедиції для перевірки бурінням 44 п’єзоелектричні аномалії. Перевірено 23 
аномалії, на 8 з них розкриті пегматитові тіла, в тому числі – одне промислове 
тіло та два з кварцовим ядром. 

 
1975 рік 
На території Середнього Побужжя поблизу с. Слюсарево пошуковими 

свердловинами розкриті багаті залізні руди в кальцифірах. Основні рудні 
поклади мають потужність 20 м, вміст магнетитового заліза 31%. В межах 
Молдовської магнітної аномалії свердловиною перетнуте багате рудне тіло 
потужністю 180 м. 

На верхній горизонтах Мужіївської ділянки Берегівського родовища 
виділена золотоносна товща вулканогенно-осадових відкладів нижнього 
сармату. У гірничих та бурових виробках отримані численні рудні перетини, 
потужністю від 1 до 5-7 м із середнім вмістом золота від 2 до 9 г/т. 

В березні 1975 року затверджені ДКЗ запаси вугілля під відкриті роботи по 
Андрушівському родовищу в кількості 15,3 млн. т.  

Детально розвідано 20 родовищ торфу з сумарними запасами по категорії 
А – 31,09 млн.т. 

Завершена детальна розвідка двох крупних родовищ самородної сірки в 
Прикарпатті: Західної ділянки Немирівського та Загайпільського. 

За 1975 рік пробурено 822 свердловини картувального буріння 
(80248,0 п.м.) 

Виявлено 49 нових рудопроявів, з яких подальшого вивчення заслуговують 
Тернівський та Андріївський прояви первинних каолінів, Литвинівський - 
берилієвий, Келиховський – самородної  сірки, Солоноводський - мінеральної 
води, Лоєвий – золота та срібла… 

Отримані позитивні результати водопостачання міст: Чернівці, Івано-
Франківськ, Хмельницький, Хуст, Тячеве, Ніжин, Коростень, Бородянка, 
Переяслав-Хмельницький, Ірпінь та ін.; з пошуків та розвідки родовищ 
мінеральних вод – Східниця, Хмільник, Сатанів, Житомир та ін. 

Для підприємств народного господарства пробурено 153 свердловини. 
 
1976 рік 
Залізо. Завершені пошуково-оціночні роботи на Молдовській ділянці. В 

результаті визначені прогнозні запаси залізистих кварцитів з вмістом заліза 
магнетитового 17,1% в кількості біля 300 млн. т. та карбонатно-магнетитових 
руд з вмістом заліза 29,4% в кількості 70 млн. т. На Слюсарівській ділянці 
встановлений поклад карбонатно-магнетитових руд в 75 млн. т. 

Титан. На Стремигородському родовищі пошуковими свердловинами 
розкритий корінний рудний поклад з вмістом ільменіту 10-15% та апатиту 2-5% 
з рівномірним розподілом корисних компонентів по площі та на глибину. 

Пошуковими роботами на Волині виявлено нову Тростянецьку розсип зі 
слабко лейкоксенітизованим ільменітом. 



Завершена попередня розвідка Бірзулівського родовища в Середньому 
Придніпров’ї. В 6 км на схід від Бірзулівського родовища виявлений та 
оконтурений новий Лекарівський розсип. 

Нікель. Завершені роботи з детальної розвідки залишкових покладів 
силікатних нікелевих руд в районі Середнього 
Побужжя на ділянках Кумари, «Кримка», 
Кам’яна Балка та Лащівка, в результаті яких 
отриманий приріст запасів за категорією 
В+С1 в кількості 23,5 тис. т. нікелю. 

Ртуть. Пошуковими роботами на ртуть на 
Ясенівській ділянці  (Закарпаття) в 
палеогеновому фліші в результаті перевірки 
ореолів розсіювання вскриті 4 рудні зони, що 
містять промислові скупчення ртуті 
потужністю від 0,5 до 1,35 м. 

Золото. На верхніх горизонтах 
Мужіївської ділянки Берегівського родовища 
свердловинами та гірськими виробками розкриті два нових золотоносних 
рудних тіла, що заслуговують промислової оцінки.  

В межах Вигорлат-Гутинської гряди на ділянках Товстий верх та Смереків 
камінь в жерловій частині вулканічних будівель розкриті поля вторинних 
кварцитів, що включають золотоносні зони прожилкового окварцування. Вони 
розглядаються як показники прихованого промислового зруденіння. 

На ділянці Сауляк в штольні №1 розкрите і на 65 м по простяганню 
прослідковується тіло польовошпат-кварцових порід та окварцованих 
метаморфічних сланців, з середнім вмістом золота 10 г на потужність 4 м. 

Торф. Завершена детальна розвідка 19 родовищ. Отриманий приріст 
запасів торфу по категорії «А» в кількості 22,1 млн. т. (при плані 11 млн. т.). 
Завершена попередня розвідка 25 родовищ. Проводились пошукові роботи в 
Львівській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. Отриманий 
приріст прогнозних запасів 85 млн. т. 

Неметали. 
Пошуковими роботами на Златопольській площі виявлений буровугільний 

поклад з запасами 9 млн. т. 
Детальними пошуками на південному борті Загайпільської западини 

підтверджено промислове значення виявленого в 1975 р. Шевченківського 
родовища самородної сірки. 

При пошуках калійних солей на південно-західному крилі Нежухівської 
синкліналі вперше серед теригенних відкладів розкрита лінза лангбейніт-
каінітової породи потужністю біля 10 м, що представляє великий інтерес для 
продовження пошуків та розширення перспектив Нежухівської ділянки. 

Геологічна зйомка. 
В 1976 р. працювало 34 партії, в т. ч. 21 польова, 7 картувальних та 6 

тематичних. 
За 1976 р. виявлено 35 нових рудопроявів, з яких подальшої уваги 

заслуговують прояви золота в районі с. Ружин Ружинського р-ну Житомирської 

На сьогодні існує 
тільки один діючий 
спеціальний дозвіл, 
виданий на 
видобування нікелевої 
силікатної руди на 
Західно-Лащівському 
родовищі, що в 
Миколаївській області. 



обл., Іллічівсько-Бугровицька площа з рідкісними металами в Кіровоградській 
обл., Руднівський та Джурківський сіркопрояв в Івано-Франківській обл. т. ін. 

Гідрогеологія. 
Завершена розвідка підземних вод для водозабезпечення м. м. Ніжин, 

Дубно, Івано-Франківськ, Хмельницький, Волочиськ і. ін. Всього затверджено в 
ДКЗ СРСР та УкрТКЗ 397,4 тис. м3/добу експлуатаційних запасів підземних 
вод. Передано для промислового освоєння 7 родовищ, в т.ч. Східницьке р-ще 
мінеральних вод типу «Нафтуся» 

 
1977 рік 
Геологічні результати. 
Титан.  
На Торчинському родовищі отриманий позаплановий приріст запасів 

титанових руд в кількості 143% до плану. 
На Тростянецькій ділянці в процесі пошукових робіт виявлено широку 

поховану долину з розсипами ільменіту, потужність яких коливається від 4 до 
12 м при вмісті ільменіту від 20 до 200 кг/м3 Виявлені на цій ділянці розсипи 
значно розширили продуктивні площі Межирічченського та Видиборського 
родовищ.  

В центральній частині корінних покладів Стремигородського родовища 
виділяється рудне тіло з вмістом TiO2 – 8,2% та P2O5 – 3,3%, запасів якого 
достатньо для організації крупного гірничозбагачувального підприємства. 

Свинець і цинк. На Берегівському родовищі всі свердловини, пробурені по 
центральній частині VI рудної зони в інтервалі глибин 230-700 м, зустріли 
промислові свинцево-цинкові руди, що відповідають прослідкованим рудним 
тілам. У більшості свердловин вміст  суми свинцю та цинку складає 7-10% на 
потужність 4-12 м. Однією з свердловин розкриті руди з вмістом свинцю та 
цинку 19% на потужність 30 м. В ряді перетинів руди містять 5-15 г/т золота на 
потужність 4-7 м. 

Золото. На Мужіївській ділянці попередньо розвідана північно-західна 
частина 36 рудного тіла. Збагачення золотом приурочене до ділянок 
тріщинуватості та окварцування. 

В районі 30 і 36 рудних тіл в районі зчленування, Х, ХХІІ розломів 
розкриті нові прожилкові зони з промисловим золотим зруденінням. 

На ділянці Сауляк в штольні №2 прослідковане по простяганню основне 
золоторудне тіло, виявлене раніше в штольні №1. В цілому продуктивний 
горизонт прослідковується по падінню на 2 м.  

Буре вугілля. Завершена детальна розвідка Богачівської ділянки 
Юрківського родовища. Запаси вугілля ділянки затверджені УТКЗ в кількості 
3,6 млн. т. Богачівська ділянка передана в промислове опрацювання. 

Завершені загальні пошуки на Златопільській площі, де виявлене 
Миколаївське родовище з запасами 12,6 млн. т. 

Завершена детальна розвідка 14 родовищ торфу. Отриманий приріст 
запасів торфу категорії «А» в кількості 18,5 млн. т., при плані 10 млн. т. 

Калійні солі. Дана загальна перспективна оцінка району Розсильнянсько-
Марківської групи родовищ. Підраховані запаси калійних солей в кількості 
550 млн. т., по категорії С1 та 450 млн. т. по кат. С2. 



 
Геологічна зйомка. 
В 1977 р. працювало 33 партії, в т.ч. 21 польова, 5 камеральних та 7 

тематичних. За звітний рік виявлено 25 нових рудопроявів, з яких подальшого 
вивчення заслуговують Махаринський прояв графіту та Рогозинський прояв 
первинних каолінів: в Хмельницькій обл.виявлений масив лужних порід з 
апатитом. Виявлені прояви мергелів та лужних бентонітів в Закарпатті, 
Зарудинський прояв графіту та Ординський і Смаркинський прояви 
керамзитових глин в Вінницькій обл.; сіркопрояв в Івано-Франківській обл., - 
графіту та сульфідів в Кіровоградській обл. та ін. 

Геофізичні роботи. В Західній частині Завалівської ділянки в зоні високої 
електричної провідності вскрите графітове зруденіння з вмістом графіту 6-12%. 
Перспективне графітове зруденіння вскрите в районі с. Махаринці 
Любарського району.  

За результатами геофізичних робіт виявлені перспективні водоносні 
горизонти в районі мм. Черняхів, Гайворон та ін. 

 
1978 рік 
У відповідності з наказом Мінгео УРСР №253 від 9.08.1978 р. Київську 

геологічну експедицію з 1 жовтня 1978 року перетворено в Центральну 
тематичну експедицію та передано в пряме 
підпорядкування МінГео УРСР. 

З обсягів КГЕ в ЦТЕ перейшла лише 
третина, а на основі об’єктів, що залишились, 
трестом організовано Комплексну геологічну 
партію, яка функціонує з 01.10.1978 року. 

Завершені геологорозвідувальні роботи з 
затвердженням геологічних звітів та 
списанням витрачених коштів держбюджету 
по 119 об’єктах. По 4 об’єктах звіти 
затвердженні ДКЗ СРСР:  

- Збручанське родовище мінеральних вод; 
- Задвір’ївське родовище скляних пісків; 
- Водопостачання Києва; 
- Водопостачання Рівного. 
На Чемерпільській ділянці в Середньому 

Побужжі бурінням розкриті три тіла рудних 
кальцифірів потужністю 6,12 та 6 м з середнім 
вмістом заліза загального 22-23%. Руди 
магнетит-гематитового складу. Це новий тип 
зруденіння для Середнього Побужжя. На цій 
ділянці виявлено поклади рудних кварцитів з 
трьома тілами магнетит-гематитових руд 
потужністю від 10 до 25 м з середнім вмістом 
заліза загального від 22,66% до 27,19%, а 
заліза магнетитового – 16,7-17,75% 

 

 
Збручанське родовище 

мінеральних вод. 
Під час комплексної геолого-
гідрогеологічної зйомки в 
1965 р (Сіпливий Ю.П.) та 
1967 р. (Жовінський Е.Я.) 
обґрунтували думку про 
можливість вияву 
слабомінералізованих вод типу 
«Нафтуся». Офіційно 
першовідкривачем 
«Збручанської Нафтусі» 
вважається фармацевт-
провізор Н.А. Нестерова, яка 
1968 року звернула увагу на 
особливий запах води, що 
витікала поблизу села 
Сатанівська Слобідка із 
свердловини (142 м), 
пробуреної ще 1965 року. 
У 1973—1978 роках 
Правобережна геологічна 
експедиція тресту 
«Київгеологія» в долині Збруча 
розвідала Збручанське 
родовище мінеральних вод 
типу «Нафтуся», приурочене 
до силурійського водоносного 
комплексу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0


Механічне колонкове буріння. 
За 1978 рік пробурено 646048 п.м. зі швидкістю 659 м на станок. 
 
1979 рік 
На базі Київського ордена Леніна геологорозвідувального тресту 

«Київгеологія»  з 01 червня 1979 р. створено Північно-Українське виробниче 
геологічне об’єднання  «Північукргеологія». Генеральний директор об’єднання 
І.Ф. Злобенко. 

В результаті виконання основних геологорозвідувальних робіт отримані 
наступні основні геологічні результати: 

Залізо. На Байбузівській ділянці вскрите потужне (35-120 м) рудне тіло, 
представлене залізистими кварцитами, кальцифірами та їх скарном. Вміст 
магнетитового заліза в руді складає 25-30%. 

Титан. Попередні результати пошукових робіт вказують на наявність в 
межах Юрівського масиву основних порід крупного родовища корінних 
титанових руд. В основних породах Юрівського масиву вперше, в межах 
Коростенського плутону, знайдено «кобальт-пентландит». 

Кам’яні солі. Виявлено дві перспективні ділянки кам’яних солей для 
підземного вилуговування: Верхньо-Струтинський для Долинського та 
Губичський для Дрогобицького сільзаводів з запасами відповідно 164 млн. т. та 
853 млн. т. за категоріями С1 та С2. 

На північному фланзі Солотвинського родовища вскритий шар кам’яних 
солей потужністю 380-400 для підземного вилуговування. 

Графіт. На ділянці Демов’яр зустріті рудні тіла потужністю від 5 до 14 м, 
по простяганню на 1000 м, вміст вуглецю – 7-11%. Прогнозні запаси – 
14 млн. т.  

На Дубинівській ділянці зустрінуті тіла потужністю від 8 до 20 м, 
прослідковуються на 2 км, вміст вуглецю 3-8%, прогнозні запаси 43,0 млн. т. 

Гідрогеологічні роботи. Завершені пошуки підземних вод для 
водопостачання мм. та смт. Володарсько-Волинський, Борзна, Остер, Рокитне, 
Баранівка, Городниця, Тальне, Гусятин, Кременець, Червоноармійськ, Острог, 
Яворів, Вижниця, Кути, Косів, Обертин та ін. 

В 1979 році пробурено 146895,9 п.м. картувальних та структурно-
пошукових свердловин. Відібрано 447 зразків орієнтованого керну. 

Виявлений Кочерівський прояв пегматитів та флюоритів, Сирницький 
прояв та Серхівська ділянка в р-ні с. Кутки – зона сульфідної та графітової 
мінералізації, Кочерівський буровугільний прояв.  

 
1980 рік 
Геологічні результати.  
Отриманий приріст запасів двоокису титану по Шершнівським розсипам в 

кількості 594 тис. т., приріст потужності буровугільних ділянок в кількості 
0,6 млн. т. по Рожанівському родовищу, приріст запасів торфу в кількості 
23,4 млн. т. 

Затверджені ДКЗ СРСР запаси: будівельного каміння родовища Дров’яний 
пост, вапняків для цукрової промисловості родовища «Бугаїха» в кількості 
45,5 млн. т.. 



В ТКЗ затверджені запаси 4 родовищ будівельного каміння, 17 родовищ 
прісних підземних вод. 

На Мало-Горожанській площі в районі Каможівко-Підвисоцького та 
Вербежа виявлені три аномальні зони, перспективні на сірку.  

В межах Коростенського плутону підготовлені для оцінки на титан 7 
ділянок.  

На Пакульській площі ДДЗ передана для оцінки на нафту Орленська 
структура, площею 15 км2. 

 
Регіональні геологозйомочні роботи. Виконана геологічна зйомка 

масштабу 1:50 000 на площі 3130 км2. Пробурено 122 225 п. м. картувальних 
свердловин. Відібрано 708 зразків орієнтованого керну. В результаті робіт 
виявлено 14 рудопроявів рідкісних металів, графіту, апатиту, з них 2 передані 
під пошуки. 

 
08.01.1980 року наказом Міністерства геології УРСР було створено 

Західно-Українське виробничо-геологічне об’єднання «Запукргеологія», куди з 
підпорядкування «Північукргеологія» було виведено і передано Закарпатську 
геологорозвідувальну експедицію та Львівську геологічну експедицію. 

 
У відповідності з наказом Мінгео УРСР від 06.05.1980 р. будівельно-

монтажне управління об’єднання передане станом на 1 січня 1980 р. 
Міністерству геології УРСР. До виконання наказом об’єднання з 1 квітня 
1980 р. в пряме підпорядкування об’єднання передана зі складу Київської 
геологічної партії спецревізійна партія. 

В 1980 році закриті рахунки фінансування в Київській 
геологорозвідувальній експедиції (з січня місяця) і в Комплексній геофізичній 
експедиціях (з липня), а фінансування геологорозвідувальних робіт цих 
експедицій здійснюється з централізованого рахунку фінансування об’єднання. 

 
Бурові роботи 
В 1980 році об’єднанням проводились бурові роботи в 10 областях УРСР 

на площах геологічних структур Центральної та Північно-Західної частин УЩ 
та в зонах його зчленування з Волино-Подільською плитою та Прип’ятським 
валом, а також на західному схилі ДДЗ. 

Бурові роботи проводились в п’яти експедиціях (Рівненська, Житомирська, 
Правобережна, Черкаська, Київська), в умовах великої розкиданості та 
віддаленості від баз експедицій бурових ділянок. 

Протягом року спостерігалась текучість бурових кадрів (хоча нижча за 
1979 рік на 2%), головним чином через відсутність необхідних житлово-
побутових умов та умов праці в осінньо-зимовий період. 

В 1980 році підвідомчими організаціями було порушено, рекультивовано 
та передано землевласникам для подальшого використання 84,3 га. 

 
Впровадження новітніх технологій. 
По плану розвитку науки та техніки в об’єднанні впроваджувалось 

використання вимірювальної техніки. Вперше впроваджувалась автоматизована 



система прогнозу родовищ та комплекс підсистем, що забезпечує розрахунки 
проектно-кошторисної документації. 

ЕОМ БЕСМ, що належить Комплексній геофізичній експедиції, в 
1980 році була навантажена  роботою впродовж 5500 годин корисного 
машинного часу. Введена в експлуатацію в ІІІ кварталі 1980 року ЕОМ ЕС-1022 
була навантажена роботою впродовж 480 годин корисного машинного часу. 
Швидкодія – 80 тисяч операцій в секунду! 

В 1980 році в експедиції впроваджена у виробництво та експлуатується 
розширення системи автоматизованої обробки геохімічної інформації, 
основаної на базі систем АСОГ (ВІТ, м. Іркутськ) та АСОГІ (ВСЕГЕІ, 
м. Ленінград). Система містить широкий спектр методів математичної обробки 
даних та забезпечує вирішення задач з визначення статистичних характеристик 
кількісних геолого-геохімічних показників, виявлення головних природніх 
асоціацій хімічних елементів та побудова поліелементних карт.  

Математична обробка геолого-геохімічної інформації виконувалась для 
експедицій об’єднання «Північукргеологія», об’єднання «Західукргеологія», а 
також ЦТЕ МГ УРСР. Обсяг робіт з комплексної обробки склав в 1980 році 500 
умовних матриць або 250 тисяч елементовизначень. Впровадження даної 
системи значно підвищило оперативність та об’єктивність обробки геохімічних 
даних при геологозйомочних та пошукових роботах. 

 
1981 рік 
Геологічні результати.  
Залізо. Завершено загальні пошуки залізних руд в районі Середнього 

Побужжя, в результаті яких на 11 найбільш перспективних ділянках виявлені та 
підраховані прогнозні запаси залізних руд в кількості 983 млн. т., при середніх 
вмістах заліза магнетитового 17-24,5% - в залізистих кварцитах та 27-39,7% в 
рудних кальцифірах. 

Титан. В жовтні 1981 р. в ДКЗ СРСР затверджені запаси корінного 
родовища титанових руд, а також п’ятиокису фосфору (апатиту), первинних 
каолінів та вивержених вміщуючих порід в якості кам’яних будівельних 
матеріалів. Виявлено нове Кропивенківське родовище корінних апатит-
титанових руд. Дана позитивна оцінка (на стадіях загальних пошуків) 
титаноносності Юрівського масиву. 

Нікель. Виконано пошукове буріння та геофізичні роботи на Демовярській, 
Кумарівській, Ємилівській, Голованенській, Сорокській та Букинській 
ділянках. 

На Дем’янівській ділянці в жильному кварці встановлено золото в 
кількості 1,3 г/т на потужність 6 м. В окремому штуфі вміст сягає 11,5 г/т. На 
Кумарівській ділянці вскриті зони сульфідної мінералізації. В одній з них вміст 
міді складає 0,53% на потужність 5,6 м. 

На Голованівській ділянці в габроїдах встановлено золото в кількості 
1,4 г/т на потужність 5 м. 

В 1981 році завершена детальна розвідка Рижанівського родовища 
(вторинних каолінів?) (звіт затверджено ДКЗ – протокол № 8890 від 
4.12.1981 р.) і Північної ділянки Козацького родовища (буре вугілля). 



Розвідано та передано замовнику 13 родовищ торфу з сумарними запасами 
14,2 млн. т. 

Каоліни. Виявлено та опошуковано 4 перспективні ділянки з запасами 
78 млн. т., придатних для керамічних виробів. 

Флюорит. Дана прогнозна оцінка Бахтинського родовища, де оцінюються 
запаси плавикового шпату в 2,4 млн. т. при вмісті не менше 20%. 

Будівельні матеріали. Організаціями об’єднання за 1981 рік детально 
розвідано, затверджено ДКЗ СРСР та УкрТКЗ та передано замовникам 11 
родовищ сировини для виробництва будівельних матеріалів.  

Максимівське родовище вапняків для вапна з запасами 99,8 млн. т. 
Галушинецьке родовище вапняків для вапна з запасами 70,7 млн. т. 
Бронницьке родовище вапняків для вапна з запасами 2,4 млн. т. 
Сокирянське родовище пильних вапняків 27 млн. м3 
Осмалинське родовище каміння для облицювання 1,1 млн. м3 
Губенківське родовище габро для облицювання 0,65 млн. м3 
Тарасівське родовище каміння на щебінь 12,5 млн. м3 
Гринчукське родовище кремнію 3,2 млн. м3 
Прибужське родовище будпісків 2,9 млн. м3 
Красноярське родовище будпісків 3,3 млн. м3 
Пісчанське родовище каміння на щебінь 36 млн. м3 
 
Виявлені та попередньо розвідані Поборське родовище силікатних пісків 

для Ладижинського заводу з запасами 13,5 млн. м3, Шишковецьке родовище 
гіпсу для Кам’янець-Подільського цементного комбінату з запасами 6,9 млн. т., 
Пруднянське родовище керамзитових глин в Черкаській області з запасами – 
3 млн. м3. Завершені роботи з попередньої оцінки доломітового мармуру для 
скляного виробництва та облицювання. 

Гідрогеологічні роботи. Завершена детальна розвідка Хмільникського 
родовища радонових вод. Оцінені запаси мінеральних вод в кількості 
3,3 тис. м3/добу. 

Завершені роботи з попередньої розвідки мінеральних вод типу 
«Миргородська» в районі м. Бровари Київської обл. та детальної розвідки 
підземних вод для водопостачання с.м.т. Дунаївці Хмельницької області.  

Регіональні геологозйомочні роботи. По галузі виконана поаркушна та 
групова геологічна зйомка масштабу 1:50 000 на площі 1474 км2, пробурено 
108920,5 п.м. 

 
1982 рік 
В 1979-1982 рр. в результаті детальних пошуків золота в південній частині 

Білокоровицької структури пробурено 108 свердловин (глиб. 50-350 м.), 
виконано комплекс лабораторно-випробувальних робіт, підтверджено 
підвищену золотоносність конгломератів, виділено перспективні площі для 
постановки робіт на золото, рідкісні та кольорові метали в Білокоровицькій 
структурі. 

В 1980-1982 рр. Котвицьким Л.Ф. проведено аналіз та оцінку раніше 
виявлених рудопроявів та аномалій в північно-західній частині Українського 
щита. Робота проводилась на основі вже існуючих матеріалів з геохімії, 



геофізики, петрографії та петрохімії кристалічних порід північно-західної 
частини Українського щита. Здійснена оцінка ступеню перспективності 
аномалій та виділені перспективні площі для постановки подальших робіт. 

Забіякою Л.І. в цей же час проводився аналіз та оцінка раніше виявлених 
аномалій та рудопроявів  центральної частини УЩ. Роботи проведені на площі 
15 аркушів масштабу 1:200 000. В каталог внесено 956 рудопроявів та аномалій. 
Виділено 20 площ на першочергове довивчення. За результатами вивчення 
керну інших організацій виявлено 3 нові рудопрояви вольфраму, урану, міді. 

Під час детальної розвідки (Береговенко О.І.) Клесівського-1 родовища 
глин для виробництва тугоплавкої цегли підраховані запаси каолінів  категорій 
В – 71 тис. м3, С1-125,1 м3. Площа родовища 4,9 га. 

Завершена розвідка прісних вод для с. Коростишева з затвердженням 
запасів УТКЗ в кількості 14,5 тис. м3/добу, мінеральних вод Знаменської та 
Миронівської лікарень із затвердженням запасів УТКЗ в кількості 680 м3/добу. 
Для потреб господарств пробурено та передано 59 свердловин, в.т.ч. до с/г – 41 
свердловина. 

Регіональними геологозйомочними роботами виявлено 33 рудопрояви, з 
них 20 рекомендовані під пошуки, а 2 – задіяні пошуковими роботами. 

Геофізичні роботи. Розширено застосування ядерно-фізичних методів 
аналізів; освоєний рентген-радіометричний аналіз на титан, мідь, суму 
ксенофільних елементів та нейтронно-активаційний високо-чутливий аналіз на 
ряд рідкісних елементів. 

Гамма-каротажем вивчений розріз в 77 свердловинах, в межах яких обсяг 
каротажу склав 35 900 п. м. 

В 1982 році об’єднанням почато освоєння буріння свердловин 
комплексами ССК-59, ЛБТН-54, 42 та СБТ з конусовинтовим з’єднанням. 

За рахунок впровадження нової техніки вивільнилось 63 людини. Певний 
вклад в прискорення науково-технічного прогресу вносять раціоналізатори, їх 
кількість в 1982 р. 549 людей. Це кожен 9-й працюючий об’єднання. 

 
1983 рік 
Геологічні результати.  
Отриманий приріст вугільних ділянок Новомілківського родовища в 

Дніпробасі в кількості 0,4 млн. т. 
Виконана детальна розвідка карбонатних порід Білокоровицького 

родовища, запаси затверджені УкрТКЗ в кількості 32 млн. т., тим самим 
створено надійну сировинну базу в Житомирській області хімічних меліорантів 
кислих грунтів Полісся. 

Загальними пошуками корінних титанових руд на Граби-Меленівській 
ділянці встановлена найвища для основних порід Коростенського плутону 
концентрація ільменіту. Середній вміст двоокису титану на пройдену 
свердловину №261 потужністю 98,8 м складає 9,8%, а на потужність 20 м – 
22,5%. 

Вперше в Україні складений геолого-економічний огляд титанових 
родовищ, в якому визначена забезпеченість промисловості запасами титанових 
руд на ближню та дальню перспективи, розроблено рекомендації послідовного 
залучення перспективних об’єктів в геологорозвідувальний процес.  



В районі Корсунь-Новомиргородського плутону виявлено Аврамівське 
залишкове родовище ільменітових руд. 

Завершена детальна розвідка динасових кварцитів на Овруцькому 
родовищі. Сумарний приріст запасів по кат. В+СІ високоякісних кварцитів 
склав 114 млн. т., що повністю забезпечує діюче підприємство. 

Позитивно вирішена задача з виявлення для діючого Завалівського ГЗК 
резервної сировинної бази графітових руд (Демовярська, Дубинівська, 
Синицівська та ін. ділянки) з загальними прогнозованими запасами 
крупнолускуватих графітових руд біля 200 млн. т. 

В північно-західній частині УЩ виявлено крупне Буртинське родовище 
графітових руд, що характеризується доброю збагачуваністю. 

В Волинській області виділено 4 залежі фосфоритів загальною площею 
111 км2 з прогнозованими запасами руди 248 млн. т., запаси Р2О5 – 14,3 млн. т. 
при вмісті п’ятиокису в жовнах – 11,9%. Запаси жовн складають 119 млн. т., 
при вмісті їх в початковій руді – 47%. 

Розвідано 17 родовищ торфу з загальними запасами 22,8 млн. т. та 5 
родовищ озерних сапропелів з запасами 4,59 млн. т. 

Для потреб народних господарств пробурено 84 свердловини (в т.ч. с/г  - 
42). 

 
На Коростенському плутоні виділені нові тіла рудних габро. В північно-

західній частині УЩ при пошуках рідкісних металів в районі Убортьського та 
Устинівського масивів встановлені перспективні для пошуків 
рідкіснометалево-сульфідного зруденіння геофізичні аномалії. Роботами на 
нафту та газ в межах ДДЗ виявлено дві перспективні структури – Сосновська та 
Тинницька, а на Волино-Подільській плиті ряд аномалій за даними 
аеромагнітної зйомки. 

В Передкарпатському прогині виявлена перспективна на пошуки калійних 
солей аномалія в районі Пинява-Перегинська та на пошуки розсолів в районі 
Уличнянського родовища.  

З 1 січня 1983 року Київське будівельно-монтажне управління виведено з 
підпорядкування Міністерства і включено у склад об’єднання 
«Північукргеологія» з місцем базування у с. Бортничі Бориспільського району 
Київської області. Начальник БМУ Вотінцев В.В. 

 
1984 рік 
В 1984 році геологорозвідувальні роботи об’єднанням виконувались в 

межах північно-західної та центральної частин УЩ та ВПП. В комплекс робіт 
входили пошуки та розвідка родовищ чорних, кольорових та рідкісних металів, 
благородних металів та золота, бурого вугілля, торфу та сапропелю, 
неметалічних корисних копалин та будівельних матеріалів, підземних прісних 
та мінеральних вод, а також геологічного та інженерно-геологічного 
картування, спеціальних гідрогеологічних та тематичних робіт та геофізичних 
досліджень. 

 
 
 



Геологічні результати. 
Титан. Інститутом металургії (м. Москва) досліджений рудний концентрат 

Кропивенківського родовища. Встановлено високу якість концентрату та 
визначений високий економічний ефект від його комплексного використання в 
металургії, що виводить Кропивенківське родовище в розряд першочергових 
для постановки геологорозвідувальних робіт. 

Пошуковими роботами виявлено вельми перспективне Федорівське 
родовище з високою концентрацією супутнього апатиту та сприятливими 
гірничотехнічними умовами для відкритої виробки. 

Рідкісні метали. Завершені пошукові роботи в східній частині масиву 
пержанських гранітів, встановлено метасоматити з срібно-свинцевим  
зруденінням. В межах Ястребецького масиву лужних порід виявлена 
рідкіснометалева зона з багатою цирконієвою мінералізацією. 

Графіт. На північному заході УЩ виявлено та опошуковано Буртинське 
родовище, яке за кількістю запасів та гірськотехнічними умовами залягання 
набагато перевершує відоме Завалівське родовище. 

 
За 1984 р. під час проведення регіональних геологозйомочних робіт 

пробурено 149,8 тис. п. м., в т. ч. 38,2 тис. п. м. нахиленого буріння. За всіма 
видами досліджень освоєно орієнтовно 6,1 млн. руб. 

Виявлено 54 рудопрояви, 44 з яких прийняті НТР для постановки 
оціночних та пошукових робіт.  

У 1984 році завершені роботи та складені звіти на 11 об’єктах. З числа 
найбільш значущих слід відмітити Плисківський та Дашівський прояви алмазів, 
Поліське фосфоритів, Вапнярське, Кирнасівське, Білоусівське та Куничівське – 
каолінів, Плугинівське, Болотинське, Коминське – бетонних пісків. 

В результаті геофізичних досліджень підготовлено та передано для буріння 
140 ділянок та аномалій на тверді корисні копалини та підземні води, в т. ч. 8 
перспективних геофізичних ділянок першої категорії: Сухий Ташлик – на 
графіт, Лукашівський ІІ – на поліметали, аномалія «Головна» - на кімберліти, 
Вулично-Довголука – на калійні солі, ділянки Вільшанка, Павлівка, Скалеве, 
Каменечне – на золото. 

 
У відповідності до постанови Ради Міністрів СРСР від 12.04.84 р. з 

1 липня 1984 р. розмір плати батьків за утримання дітей в дитячих дошкільних 
закладах встановлювався в залежності від середнього сукупного доходу сім’ї. В 
середній сукупний дохід входять, крім заробітної плати, і інші грошові виплати, 
які мають систематичний характер, в тому числі і польове забезпечення. 

 
1985 рік 
Геологічні результати.  
Залізо. На Молдовському родовищі в результаті буріння глибоких 

свердловин збільшені загальні запаси залізних руд порівняно з 1984 р. на 
290 млн. т., в т. ч. на 20 млн. т. по карбонатно-магнетитових, складаючи в 
цілому 880 млн. т., в т. ч. 190 млн. т. багатих карбонатно-магнетитових руд. 

Геофізичними роботами в Південному Побужжі виявлені перспективні 
залізорудні прояви з загальними прогнозними ресурсами залізних руд 2 млрд. т. 



Титан. На Корсунь-Новомиргородському плутоні основних порід бурінням 
пошукових свердловин вперше виявлено Носачівське родовище багатих на 
вміст ільменітових руд корінного типу. Завершені пошуки корінних та 
залишкових родовищ титанових руд на Володарсько-Волинському та 
Чоповичцькому масивах основних порід Коростенського плутону. Виявлені та 
заслуговують подальшого вивчення досить перспективні Кропивенківське, 
Федорівське, Видиборське, Меленівське та ін. родовища. 

Нікель. На Капітанівській ділянці бурінням свердловин підтверджено 
наявність на значних глибинах лінійних кір вивітрювання серпентинітів 
лінійно-контактового типу. Вміст нікелю сягає 1,18% на інтервал 23,4 м. 

Золото. В Центральній частині УЩ (ділянка Клинцівська) встановлена 
потужна зона окварцування, хлоритизації, серицитизації та сульфідизації з 
ознаками золотоносності. 

Вогнетривкі глини. В межах діючого Кіровоградського рудника виявлено 
три родовища вторинних каолінів з прогнозними ресурсами 50 млн. т. з вельми 
сприятливими гірсько-технічними умовами розробки (глибина залягання шарів 
потужністю до 10 м не перевищує 20 м від денної поверхні. 

Апатит.  
Паромівська ділянка. За даними буріння – прогнозні ресурси в кількості 

8 млн. т. Р2О5 підтвердились з вмістом 3-7% в корі вивітрювання і 3-5% - в 
корінних породах. 

Виявлено перспективний Троянський прояв, пов’язаний з кільцевою 
структурою 3х5 км. Руда – апатит-карбонатна. В корі вивітрювання потужністю 
25 м вміст Р2О5 2,5-13% (сер. 6,3%).  

Флюорит. По Бахтинському родовищу виконана оцінка прогнозних 
ресурсів Р1 – 18,6 млн. т. при середній потужності 1,09 м ,вміст CaF2 – 20,01%, 
глибина залягання 90-120 м. 

Гідрогеологічні роботи. Під час проведення гідрогеологічних робіт, 
вперше на території УЩ виявлені мінеральні води, що наближені за складом до 
вод типу «Нафтуся». З 17 опошукованих ділянок 12 рекомендовані для 
постановки подальших робіт. 

З 1 липня 1985 року в складі Комплексної геофізичної експедиції 
(начальник КГЕ - Гейко В.Д.) організована Закарпатська геофізична партія для 
виконання геофізичних робіт у північно-західній частині України з місцем 
базування в с. Бегань Берегівського району Закарпатської області 

З 01.01.1985 р. набувають чинності постанови Ради Міністрів СРСР від 
04.05.84 р. №404 і від 01.10.84 №1021 з метою більш раціонального 
використання матеріальних ресурсів відраховувати в бюджет 3% вартості 
наявних наднормативних залишків устаткування та матеріалів. 

В 1985 році колектив ПГО «Північукргеологія» нагороджувався в ІІ та ІV 
кварталах Перехідним Червоним прапором МГ СРСР та ЦК профспілки, в ІІІ 
кварталі – Перехідним Червоним прапором МГ УРСР та РК профспілки. 

 
1986 рік 
З 01 квітня 1986 року Рудна партія № 4 виділена із Прикарпатської ЕГДС 

об’єднання «Укргеофізика»  і передана Комплексній геофізичній експедиції 
об’єднання «Північукргеологія». 



З 1 грудня 1986 року в Київській геологорозвідувальній експедиції 
організовується лабораторна база з радіометричних досліджень з базуванням в 
урочищі Рудня Толокунська  (с. Сухолуччя Київської області), яка прийняла на 
баланс експедиції будинки і споруди від Укрголоврибгоспа. 

Впродовж року особлива увага приділялась підвищеній ефективності та 
якості геологорозвідувальних робіт, покращенню техніко-економічних 
показників.  

Проводились роботи з економного використання електричної та паливної 
енергії, паливно-мастильних матеріалів та металу, покращення в підвідомчих 
організаціях наднормативних запасів матеріалів та невстановленого 
обладнання. 

 
В 1986 р. виконано приріст запасів торфу на 129% (25,8 млн. т. проти 

запланованих 20 млн. т.); сапропелю – на 140% (4,2 млн. т. проти запланованих 
3 млн. т.) 

В результаті пошуково-ревізійних робіт на золото на території Центральної 
та Північно-Західної частини УЩ за 1983-1986 рр. (Бабинін А.К.), які було 
проведено з метою оцінки перспектив золотоносності, вперше в якості 
рудопроявів було виділено ділянки Клинцівська, Чигиринська (фосфатоносна), 
Захарівська та Карвинівська. Було виділено 4 золотоперспективні зони 
(Клинцівсько-Конівська, Західна, Брусилівсько-Липовецька та Білокоровицько-
Новоградволинська). Виділено Захарівський рудопрояв міднопорфірової 
формації, в його межах вперше на Кіровоградському блоці виявлена 
алмазвміщуюча порода. В районі м. Чигирин опошуковано прояв фосфоритів, 
цікавий через нові перспективи фосфатоносності. В межах Клинцівської 
ділянки було проведено геофізичні та бурові роботи. Виявлена зона 
гідротермальної переробки вміщуючих гнейсів та апліто-пегматоїдних гранітів, 
де вміст золота, що перевищує 1 г/т, зустрічається в шарі потужністю біля 40 м. 
Співробітниками ЦТЕ Соловйовим Г.С. та Польським Ф.Р. в районі 
Мошногірських та Канівських дислокацій проводились дослідження на 
розсипне золото. Отримані цікаві результати, що підтверджують 
перспективність УЩ на наявність родовищ золота. 

Під час загальних пошуків рідкісних металів в західній частині 
рідкіснометалевого поля, на Устинівській ділянці було виділено канали 
впровадження гранітів, виділені площі, перспективні на зруденіння, як мінімум, 
трьох рудних формацій (вісмут-молібденова в метасоматитах, рідкіснометалева 
в грейзенах та сієнітах). 

 
Завершено пошуки та пошуково-оцінювальні роботи в межах Північно-

Волинської пошукової фосфоритоносної площі. Опошуковано та оцінено 
Ратнівське родовище желвакових фосфоритів, приурочене до піщаних відкладів 
київської світи палеогену. Вміст Р2О5  4%, запаси руди – 178,0 млн. т., запаси 
Р2О5 – 9,5 млн. т., категорія С2.  

В 1986 році 24 геологозйомочні та 3 геофізичні партії виконали роботи в 
межах Волино-Подільської плити, УЩ та його схилів. В результаті виконаних 
робіт виявлено 28 рудопроявів, з них рекомендовано під пошуки 14, передано 
спеціалізованому ПГО одне. 



Впродовж звітного періоду завершені роботи з пошуків та розвідки 
прісних підземних вод на 8 об’єктах, в т.ч. 2 об’єкти детальної розвідки та 6 
об’єктів пошуків. Сумарні запаси підземних вод оцінені в кількості 
39 тис. м3/добу. 

В 1986 році введені в експлуатацію: дитсадок на 320 місць в с. Бортничі, 
108-кв житловий будинок в м. Вишневе, 18-кв. житловий будинок в с. Фурси, 
15-ти квартирний житловий будинок в с. м. т. Нова Борова. 

Введений в експлуатацію свинарник на 500 голів в с.м.т. Нова Борова 
Житомирської обл. з картоплесховищем на 1000 тон.  

Також посумісно проводились реконструкції та газифікації будівель, які на 
підзвітності об’єднання. 

 
1986 рік - сумний рік для всіх. 26 квітня сталась Чорнобильська 

катастрофа. Геологи того часу за наказом Міністерства Геології СРСР 
приймали активну участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. І з того часу, проводячи 
дослідження зараженої території, з року в рік все більше людей було задіяно, і 
це мало негативні наслідки, щодо здоров’я людей. 

 
Ось далеко не повний список працівників підприємства, що приймали 

участь в ліквідації аварії на ЧАЕС (1986-87 рр.): 
АУП 
Мельник А.П., Зайонц О.Л., Металіді С.В., Юревич О.І., Петров Є.Ф., 

Закревський А.П., Набока В.Г., Ткач В.Ф., Рублик Г.І., Лютий Г.Г., 
Кобзаренко І.Л., Верещагін В.П. 

Правобережна ГРЕ 
Пустовой М.П., Бевза Д.Т, Дробноход В.Б., Нагорний Л.В., Бугай В.І., 

Багинський А.Г., Кустовецький Я.С., Дячук М.П., Никуляк А.П., 
Ципоренко М.М., Мазур М.В., Оманенко Б.М., Явдошенко П.І., 
Слободянюк В.В., Стрельцов Г.М., Василишин О.Г., Романенко С.М., 
Крижановський В.І., Іванець І.А., Казмирук А.О., Кирилюк А.М., 
Осецький А.П., Луценко І.Ф. 

Київська геологорозвідувальна експедиція 
Оставненко А.І., Дудкін В.П., Абраміс О.Я., Гудвенко К.М., Пирогов С.Б., 

Кіреєв С.І., Токарь Є.В., Філіппський Г.Д., Лелеко Г.С., Головко О.Л., 
Беспалий М.В., Ващенко Ю.Ю., Бондарева Н.М., Марчук Ю.М., 
Лихацкий А.Ф., Кондратенко М.В., Лисяний М.М., Марченко М.Д., Дроза М.С., 
Ващенко О.А., Мельничук В.О., Стеценко В.П., Богдан Л.М., Пилипчук В.А., 
Карасін Б.М., Авраменко П.В., Лисовий П.В., Мартиненко І.А., Мельник М.В., 
Микитенко В.С., Піцан І.М., Стукалов О.О., Хижняк П.М., Чайка І.І., 
Шипко М.І., Босак О.А., Розуменко В.Я., Бескровний А.Я., Шкуро М.А., 
Литовчак О.В., Єнікеєв Е.М,, Лепілін О.М., Руденко В.Л., Журочкіна В.О., 
Козлов О.О., Погорелий А.С., Скаржинська І.В., Шульженко Л.В., 
Кононенко М.І., Пашкович Л.В., Корнієнко ПА., Кіреєва Н.М., Білоус М.Я., 
Бугай І.Я., Дидович П.Г., Зубро Г.Ф,, Зубро В.Ф., Журочкін Є.С., 
Остапенко В.Г., Мацола О.І., Грищенко В.П., Малащенко В.В., Овсієнко В.В., 
Олексеєнко В.О., Санін Є.В., Бендерук П.В., Миняйло В.А., Білоус В.Г., 
Кондратюк В.Т., Бублик В.Ф., Федотов Л.М., Скомороха О.В., Назаренко І.П., 



Дубіковська Т.Ю., Козубський І.Є., Корюгин В.І., Нечаєва Т.С., Сорока К.В., 
Тимчук І.В., Шимків Л.М. 

Дніпровська геолого-геофізична експедиція 
Настенко С., Кириченко М.М., Крупач В.М., Фурман С.А., Яценко С.П., 
Марусечко В.М,, Федоренко В.Ф., Парубець М.М,, Молчанов В.М., 
Осипчук П.Л., Корнеєнко О.В., Ясинецький А.Е., Нікульников В.І., Гриб М.М., 
Красюк В.І., Сердюк В.М., Козовий А.І., Прокопець А.І., Осипчук М.О., 
Василенко О.О., Самойлик М.А., Нікіташ Л.П., Остапенко Ф.Д., 
Зинковець С.М., Боровський В.В., Мірошниченко П.С., Мацюк С.І., 
Мельник М.М., Вальчук В.Л., Василенко В.А., Гусак В.А., Данилко В.П., 
Абрамов І.А., Панасюк М.І., Корінь М.І., Гоменюк В.М., Здоренко А.В., 
Поліщук І.С., Харитонов С.О., Полюхович В.І., Соловей М.О., Остапчук М.І., 
Єнтін В.А., Кітаєв М.В., Скаба С.І., Лукаш В.В., Тюленев Г.М., Ломачук П.І., 
Нога Г.М., Баглай В.І., Биденко В.П., Болівецький П.М., Кирієнко О.М,, 
Муромцева З.Г., Резниченко В.Г., Соколов С.Г., Степаненко В.Г., Сус Г.А,, 
Тюленев Г.М., Чмихал С.В., Найдюк О.В., Шендер А.Ф., Косс І.В., Балко О.Ф., 
Качур І.К., Щупанський В.Є., Мазуренко В.В., Новіков В.І., Дяченко Ю.В. 

Рівненська ГЕ 
Дарчик М.К., Ветров М.В., Васильєв Л.В., Матвієнко С.В. 
Житомирська ГЕ 
Шатковський В.Ф., Примак М.С., Корнієнко О.І., Козакевич О.П., 

Коломієць В.І., Бондарь В.О., Штефа М.К., Мазко М.І., Ткачук М.А., 
Соломаха О.М., Мазяр А.А. 

Черкаська геологічна експедиція 
Заболотний В.І., Павлов В.В., Валовенко М.О., Петренко В.П., 

Тимченко Г.М., Слюсар І.І., Степура М.С., Бень В.В., Харченко М.М., 
Романча О.Ф., Литвин О.Г., Даниленко О.Л., Моховик М.І., Коваль І.Г., 
Білобородов О.В. 

 
 
1987 рік 
Геологічні результати. 
В процесі геологічного картування в районі Букинського масиву основних 

порід виявлено перспективний Прутівський рудопрояв сульфідного нікелю. 
В Волинській області виявлені сеноманські зернисті фосфоритоносні 

пісковики з вмістом P2O5 15-17% (Журавлинська ділянка). 
На півночі Житомирської обл. (район Словечно) виявлені апатитоносні 

діабази з вмістом P2O5 2-3,8%, та потужністю 260-270 м; ресурси P2O5 
оцінюються в 40 млн. тон 

Гідрогеологічні роботи. 
Передано в промислову експлуатацію 2 родовища підземних вод: прісних 

– Луцьке та мінеральних – «Регіна». 
Складено прогнозні карти масштабу 1:500 000 (молібден та вольфрам) для 

всієї території, масштабу 1:200 000 для Білоцерківського рудного району 
(золото). Встановлено широке розповсюдження вольфрам-молібденової та 
молібденової формацій, пов’язаних з протерозойськими та 



ультраметасоматичними гранітами та золото-сульфідно-кварцевої формації в 
метаефузивах коматитової серії архею. 

В 1987 році об’єднання працювало на економічному експерименті з 
впровадження нового господарського механізму на  геологорозвідувальних 
роботах (згідно наказу Міністерства геології СРСР від 31.12.86 р. № 708). 
Перехід був з попереднім періодом в два етапи. Перший з червня 1986 р. по 
березень 1987 р. та другий – з березня 1987 р. по липень 1987 р. 

На першому етапі проводилась робота з вивчення проектів постанов та 
розробці своїх пропозицій у роботі в нових умовах господарства. 

Відбулося укрупнення структурних підрозділів, кількість геологічних 
партій скоротилось на 23%. В цей період була проведена значна робота по 
інвентаризації робочих місць та основних фондів, з виявлення надлишкових та 
непотрібних матеріальних цінностей з метою їх скорочення і реалізації. 

На другому етапі розроблялись економічні нормативи для структурних 
одиниць об’єднання, складались кошториси доходів та витрат. 

Геологорозвідувальні роботи проводились за старою схемою 
господарського механізму… 

В таблиці «Виробничо-господарська діяльність» з’явилися 2 пункти: 
1) Відрахування в держбюджет; 
2) Відрахування Мінгео. 
 
1988 рік 
З 25 квітня 1988 року створений Південно-Західний територіальний відділ 

державного геологічного контролю в м. Києві. Виконуючим обов’язки 
начальника ПЗТВДГК назначено Ю.І. Вєтрова. 

Під час пошукових робіт на Бобринецькому прояві плавикового шпату в 
Кировоградській області було виявлено зону флюоритової мінералізації 
потужністю 55 м, протяжністю 4,1 км при середньому вмісті CaF2-24,16%. 
Ресурси по категорії Р2 складають 1,575 млн. т. 

ДКЗ МГ СРСР прийняті запаси титанових руд Гацківської ділянки в 
кількості 517,8 тис. т. (207,1% до плану). 

ГКЗ затверджені запаси бурого вугілля Петрово-Канижської ділянки в 
кількості 15,4 млн. т. (до плану - 12). 

Отриманий приріст запасів торфу 11,1 млн. т. (план - 10) та сапропелю 
6,8 млн. т. (план - 5). 

 
ДКЗ затверджені запаси прісних вод для водопостачання м. Славутич та 

УкрТЗК (Макарів, Маньківка) в кількості 41 тис. м3/добу. 
УкрТЗК затверджені запаси мінеральних вод на об’єктах Теофіполь, 

Мошногір’є, Жобрин в кількості 942 м3/добу. 
 
З 1 січня 1989 року Комплексна геофізична експедиція перетворена в 

Дніпровську геолого-геофізичну експедицію (начальник КГЕ - Гейко В.Д.). 



Загальна таблиця основних показників 
річних звітів підприємства за 1968-1989 рр. 

рік Об’єм геологорозвідувальних 
робіт в грошовому еквіваленті 

тис. руб. 

Середня 
зароб.плата, 

руб 

Чисельність 
працівників 

(чол.) 

Мех.буріння, 
п.м. 

Бюджет Договірні 
1968 18049 1348 1332 6443 632451 
1969 17729 2541 1431 6445 576562 
1970 20035 2237 1514 6503 533444 
1971 20116 2818 1605 6249 492460 
1972 20795 3791 1651 6382 507895 
1973 20621 3991 1674 6135 519292 
1974 21925 4363 1715 6203 553033 
1975 21798 Н/д 1794 6104 Н/д 
1976 24905 5415 1930 6421 588657 
1977 27375 Н/д 1671 6938 656300 
1978 26315 5544 1704 6687 646048 
1979 27972 5431 1763 6801 697176 
1980 19785 4982 1794 4981 504364 
1981 20233 5577 1817 5076 492301 
1982 20496 6509 1838 5065 487009 
1983 20259 6853 1870 4953 505697 
1984 20082 6280 1882 4815 489623 
1985 19555 6531 1883 4775 507887 
1986 20297 7157 2023 4779 540555 
1987 21780 8467 2714 4635 597587 
1988 22179 10291 2923 4945 671907 
1989 19796 11903 3059 4641 597997 

 
Для надання технічної допомоги, за період з 1965 по 1990 роки, 101 

спеціаліста Дніпровської геолого-геофізичної експедиції було відряджено в 18 
країн світу: 
1. Алжир  

- Виговський М.Ф. – 01.1973-07.1975 
- Шпитківський В.В. – 04.1974-06.1977 
- Святненко В.А. – 10.1974-08.1977 
- Корень М.І. – 11.1979-07.1983 
- Ахметшин В.А. – 11.1980-02.1984 
- Титов Е.М. – 11.1981-07.1982 
- Деревський Б.Е. – 11.1983-03.1987 
- Федорчук А.С. – 09-1984-09.1985 
- Іванченко В.Я. – 07.1986 
- Стельмах А.В. – 05.1987 
- Титов Є.М. – 07.1990 

2. Афганістан 
- Поліщук С.П. – 12.1975-12.1978 
- Хільченко М.М. – 10.1978-11.1981 
- Зінченко М.І. – 02.1987-06.1988 
- Шапран А.Б. – 02.1987-06.1988 



3. Гвінея 
- Ставнійчук П.Е. – 1991 
- Слободенюк Л.Д. - 1990 

4. Ефіопія 
- Закревський А.П. – 01.1982-11.1982 
- Шпитковський В.В. – 05.1986 
- Євдокименко А. – 05.1988-02.1991 
- Федоров А.В. – 06.1990 

5. Єгипет 
- Орап Л.І. – 10.1965-03.1966 
- Дубовецький О.Т. – 04.1966-11.1967 

6. Іран 
- Коряк М.І. – 11.1969-08.1972 
- Дубовецький О.Т. –09.1975-02.1977 
- Коряк М.І. – 02.1975-09.1977 
- Журочкін Є.С. – 05.1976-05.1978 
- Шаповал А.М. – 06.1977-07.1978 
- Висовень О.І. – 01.1978-01.1980 

7. Йемен  
- Поплавський В.В. – 11.1974-12.1976 
- Скороход В.С. – 11.1974-12.1977 
- Панасюк М.І. – 08.1975-02.1978 
- Шестакова Г.Г. – 03.1975-09.1977 
- Патрікян Р.П. – 07.1978-10.1981 
- Вєчкасов Д.А. – 08.1979-03.1981 
- Міхельсон Г.Ф. – 08.1981-06.1984 
- Кацеро Н.І. – 09.1982-03.1984 
- Гутов М.А. – 06.1983-01.1986 
- Григорьєв В.Н. – 08.1984-02.1986 
- Гавенко Н.Ю. – 03.1985-03.1987 
- Давидович С.С. – 09.1985 
- Махно Д.Г. – 01.1987 
- Пихало Г.Ф. – 03.1987 
- Настенко С.М. – 03.1987-08.1988 
- Панасюк М.І. - 1988 

8. Куба  
- Іпатенко С.П. – 01.1967-01.1971, 09.1980-09.1984 
- Єгоров В.М. – 11.1970-08.1973 

9. КНДР  
- Косяк Є.В. – 07.1987; 11.1989 
- Шимків Л.М. – 11.1989-12.1991 
- Гриб М.М. – 07.1989-05.1991 
- Рублик В.І. – 06.1989 
- Синюк В.С. – 11.1989 
- Рябовський А.М. – 11.1989 
- Дроздецький В. – 11.189-12.1991 

10. Лаос  



- Рапп В.В. – 09.1981-06.1984 
11. Мадагаскар  

- Поплавський В.В. – 11.1980-06.1983 
12. Марокко  

- Чернявський Л.А. – 02.1986-10.1987 
13. Мозамбік  

- Петров В.М. – 05.1982-01.1983 
- Іщенко В.Ю. – 07.1983-07.1986 
- Слободенюк Л.Д. – 03.1989-07.1989 

14. Монголія  
- Назаренко М.В. – 11.1970-06.1974 
- Герасименко А.В. – 08.1974-07.1978 
- Михайлов Ю.М. – 08.1977-03.1978 
- Косяк Є.В. – 04.1978-06.1981 
- Остапчук М.І. – 02.1980-03.1984 
- Божко Д.Д. – 09.1982-06.1987 
- Лукомський А.В. – 1982 
- Хандошко М.Г. – 12.1983-12.1986 
- Озерский І.П. – 09.1985 
- Яблонський В.Б. – 08.1986 
- Хобта В.А. – 09.1986-05.1990 
- Абрамов І.А. – 07.1987 
- Гриценко М.М. – 08.1987 
- Філоненко В.П. – 01.1988 

15. Нігерія  
- Боєв М.І. – 02.1976-08.1978 

16. Німеччина  
- Нечаєв В.В. – 05.1968-10.1972 

17. Сирія  
- Саприкін Ю.П. – 03.1985-01.1988 

18. Угорщина  
- Сулима Д.Д. – 06.1976-07.1979 
- Сулима Є.М. - 06.1976-07.1979 
- Свіцельський А.А. – 08.1976-09.1980 
- Юрченко Л.П. – 06.1976-07.1979 
- Бікерей В.Г. – 08.1976-10.1977 
- Гоменюк П.А. – 06.1976-07.1979 
- Сімонов В.Н. – 06.1976-07.1978 
- Сімонова Р.С. – 06.1976-07.1978 
- Малуша М.П. – 06.1976-06.1978 
- Скумін В.М. – 08.1976-05.1979 
- Скрит А.І. – 07.1976-07.1979 



Життя підприємства в незалежній Україні 
 

В кінці 1992 року Геологічна служба України розпочала перехід на 
державну мову. Починаючи з 1998 року вся геологічна документація, карти та 
звіти складалися майже виключно українською мовою. Багато геологів, 
особливо російськомовних, переходили на державну мову з великими 
труднощами, але не втрачаючи оптимізму, адже геологи - це люди, що прагнуть 
удосконалення.  

Кінець 80-х та початок 90-х років – це найважчі часи для геології та країни 
в цілому. Тотальне скорочення асигнувань та видів робіт в існуючих об’єктах. 
Скорочення кадрів. Роботи велись геологами часто без належного грошового та 
матеріального забезпечення. Часті затримки та невиплати заробітної плати 
набули величезних масштабів. Це і обумовило значне скорочення 
висококваліфікованих кадрів.  

В країні відбувається розкрадання та безлад. Це чіпляє і геологічну галузь. 
Не ведеться, так як треба, облік матеріальних цінностей, не складаються 
договори на послуги (гроші йдуть «наліво»).  

 
В 1992-1994 роки дуже активно проводиться приватизація відомчих 

квартир, яка продовжується і протягом наступних декількох років.  
 
В роботі підприємства (наказ № 18 від 21.04.93 р. «Про рішення балансової 

комісії Держкомгеології України по розгляду результатів геолого-виробничої та 
фінансово-господарської діяльності підприємства за 1992 р») відмічається ряд 
упущень та недоліків. Не виконуються польові роботи, затримується виконання 
лабораторних робіт. Зріст заробітної плати відбувається через збільшення 
тарифних ставок та окладів, а не за рахунок підвищення продуктивності праці 
(галопуюча інфляція в країні). 

 
1989-1993 роки 
Під час проведення робіт з пошуків рідкісних металів в межах 

Ястребецького масиву лужних порід (1986-1989 рр., Парфенюк В.О.) було 
виявлено перспективне родовище комплексних флюорит-рідкісноземельно-
цирконієвих руд, генетично пов’язаних із зміненими сієнітами. 

Під час робіт з прогнозування проявів лужно-ультраосновного магматизму 
в центральній частині УЩ за 1988-1990 рр. був зібраний банк петрохімічних та 
геохімічних даних по мафіт-ультрамафітах УЩ та еталонним асоціаціям. 
Розроблена методика співставлення петрохімічних та геохімічних даних 
досліджуваних порід та еталонних асоціацій. 

Під час детальної розвідки Піонерського родовища цегляної сировини, 
розвідані запаси по промислових категоріях склали 882 тис. м3.  

В результаті комплексних геофізичних та геохімічних досліджень (1986-
1989 рр.) Дніпровською ГГЕ було рекомендовано, як перспективні, 3 ділянки: 
Вертокіївську - на графіт з прогнозними ресурсами категорії Р3 – 80,8 млн. т.; 
Лісну -  на олово; Антопільську - на цирконій. 



В ДКЗ затверджені запаси Капітанівського та Липовеньківського (ділянка 
Західна) родовищ хромітових руд. Загальні прогнозні ресурси 
Середньобузького району 20-23 млн. т. до глибини 600 м. (1993 р.) 

В 1986-1992 рр. Кондратенком П.А. (Житомирська ГЕ) проводились 
пошуки сульфідних нікелевих руд в північно-західній частині УЩ (Каменський 
масив та інші ділянки). Метою робіт були пошуки сульфідних нікелевих руд та 
супутніх йому корисних компонентів з оцінкою прогнозних ресурсів категорій 
Р2 і Р3. Застосовувались пошукові методи, що включали в себе літогеохімічні, 
геофізичні, випробувальні, аналітичні та камеральні роботи.  В результаті 
пошукових робіт вперше виявлено два рудопрояви сульфідних нікелевих руд: 
Каменське крупне та Романівське дрібне, приурочені до однойменних 
перидотит-габро-троктолітового та піроксенітового масивів. Ефективність робіт 
висока, виявлено два рудопрояви та 79 пунктів мінералізації сульфідного 
нікелю, крім того, 37 пунктів мінералізації цирконію та ін. елементів. 
Результати робіт підтверджують перспективність рудопроявів на предмет вияву 
родовищ сульфідного нікелю та супутніх корисних компонентів. 

 
1994-1997 роки були одними з найважчих в усіх сенсах. Галузь не 

фінансувалась, кадри скорочувались та звільнялись. В усій країні була суцільна 
розруха та безлад. Важко давалось становлення України як держави. Роботи в 
геологічній галузі великих масштабів якщо й проводились, то здебільшого на 
«голому» ентузіазмі. 

Проводиться скорочення штату працівників. 
Комітетом проводяться роботи з дотримання законності та правопорядку. 

Серйозно загострена криміногенна ситуація в кредитно-фінансовій та 
банківській системах країни, поширені факти хабарництва, зловживань та 
інших порушень з боку посадових осіб. Держкомгеології України своїм наказом 
від 12.07.94 р. № 79-дск «Про невідкладні заходи щодо радикального посилення 
боротьби із злочинністю» звернув увагу на те, що на підприємствах комітету 
робота по боротьбі зі злочинністю ведеться недостатньо і не має принципового 
характеру. Мають місце випадки перерахування значних сум грошей 
комерційним структурам з метою одержання прибутків від нарахування 
процентів на ці суми. Не встановлено надійного контролю за збереженням 
державної власності, не порушуються кримінальні справи щодо осіб які 
допустили втрати та розкрадання матеріальних цінностей і все списується на 
збитки підприємства.  

Мають місце грубі порушення при продажі транспортних засобів, 
устаткування та матеріалів комерційним структурам або окремим громадянам, 
коли вартість матеріалів розраховується за заниженими старими цінами, без 
індексації; обладнання продається не через аукціон. 

Окремі посадові особи наших підрозділів в порушення законодавства 
працюють за сумісництвом в комерційних та інших організаціях. 

Не дивлячись на безлад в країні, підприємство виконує ряд робіт на 
фосфорити, мідь, бурштин, графіт, титан, молібден, хроміти, нікель, золото та 
ін. корисні копалини, хоч часто недоотримуючи кошти на проведення цих 
робіт. 



В 1988-1994 рр. проводились роботи на пошуки нікелю в межах 
Красногірсько-Житомирської зони та її обрамлення (Прутівська та ін. ділянки). 
Пошукові роботи проведені в межах Волинської нікеленосної провінції з метою 
оцінки перспектив Прутівської інтрузії, Варварівського масиву та тіл базит-
ультрабазитів обрамлення Букинського інтрузиву. Виконана оцінка прогнозних 
ресурсів категорії Р1 та Р2 нікелю, міді, кобальту та благородних металів. На 
Прутівській ділянці геофізичними методами прослідковано інтрузивне тіло 
габро-долеритів на південь та на північ на глибинах 500-900 м, перспективне на 
пошуки сульфідних руд. На Варварівській ділянці виявлені аномалії 
поляризованості в Пд-З та Пд-С частинах та інтенсивна аномалія провідності в 
центрі Варварівського масиву, перспективні на вияв промислових сульфідних 
руд. 

В 1988-1994 рр. проводяться роботи з пошуку золотого зруденіння на 
Клинцівській ділянці з метою вивчення І та ІІ рудних зон, виділених раніше на 
Клинцівській ділянці площею 62,5 км2. По ІІ-й рудній зоні, що включає в себе 
власне Клинцівське родовище, зруденіння прослідковане на 2800 м. Визначені 
хороші результати по збагачуваності руд. Комплекс отриманих результатів 
дозволив з грудня 1991 р почати пошуково-оцінювальні роботи. В межах ІІ 
рудної зони виявлені Західно-Клинцівська та Губівська ділянки. В результаті 
1994 р. затверджено проект пошуково-оцінювальних робіт на Губівській 
ділянці.  

Суттєво уточнені параметри 
Клинцівського родовища золота, позитивні 
результати отримані при пошуках самородної 
міді, молібдену, зросла ефективність 
геологозйомочних робіт.  

Разом з тим у роботі підприємства мають 
місце суттєві недоліки та упущення через 
недостатнє фінансування. Доходи 
підприємства не узгоджуються з витратами. 
Кошти на геологорозвідувальні роботи не 
завжди використовувались на пріоритетні 
об’єкти, направлялись на утримання соціальної 
сфери, виробничих баз, оплату податків, 
штрафних санкцій 

Практично не проводилась робота щодо 
вдосконалення структури управління. 
Чисельність працюючих не приведено у відповідність до обсягів робіт.  

 
В 1994-1995 рр. Швайберов С.К. працював за завданням Держкомгеології 

України для розвитку генеральної угоди між комітетом, австралійською 
компанією Ренісон Голдфікс Консолідейтед Лімітед та Акціонерною компанією 
М.Ф.С. (Україна) з метою можливого створення підприємства з видобутку 
ільменітових концентратів для виробництва синтетичного рутилу. Родовища 
приурочені до Іршанського та Лемненського хвостосховищ відходів збагачення 
однойменних фабрик, в яких в процесі експлуатації утворились техногенні 
родовища ільменіту внаслідок недосконалих технологічних схем збагачення та 

 
Рудопрояв золота «Сидори» 
виявлений Правобережною 
геологічною експедицією у 1994 
році. Він знаходиться у заплаві 
р. Каменка між селами Сидори 
та Мазепинці Білоцерківського 
району. За результатами 
попередніх досліджень 
зроблено висновок, що рудо-
прояв промислового значення 
не має. Однак він є першим 
представником нового типу 
золото-срібло-уранових 
концентрацій на Українському 
щиті. 

 



застарілого технологічного устаткування. Підраховані по кондиціях, 
затверджені трьохсторонньою угодою (протокол від 02.10.95 р.) запаси руди 
категорії В складають 4,2 млн. т., С1-13,8 млн. т. та С2-0,95 млн. т. із середнім 
вмістом ільменіту, відповідно: 5,1, 4,1 та 4,5 за середньої потужності 
продуктивного шару в запасах категорії В та С1 від 4,7 до 13,4 м. Сумарні 
запаси ільменіту категорії В+С1 оцінюються в 784,6 тис. т, С2-42,8 тис. т. 

 
В результаті робіт з пошуку ітрію в межах центральної частини Сущано-

Пержанської зони в 1991-1995 рр. (Ананченко М.В., Житомирська ГЕ) виділена 
перспективна площа з рідкісноземельно-ітрієвим та супутнім зруденінням, 
пов’язаним з метасоматичними гранітоїдами пержанського комплексу, 
параметри якої дозволяють віднести об’єкт до крупного. Виявлено більш як 500 
перетинів з рідкісноземельно-ітрієвим зруденінням, ряд рудопроявів олову, 
свинцю, цинку, срібла і це підтверджує перспективність виділеної площі на 
предмет вияву комплексного рідкісноземельно-рідкіснометалевого родовища. 

 
З метою виконання наказу Держкомгеології України за №76 від 19.06.96 р. 

та листа Держкомгеології за №07/8-110 від 04.07.96 р. про необхідність 
створення та освоєння програмно-технічного комплексу першої черги галузевої 
комп’ютерної геоінформаційної системи, а також для розробки сучасних 
комп’ютерних технологій обробки геолого-геофізичної інформації і єдиної 
структури (форматів) її зберігання, і в зв’язку з ліквідацією ЕОМ ЕС-1046 та 
зміною характеру роботи ПОМП, з 01.02.1997 року наказом №87 від 2.12.96 р. 
було ліквідовано ПОМП. Натомість, цим же наказом, з 01.02.97 р. було 
створено дільницю комп’ютерних технологій та геоінформаційних систем. 

 
1998 рік 
Згідно наказу Держкомгеології України № 13 від 22.01.1998 р. було 

створено Північне державне геологічне підприємство «Північгеологія». 
З 17 березня 1998 року було створено Північну геологорозвідувальну 

експедицію (надалі Північна ГРЕ) на базі Житомирської геологорозвідувальної 
експедиції та Ковельської геологорозвідувальної партії з розташуванням 
основної бази в с.м.т. Нова Борова Житомирської обл. та бази Ковельської ГРЕ 
в м. Ковель. Начальником Північної ГРЕ назначено Мазка М.І. 

1 червня 1998 року на базі Правобережної експедиції створений самостійний 
структурний підрозділ прямого підпорядкування – Побузька 
геологорозвідувальна партія (начальник партії Боцуляк І.В.) 

1 липня Рівненську (нач. Савчук П.Д.), Правобережну (нач. Кулик С.М.) та 
Житомирську (нач. Висоцький Б.Л.) комплексні геологорозвідувальні партії 
переведені на повний госпрозрахунок з самостійним веденням бухгалтерського 
та податкового обліку. 

01 жовтня створена Північна гірничо-геологорозвідувальна партія (ПГГРП 
«Північнерудгеологія») з базою у м. Києві (нач. партії Гриценко М.М.) 

1 листопада для підвищення рівня вивчення екологічного стану довкілля 
створений Науково-виробничий центр радіоекологічних досліджень (НВЦРД) 
Центральної лабораторії з розташуванням в с. Сухолуччя Київської області 
(нач. Центру Толочин О.М.) 



В зв’язку з тимчасовим припиненням фінансування робіт з еколого-
геологічних досліджень було припинено роботи по 12 титулах. 

Фінансування галузі за 9 місяців 1998 року склало 40,8 млн. грн., що 
становило 15,5% від річного ліміту і на 27,4 млн. грн. менше ніж за відповідний 
період 1997 року. При цьому недофінансування виконаних робіт у галузі склало 
24,2 млн. грн. 

Заборгованість з виплати зарплати на перше жовтня 1998 року збільшилася 
у 3 рази і склала по комітету 31,8 млн. грн., що на 21,5 млн. грн. більше, ніж на 
кінець 1997 року 

На всіх нафтогазорозвідувальних підприємствах галузі, в «Укргеофізиці» 
та «Кіровгеології» заборгованість із заробітної плати сягає від 2050 тис. грн. до 
7140 тис. грн. 

Не кращий фінансовий стан і у ДРГП «Північгеологія». З березня 
1998 року з держбюджету одержано коштів на суму 1336,4 тис. грн., що 
становить 11,1% від річного ліміту і на 1626,6 тис. грн. менше, ніж за той же 
період 1997 року. З бюджету недоодержано  за виконані роботи 1237,9 тис. грн. 
Загальна заборгованість з виплати зарплати досягла 10 місяців. 

Не дивлячись на фінансові труднощі, ДРГП «Північгеологія» успішно 
виконує свої геологічні завдання: 

- виконано державний контракт з приросту запасів сапонітових глин 
Варварівського родовища на 148%; 

- ДЗК України затверджено ТЕО постійних кондицій на руди Валки-
Гацківського родовища ільменіту; 

- складено звіт про результати детальної розвідки Валки-Гацківського 
розсипного родовища ільменіту з підрахунком запасів TiO2 і супутніх 
елементів; 

- одобрені ТЕО тимчасових кондицій на руди Тростянецького родовища 
ільменіту; 

- завершено оперативну оцінку з підрахунком ресурсів категорії Р2 
Чемерпільського та Могилянського рудопроявів золота, на яких розпочато 
пошукові роботи. 

Північна геологорозвідувальна експедиція (смт. Нова Борова), яку 
створено як головного виконавця бурових робіт ДРГП «Північгеологія», в 
1998 році виконувала бурові роботи за рахунок держбюджету (пробурено 
13132 п.м. геологорозвідувальних свердловин на суму 539,9 тис. грн.), за 
рахунок коштів замовників (пробурено 1175 п. м. на суму 86,9 тис. грн), а 
також надавала послуги з теплопостачання. Всього обсяг виконаних робіт за 
звітний рік становить 1174,3 тис. грн., з яких профінансовано 815,4 тис. грн. або 
69,4% обсягу виконаних робіт. Недоодержано з бюджету 181,5 тис. грн та за 
рахунок замовників і населення – 177,3 тис. грн., 158,8 тис. грн. експедицією 
одержано шляхом товарообмінних (бартерних) операцій. 

Всі геологорозвідувальні роботи в експедиції збиткові, як на бюджетних 
роботах, так і на договорах. 

В 1998 році значно зросли простої бурових бригад і досягли 3778 годин 
проти 642 годин за 1997 рік. 

Пооб’єктним планом на 1998 рік Рівненській комплексній 
геологорозвідувальній партії передбачено ліміт асигнувань на 



геологорозвідувальні роботи в сумі 2196 тис. грн., з яких через незадовільне 
фінансування освоєно лише 653,8 тис. грн., або 29,8% до річного ліміту. Це на 
22% менше обсягів робіт, виконаних в 1997 році. В зв’язку з обмеженим 
фінансуванням практично на всіх об’єктах партії заплановані обсяги робіт 
виконані не повністю, а на 4-х об’єктах вони були повністю призупинені. Так, 
при пошукових роботах на мідь, алмази, фосфорити виконувались лише 
камеральні роботи і частково проведено бурові роботи.  

В той же час партія завершила роботи з попередньої розвідки підземних 
вод для водопостачання м. Рівне і мінеральних вод в околицях с. Олександрія, 
завершено пошукові роботи на мінеральну воду біля с. Верба.  

В Правобережній комплексній геологорозвідувальній партії намічалось 
виконати геологорозвідувальні роботи за рахунок бюджету на суму 
2970 тис. грн на 21 об’єктах з загальним обсягом бурових робіт 18500 п. м. 
Через обмеженість фінансування у 1998 році проводились лише на 12 об’єктах, 
пробурено 5120 п. м., і виконано всіма виконавцями 636,2 тис. грн., що 
становить лише 21,4% до річного плану. Фінансування виконаних робіт 
становить 57,1% до обсягу, а обсяг робіт, виконаний власними силами, 
профінансовано на 51,9%. За таких незадовільних умов фінансування, 
колективом партії все ж одержано позитивні геологічні результати, в т. ч. 
складено звіт по ГДП-50 Сквирського району. В результаті виконаних робіт 
розширені перспективи на золото Савранської металогенічної зони. 
Перспективні ресурси золота (категорія Р2) по Чемерпільській, Бакшинський і 
Савранській ділянках і прогнозні ресурси золота (категорія Р3) по 
Могилянській, Полянецькій, Бакшинській, Савранській і Неділківській 
ділянках. 

 
1999 рік 
В 1999 році підприємство виконувало геологорозвідувальні роботи на 

пріоритетних об’єктах, які визначив Геолком України: хром, титан, мідь, 
молібден, золото, алмази, апатит, фосфорити, плавиковий шпат, графіт, 
бурштин, регіональні дослідження (геологічна зйомка, режим, екзогенні 
процеси).  

За 1999 р. підприємством: 
1. Виконано державний контракт з приросту запасів титану 

Тростянецького родовища – 104%. 
2. В ДКЗ України затверджені кондиції на руди Бахтинського 

родовища плавикового шпату. 
3. Науково-редакційною радою Геолкому України затверджено з 

добрими оцінками звіти по ГДП-200 листів «Київ», підготовка геофізичної 
основи «Гайворон» та ГДП-50 Савранського району. 

4. За результатами детальних пошуків торфових родовищ в 
Чернігівській області перераховані запаси торфу на 114 родовищах, які раніше 
були в розробці. Оцінені ресурси торфу на 37 родовищах по категорії Р1 в 
обсязі 10,2 млн. т. 

5. В межах Рафалівського рудного вузла, на Старочарторийській 
ділянці підтверджено наявність неглибокозалягаючих покладів самородної міді. 



Три рудних горизонти виявлені на гл. 34,0-142,7 м з вмістом міді до 0,7% на 
потужність від 2,3 до 5,3 м. 

Найбільші перспективи має Рафалівська ділянка площею 32 км2, де 
глибини залягання рудних горизонтів 20-150 м, з вмістом самородної міді від 
0,1 до 4%, платини – до 1,66 г/т, золота – до 1,15 г/т, срібла – до 20 г/т. 
Потужність рудних покладів 0,3-4,5 м. 

6. За результатами аналізів (2105 проб) в корі вивітрювання 
Чемерпільської ділянки на глибині 20 м виділено 5 пластоподібних рудних тіл 
потужністю від 1 до 25 м, шириною 50-70 м і довжиною більше 500 м з вмістом 
золота до 10 г/т.  

7. Геофізичними роботами в межах Бихівської структури 
центрального типу виділено низку очагових зон трапового вулканізму, а також 
серію локальних негативних аномалій з розміром у поперечині 100-300 м, які 
сумісні з зонами прориву за сейсмічними даними. В теперішній час 
виконуються бурові роботи із завірки аномалій. 

8. На Білогірській площі у Хмельницькій області лабораторними 
роботами оцінена якість трьох неглибикозалягаючих покладів зернистих 
фосфоритів. Глибина залягання покладів 14,1-19,1 м., потужність шарів 
фосфоритів 0,8-2,0 м. Ресурси руди – 18,4 млн. т., вміст Р2О5 – 5,1-8,23%. 

9. Виявлена Вирківська бурштиноносна перспективна площа. При 
середньому вмісті бурштину 93,3 г/м3 прогнозні ресурси категорії Р2 складають 
80,7 т. 

10. В 1999 р. виконувались режимні спостереження за рівнями, 
температурою та хімічним складом підземних вод. Виконані прогнози 
положення рівнів ґрунтових вод на 1999 рік та державний облік підземних вод 
за 1998 рік. 

 
З 01 травня 1999 р. геологорозвідувальну партію (з місцем базування 

м. Київ) перейменовано в Київську геологорозвідувальну партію 
(нач. Костюченко І.П.) 

Закарпатський каротажний загін Каротажної партії  з 01.05.99 р. 
перепідпорядкований Львівській геофізичній партії. 

Підприємство було підключено до мережі Internet через сервер фірми 
«Інфоком» згідно договору № 1160 від 05.01.1999 р. 

З метою виконання наказу Держкомгеології № 47 від 23.03.1999 р. і 
запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп’ютерної кризи 
2000 року (ще її називали «проблема 2000») було вжито певних заходів: 
обстеження стану та інвентаризації засобів обчислювальної техніки, іншого 
електронного обладнання з вбудованими мікросхемами, програмного 
забезпечення, систем управління, інформаційних систем та мереж. 

Підприємством було виконано робіт та надано послуг на загальну суму 
6137,6 тис. грн., з яких 4029,3 тис. грн. і договірні – 2104,3 тис. грн. 

В цей рік було частково погашено заборгованість із заробітньої плати, що 
накопичувалась роками.  

 
 



2000 рік 
Основні геологічні результати ДРГП «Північгеологія» за 2000 р.: 
1. Проведено буріння свердловин (2210 п. м., 106 свердловин) з 

детальної розвідки Тростянецького розсипного родовища ільменіту, що дало 
змогу виконати державний контракт з приросту запасів титану 2,008 ум. од. 
(104%). 

2. Виконано державний контракт з приросту  запасів торфу 
Замглайського родовища в кількості 3,4 млн. т., в тому числі за категоріями А-
2,6 млн. т., С1 – 0,8 млн. т. 

3. В ДКЗ України затверджені запаси ільменіту Валки-Гацківського 
розсипного родовища з оцінкою «добре» 

4. В ДКЗ України затверджені запаси плавикового шпату за 
категорією С1 (флюоритові руди – 4157,5 тис. т., польового шпату – 
694,3 тис. т., кварцу – 2078,8 тис. т., вміст CaF2 – 14,18%) та апробовано 
балансові запаси за категорією С2 (флюоритової руди 13710,3 тис. т., польового 
шпату – 2289,4 тис. т., кварцу – 6855,3 тис. т., вміст CaF2 – 14,01%) з оцінкою 
«добре». 

5. Затвердженні в ДКЗ України експлуатаційні запаси мінеральних 
вод для будинку відпочинку «Поділля» в м. Кам’янець-Подільський у кількості 
107 м3/добу за промисловими категоріями з оцінкою «добре». 

6. Науково-редакційною Радою затверджено з відмінною оцінкою 
звіти з ГДП-200 листів «Коростень» і «Бердичів». 

7. Виконувалось пошукове буріння на мідь в межах Рафалівської 
площі. Пробурено 5422,1 п.м. (83 свердловини) по завірці геофізичних 
аномалій, простеженню мідної мінералізації в лавобрекчіях базальтів на південь 
і північ від Рафалівського кар’єру. За попередніми даними бурових робіт 
додатково отримані прямі ознаки наявності промислового мідного зруденіння: 
в горизонті лавобрекчій базальтів – до 4% Cu на потужність 0,7 м., в базальтах 
– до 0,3-0,5% Cu на потужність 3-10 м. 

8. На Чемерпільському рудопрояві золота завершено буріння 
свердловин по сітці 250х100-50 м. Пробурено 1490 п. м., 48 свердловин. За 
результатами робіт 2000 р. сумарні перспективні ресурси (4-х рудних тіл) в корі 
вивітрювання складають 2 т. Для оцінки золотоносності порід фундаменту 
виконується буріння картувальних свердловин. Пробурено 773 п. м. (9 
свердловин). 

9. Алмази. На Новоград-Волинській площі проводилась піропова 
зйомка, а також картування аномалієутворюючих об’єктів на площадці Глумча, 
де в перевідкладених корах вивітрювання порід основного-ультраосновного 
складу встановлено дрібні кристали алмазу (4 свердловини) та велику кількість 
піропів, хромшпінелідів та інших мінералів-супутників. Всього пробурено 
4897 п. м. (187 свердловин).  

10. Пошуково-оцінювальні роботи на бурштин виконувались в межах 
ділянки  Вирка. Пробурено (ручне буріння) 141 свердловина обсягом 699,6 п. м. 
та пройдено 59 шурфів обсягом 336,2 п. м. Попередньо оцінені прогнозні 
ресурси бурштину за категоріями Р2+Р1 складають 45364 кг. 

 



В 2000 році план бурових робіт по підприємству власними силами 
виконано на 108,6%, пробурено 35714 п.м., що у 2,9 рази більше за обсяги, 
виконані у 1999 році, а з урахуванням підрядників 44636 п.м. або 360,8%, що 
більше на 32263 п. м. Швидкість буріння становить 930 м/верст. міс. В цілому 
по підприємству в наявності є 20 бурових станків.  

Правобережна ГЕ – пробурено 11655 п. м.; ЦЕНС «Нерудгеологія» - 
385 п. м.; Київська ГРП – 11290 п. м.; Ковельська ГРЕ – 10525 п. м. 

Завдяки 100% фінансуванню геологорозвідувальних робіт та погашенню 
заборгованості за виконані у 1995-1999 роках роботи значно зросли у 2000 році 
обсяги бурових робіт, виконано всі геологічні завдання, поліпшився фінансовий 
стан підприємства, зросла продуктивність праці, збільшилася заробітна плата 
працівників. 

 
У 2000 році завершено буріння свердловин на молібден на ділянках Річиця 

і Устинівська, на рідкісні метали в корах вивітрювання СПЗ на західній 
перспективній ділянці, виконувалося пошукове буріння на мідь, золото, алмази, 
проводилась завірка бурінням геофізичних аномалій. Проведено лабораторно-
технологічні дослідження хромових руд Капітанівського родовища. 

В 2000 році виконано великий обсяг буріння артезіанських свердловин на 
території Миколаївської області та районів і областей, що постраждали від 
аварії на Чорнобильській АЕС. 

У 2000 році колективом підприємства виконано за кошти замовників на 
договірних засадах обсяг робіт на суму 2665,4 тис. грн. Всього власними 
силами підприємства виконано обсяг робіт на суму 14637,5 тис. грн. 
Чисельність працюючих протягом року скоротилася в середньому на 102 особи. 

 
1 січня 2000 року Ковельську геологорозвідувальну партію перейменовано 

в Ковельську геологорозвідувальну експедицію і переведено на повний 
госпрозрахунок з самостійним веденням бухгалтерського та податкового 
обліку. Виконуючим обов’язки начальника експедиції призначено 
Шевчука І.М. 

З 01 березня 2000 року перетворено: 
Правобережну комплексну геологорозвідувальну партію в Правобережну 

геологічну експедицію (в. о. начальника експедиції Кулик С.М.); 
Житомирську комплексну геологорозвідувальну партію в Житомирську 

геологічну експедицію (в. о. начальника експедиції Мазко М.І.); 
Північну гірничо-геологорозвідувальну партію «Північнерудгеологія» в 

Київську експедицію нерудної сировини (в. о. начальника експедиції 
Гриценко М.М.); 

Рівненську комплексну геологорозвідувальну партію в Рівненську 
геологічну експедицію (в. о. начальника експедиції Савчук П.Д.). 

 
2001 рік 
В 2001 році виконане Держзамовлення з приросту запасів TiO2 

Тростянецького родовища розсипного ільменіту за категорією С1 в кількості 
1,574 у.о., молібдену Вербинського рудопрояву за кат. С2 в кількості 5566 т., 
золота Чемерпільського рудопрояву за кат. С2 в кількості 1080 кг. 



На розгляд Депертаменту геології та використання надр представлені 
матеріали приросту запасів трепелу Немійського родовища за кат. С1 в 
кількості 128 тис. т., глауконіту Адамівського-ІІ родовища за кат. С1 ,в 
кількості 2,5 млн. т., зернистих фосфоритів Копитківського родовища за кат. С1 
в кількості 213,3 тис. т. Р2О5, фосфатвмісних вапняків Немійського родовища 
за категорією С1 в кількості 329,9 тис. т., бурштину ділянки «Вирка Північна» 
за кат. С2 в кількості 5766,3 кг, фосфоритів Вербського техногенного родовища 
за кат. С1 в кількості 241 тис. т. Виконаний приріст запасів торфу в 
Чернігівській обл. в кількості 6,7 млн. т. 

В ДКЗ України затверджено ТЕО кондицій Федорівського родовища 
апатит-ільменітових руд. 

Видані комплекти Держгеолкарти-200 України аркушів М-36-ХІІІ (Київ), 
М-35-ХІ (Коростень). Підготовлений до видання комплект аркуша М-35-ХХІІІ 
(Бердичів) і переданий в ІВЦ для тиражування. 

Виконувалось буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин на воду. 
Всього пробурено 41 свердловину, загальним обсягом 4903 п.м. 

На НТР підприємства розглянуті та затверджені 22 звіти та 22 проекти. 
 
2002 рік 
В 2002 році підприємством пробурено 30 965 п. м. свердловин, виконане 

державне замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин.  
На базі напрацьованих геологічних матеріалів одержані прирости запасів:  
-торфу на родовищі Дочка Галі в обсязі 6,685 млн. т., що складає 111,4% 

від річного державного замовлення; 
-бурштину на родовищі Вирка Північна – 5766 кг, що складає 115,3% від 

річного державного замовлення; 
-золота на Чемерпільському рудопрояві Савранської металогенічної зони – 

1,8 т, що складає 108% від річного державного замовлення; 
-титану на Тростянецькому родовищі – 1,351 ум. од., що складає 135,1% 

державного замовлення; 
-трепелу на Немійському родовищі – 128 тис. т, що складає 128% від 

державного замовлення; 
-глауконіту на родовищі Адамівське-ІІ – 2,5 млн. т., що складає 126,1% від 

державного замовлення; вапняків фосфатвмістних на Немійському родовищі – 
370,3 тис. т., що складає 124,3% від державного замовлення; 

-фосфоритових руд на Вербському техногенному родовищі – 241 тис. т., 
що складає120,5% від державного замовлення; 

-двоокису титану і п’ятиокису фосфору Федорівського родовища апатит-
ільменітових руд за кат. С1 – TiO2 1977 тис. т. і P2O5 – 817 тис. т.; 

-хромових руд Південної частини Капітанівського родовища за кат. С1 – 
98,13 тис. т. Cr2O3, що складає 122.7% від державного замовлення; 

-силікатного нікелю Західно-Лащівської ділянки 11,23 тис. т. за кат. С1, що 
складає 112.3% від державного замовлення; 

-зернистих фосфоритів ділянки «Копитково» 104 тис. т. за кат. С1, що 
складає 104% від державного замовлення. 



В ДКЗ України затверджений звіт «Розвідка Федорівського родовища 
апатит-ільменітових руд» з підрахунку балансових запасів категорій В+С1+С2 в 
кількості 170,9 млн. т. руди, в т. ч. TiO2 – 11,6 млн. т. і Р2О5 – 5,1 млн. т. 

Завершено розробку і представлено в ДКЗ України ТЕО кондицій 
Буртинського родовища графіту.  

В північно-західній частині шельфу Чорного та Азовського морів виконана 
аеромагнітна зйомка м-бу 1:50 000 на площі 4200 км2. 

На Південно-Рафалівській ділянці оцінені перспективні ресурси кат. Р в 
кількості, орієнтовно 1100 тис. т. міді. Попередньо виділені ділянки для 
пошуково-оцінювальних робіт. 

Виданий комплект карт Держгеолкарти-200 аркуша М-35-ХХІІІ 
(Бердичів). 

Для забезпечення населення екологічно чистою питною водою в Київській, 
Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій і Рівненській областях 
пробурено 40 артезіанських свердловин. Загальний метраж буріння свердловин 
склав 4410 п. м. Сумарний дебіт  свердловин складає 5347,8 м3/добу.  

01.06.2002 року в складі ПДРГП «Північгеологія» створено Український 
науково-виробничий центр геохімічних досліджень – УкрНВЦГД (директор 
центру Слободян Б.І.). 

 
2003 рік 
За 2003 р підприємством виконано план з оперативного приросту запасів: 
-Cr2O3 Капітанівського родовища за категорією С1 в кількості 82,11 тис. т. 

(102,6%); 
-силікатного нікелю Західно-Лащівської ділянки за категорією С1 в 

кількості 10,01 тис. т. (100,1%); 
-зернистих фосфоритів ділянки «Посягва» Здолбунівського фосфоритового 

району в кількості 101 тис. т. Р2О5 (101% до плану) 
-глауконіту родовища Адамівське-І в кількості 2082,9 тис. т. (139% до 

плану); 
-бурштину ділянки «Вирка» в кількості 1452 кг (145% до плану); 
-діоксиду титану Тростянецького родовища в кількості 1,54 ум. од. 

(154% до плану); 
-графітових руд Буртинського родовища в кількості 1650 тис. т. (110% до 

плану); 
Затверджено прирости запасів питних підземних вод в обсязі 1946 м3/добу 

або 710 тис. м3/рік (101,5% до плану). 
Завершені пошукові роботи на Південно-Рафалівській ділянці; за 

попередніми даними виділена ділянка в Чарторийській зоні розломів для 
проведення пошуково-оцінювальних робіт за перспективними ресурсами біля 
700 тис. т. міді категорії Р2. Складено ТЕМ доцільності проведення пошуково-
оцінювальних робіт.  

В межах Бердичівського підняття в базальних горизонтах Хмільницької 
площі (Філіопільська ділянка) за заключенням СВ РАН (м. Новосибірськ) 
підтверджена наявність значної кількості Mg-Ca-Fe гранатів, які характерні для 
кімберлітових трубок. 



В західному ендоконтакті Жданівського масиву сублужних ультрабазитів 
виявлена уранова мінералізація, приурочена до метасоматичних зон біотит-
гранат-плагіоклазового складу потужністю 2,75 м. Вміст урану – 0,073-0,087%, 
максимально до 0,26%. 

В південній частині Зубковицької ділянки Новоград-Волинської площі у 
базальних відкладах чохла виявлено два уламки кристалу алмазу (0,2 і 0,4 мм) в 
асоціації з необкатаними піропами, хромшпінелідами і хромдіопсидом. 
Розширена площа розвитку дайок сублужних пікритів, споріднених 
кімберлітами і лампроїтам. 

Виконано завдання з приросту запасів питних підземних вод на 101,5% до 
плану. Пробурено 2427 п. м. розвідувально-експлуатаційних свердловин на 
воду, передано водокористувачам 20 свердловин із сумарним дебітом 
4367,4 м3/добу. 

З оцінкою «відмінно» затверджено звіт за темою «Геолого-економічний 
огляд та складання карти торфових ресурсів України масштабу 1:500 000», 
завершено геологорозвідувальні роботи з розвідки торфових родовищ 
Берестівське та Адамівка в Рівненській області. 

Затверджено  звіти з ГДП-200 аркушів М-35-ХVІІ (Житомир) і М-36-ІІ 
(Чернігів), N-36-ХХХІІ і М-36-І (Прип’ять) в межах України і ГГК-50 території 
аркушів М-36-122-В, М-134-А, В (Побузький район); підготовлено до видання і 
затверджено комплект Держгеолкарти-200 аркушів М-35-ХVІІ (Житомир), М-
36-ІІ (Чернігів) і N-36-ХХХІ (Гомель), N-36-ХХХІІ (Новозибків), М-36-І 
(Прип’ять) в межах України. 

За результатами ГГЗ масштабу 1:50 000 Науковою Радою прогнозування 
затверджені перспективні ресурси апатитових руд Голосківського та 
Троянівського рудопроявів. 

 
З метою впровадження підприємствами  та організаціями стандартів 

Міжнародної організації із стандартизації (ІSО) серії 9000,  у  складі 
УкрНВЦГД створений структурний підрозділ – Центр із сертифікації об’єктів 
надрокористування України – ЦСОНУ (директор центру Пунько В.П.). 

 
2004 рік 
Виконано приріст запасів Cr2O3 Капітанівського родовища хромових руд 

за категорією С2 в кількості 50,9 тис. тонн; діоксиду титану – 1,0 ум. од.; 
силікатного нікелю – 5,18 тис. тонн; торфу – 1253 тис. тонн; графітових руд 
Буртинського родовища – 1048 тис. тонн; бурштину на ділянці «Вирка» - 
1305 кг; опок Бушанського родовища – 161 тис. тонн; кремнеземистої крейди 
Бушанського родовища – 553 тис. тонн; підземних вод – 3248 м3/добу. 

Підготовлена до промислового освоєння Городнянська ділянка 
Буртинського родовища графітових руд. ДКЗ України затверджені балансові 
запаси графітових руд 129977,6 тис. тонн, дренажних вод – 1800 м3/добу, 
супутньо залягаючих глинистих порід для виробництва цегли – 9820 тис. м3. 

ДКЗ України затверджені запаси пісковиків Порогівського родовища для 
виродництва облицювальних виробів та стінового каменю за категорією В – 
140,8 тис. м3. 



Виявлений Томашгородський прояв бурштину у Житомирській області. 
Ресурси бурштину оцінені за категорією Р3 – 108000 кг. 

Науковою радою Держгеолслужби з прогнозування затверджені прогнозні 
ресурси: Григорівського розсипу ільменіт-цирконових руд в межах аркушу 
М-35-ХХІV (Сквира) з параметрами: колективного концентрату – 
1680,0 тис тонн в т. ч. ільменіту – 600 тис. тонн, циркону – 370 тис. тонн; 
бентонітових глин по Черкаській площі в обсязі 10237917 тис. тонн та золота 
Лисянського рудного вузла в обсязі 159300 кг в межах аркушів М-35-ХІХ (Біла 
Церква), XXV (Умань). 

З метою забезпечення районів України, 
що постраждали від аварії на Чорнобильській 
АЕС пробурено 7 свердловин загальним 
метражем 2113 п. м. в Чернігівській, 
Київській, Хмельницькій та Рівненській 
областях. Сумарний дебіт – 3384,3 м3/добу. 

Розроблені технічні умови ТУ У 
25398506.006-2004 «Пігменти мінеральні 
природні: охра, умбра, мумія та глауконіт» на 
мінеральні пігменти, оцінені ПДРГП 
«Північгеологія» у Чернігівській, Вінницькій, 
Хмельницькій та Кіровоградській областях. 

Пробурена та передана актом 
Городянському ВУЖКГ розвідувально-експлуатаційна свердловина глибиною 
508 м в м. Городня Чернігівської області. Дебіт свердловини – 80 м3/годину 
(1920 м3/добу). 

Виконане Державне замовлення на одержання приросту запасів підземних 
вод у ІІІ кварталі 2004 р. у кількості 1918,0 м3/добу, що становить 225,8% від 
запланованого. 

 
2005 рік 
Виконано приріст запасів двоокису титану за категорією С1 в кількості 

149,3 тис. т. (149,3% до плану). Матеріали з приросту запасів TiO2 направлені 
на затвердження ДГС. 

Виконано приріст запасів бурштину на ділянці «Вирка» у 
Володимирецькому районі Рівненської області за категорією С2 у кількості 
2563,4 кг (128% до плану). 

Виконано приріст запасів Бушанського родовища у Вінницькій області: 
трепелу 161,7 тис. т. (107,8% до плану), опоки 553,8 тис. т. (110,8%). 

Складено і направлено на розгляд ДКЗ України запаси Вербського 
техногенного родовища фосфоритів за категорією С1 в кількості 241 тис. т., 
середній вміст Р2О5 в руді складає 5,7%. 

Складено і направлено на розгляд ДКЗ України запаси Адамівського –І 
родовища глауконіт-кварцових пісків за категорією С1 в кількості 3,9 млн. т., 
середній вміст глауконіту 37,2%. 

Складений та затверджений на НТР ПДРГП «Північгеологія» звіт 
«Розвідка Руднянського і Бражинського родовищ анортозиту (лабрадориту) в 
Черняхівському районі Житомирської області». Запаси корисної копалини на 

Черкаське родовище 
бентонітових глин, 
розташоване в Лисянському 
районі Черкаської області, 
найбільше в Україні і Європі та 
одне з найбільших у світі; тут 
знаходиться понад 90% всіх 
запасів бентонітів в Україні. 
Відкрите у 1954 році, детально 
розвідане в 1958–1960 роках 
Правобережною експедицією 
тресту «Київгеологія» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1954
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960


Руднянському родовищі складають 274,6 тис. м3, на Бражинському – 
394,0 тис. м3. 

Складено і направлено на розгляд та затвердження НТР ДГС «Пошуки та 
перспективна оцінка родовищ зкам’янілого дерева та рисунчатого кременю. 
Методичні вказівки». 

НРР затверджено до видання комплект Держгеолкарти-200, серія 
Центральноукраїнська, аркуш М-35-XXIV (Сквира) та пояснювальна записка до 
нього. 

За державним замовленням пробурено 2562,4 п. м. артезіанських 
свердловин. Замовникам передано 17 свердловин. Загальний дебіт пробурених 
свердловин становить 7352 м3/добу. Приріст запасів підземних вод за 2005 р. 
становить 105,5%. 

Розширені площі пошуків самородної міді в межах Волинського рудного 
району: виділені 3 перспективні ділянки – в межах Кухотсько-Вольського 
рудного вузла; 2 ділянки – за результатами проведення ГГЗ-50 (Камінь-
Каширський район) з вмістом міді до 0,5% на потужність від 2,5 до 5-7 м. 

Складено і затверджено НТР ПДРГП «Північгеологія» звіт «Розробка 
ДСТУ. Наземна магніторозвідка. Загальні вимоги, організація та порядок 
проведення». Звіт направлений в Галузевий науково-методичний центр 
стандартизації і метрології. Автор – Нікіташ Л.П.  

1 березня Центральну лабораторію підприємства (нач. Спектор Д.Р.) 
передано до складу Українського науково-виробничого центру геохімічних 
досліджень (директор Слободян Б.І.). 

З 01 листопада 2005 року на виконання наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища  України № 437 від 29.11.2005 р.  на 
підприємстві створений відокремлений підрозділ – пансіонат «Геолог» 
(директор пансіонату Яворський Г.Г.) 

 
2006 рік 
Виконаний оперативний приріст запасів Cr2O3 південної частини 

Капітанівського родовища хромітових руд в кількості 50,64 тис. т. ( 101,3% до 
плану). 

Виконаний приріст запасів TiO2  категорії С1 в кількості 106,7% до плану. 
Виконаний приріст запасів фосфоритів змішаного типу категорії С1 

Жванського родовища в кількості 128% до плану. 
Виконаний оперативний приріст запасів Руднянського і Бражинського 

родовищ анортозиту у Черняхівському районі Житомирської обл. в кількості 
668,6 тис. м.3 (до плану 133%). 

Виконаний оперативний приріст запасів Щорсівського родовища граніту в 
Коростенського району Житомирської обл. в об’ємі 427,3 тис. м3. 

Виконаний приріст запасів бурштину категорії С2 родовища 
Володимирець в кількості 115% до плану. 

Держзамовлення з приросту запасів підземних вод виконано на 144,5%. 
Для руд  силікатного нікелю Західнолащівського родовища запропоновано 

варіант принципової технологічної переробки бідних окисних нікелевих руд, 
що включає цикл відновлюючого випалу руди і її аміачне вилуговування із 
загальним видобутком нікелю при вмісті Ni 2-4% на рівні 83-86%. За 



розробленою технологією передбачається отримання двох продуктів: оксиду і 
карбонату нікелю. 

На південно-західній периферії Південно-Рафалівського рудопрояву міді 
виявлено 2 рудопрояви золота (0,1-11 г/т на інтервалі 0,3-1,0 м в 11 
свердловинах). Площа рудопроявів - 1 км2. Глибина залягання - 55-105 м. 
Золото вміщує срібло (до 12%) і мідь (до 6%). 

В межах Кухотсько-Більської площі при завірці 15 локальних геофізичних 
аномалій в західному облямуванні Перекальської структури на 10 з них 
розкрито брекчії гетерогенного складу (трубки вибуху); в двох свердловинах в 
немагнітній фракції з попереднім хімічним розкладанням (2 проби) виявлено по 
одному кристалу алмазу розміром 0,1-0,15 мм. За даними досліджень кристалу 
КВ УкрДГРІ встановлено його кімберліт-лампроїтове походження. 

Підготовлено до видання комплект Держгеолкарти-200 території аркуша 
М-35-ХХІІ (Староконстянтинів). 

Завершена підготовка геофізичної та геохімічної основ під ГДП-200 
території аркушів М-35-ХХ (Тернопіль) та М-35-ХХVI (Чортків). 

Складено та затверджено звіт «Ландшафтно-геохімічне районування 
території УЩ за умов проведення геохімічних робіт». 

Розроблені «Основні вимоги до геохімічних методів досліджень при 
геологорозвідувальних роботах». 

Видано комплекти Держгеолкарти-200  територій аркушів М-35-ХХІХ 
(Вінниця), М-35-ХІХ (Біла Церква), М-35-ХХV (Умань). 

Складена карта гідрогеологічного районування території діяльності 
ПДРГП «Північгеологія» за умовами формування режиму ґрунтових вод 
масштабу 1:200 000.  

Розроблені «Методичні вказівки» з пошуків та перспективної оцінки 
родовищ бурштину при регіональних геологічних дослідженнях, а також з 
пошуків та перспективної оцінки родовищ декоративно-оздоблювального 
каміння. 

Наказом ПДРГП «Північгеологія» № 147 від 15.08.2006 р. реформована 
організаційна структура підприємства.  

Утворені:  
Центр геофізичних досліджень (ЦГД) з підпорядкуванням йому 

Правобережної геофізичної, Каротажної, Львівської геолого-геофізичної 
партій, Інформаційно-обчислювального центру (директор ЦГД Качан І.О., 
головний геофізик ЦГД Ентін В.А.); 

Центр регіональних геологічних досліджень (ЦРГД) з підпорядкуванням 
йому Пошуково-знімальної партії та видавничої групи (директор ЦРГД 
Безвинний В.П.); 

Центральна лабораторія (ЦЛ) виділена зі складу УкрНВЦГД в структурний 
підрозділ прямого підпорядкування (Спектор Д.Р.); 

Спеціальний загін масових пошуків станом на 01.09. передано УкрНВЦГД 
(директор Клос В.Р.) 

 
 
 
 



2007 рік 
Складено звіт з розвідки південної частини Капітанівського родовища 

хромітових руд (титул 216). Запаси Cr2O3 за категорією С1+С2 склали 
387,34 тис. т, в.т.ч. кат. С1 – 234,61 тис. т. 

Виконано приріст запасів ТІО2 за категорією С1 Тростяницького 
розсипного родовища ільменіту в кількості 1,76 ум. од. (176% до плану). 

Складений і затверджений НТР Державної геологічної служби геологічний 
звіт «Пошукові роботи на рідкісні метали (тантал) в межах Звенигородсько-
Аннівської структурно-металогенічної зони». 

Складено звіт з оцінки перспектив титан-цирконієвих розсипів північно-
східного схилу УЩ (на території діяльності ПДРГП «Північгеологія»). За 
результатами робіт виділені перспективні ділянки з підрахунком перспективних 
(кат. Р2) і прогнозних ресурсів умовного ільменіту, відповідно, в тис. т.: 
Березівська (1722,9 і 812,6), Юрівсько-Козіївська (2700,0 і 2800,0), 
Мар’янівська (2050,0 і 1300,0), Григорівська (1657,0 і 3314,0). 

Державною геологічною службою розглянуті матеріали до оперативного 
приросту запасів торфу на торфовому родовищі «Радно» за категорією С1 у 
кількості 2089 тис. тонн (104,5% до плану). 

Забезпечено приріст запасів фосфоритів за кат. С1 у кількості 64,1 тис. т. 
Р2О5 (128,2% до плану). 

Підготовлено та передано на затвердження НТР ДГС приріст ресурсів 
вермікулітових руд кат. Р1 у кількості 102,3 тис. т. (102,3% до плану). 

Завершені роботи з пошуків вапняків для цукрової промисловості в 
Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях, забезпечено приріст 
ресурсів вапняків для цукрової промисловості за категоріями Р1+Р2 у кількості 
31,6 млн. т (105,3% до плану). 

План приросту запасів питних підземних вод за 2007 р. виконано на 
108,6%. 

Проведено конференцію «Гірничо-хімічна сировина України. Мінерально-
сировинна база та її освоєння». 

Проведено науково-практичну нараду «Дорогоцінні, виробні і 
облицювальні камені України. Мінерально-сировинна база та перспективи її 
розвитку». 

Проведено ІІІ міжгалузеву науково-практичну нараду «Сировинна база для 
виробництва фарфору, фаянсу, будівельної кераміки та скла. Розвиток 
керамічного виробництва». 

З 01 січня 2007 року на базі Комплексної та Подільської гідрогеологічних 
партій утворений Центр гідрогеологічних та геолого-екологічних 
досліджень (ЦГГЕД) (директор ЦГГЕД Нікіташ О.П.) 

 
2008 рік 
У відповідності до держзамовлення на 2008 р. забезпечено: 
- приріст рідкісних металів (тантал, ніобій)  рудопрояву «Мостове» за 

категорією Р1 у кількості 1642 ум. од. (109,5% до плану); 
- приріст запасів Cr2O3 південної частини Капітанівського родовища за 

категорією С2 у кількості 140,53 тис. т. (100,4% плану); 



- приріст запасів TiO2 категорії В Паромівського розсипного родовища 
ільменіту – 1,41 ум. од. (141% до плану); 

- приріст запасів Р2О5 Жванського родовища фосфоритів змішаного типу в 
Могилів-Подільському та Муровано-Куриловецькому районах Вінницької 
області за категорією С1 в кількості 90,3 тис. т. (113% до плану); 

- приріст запасів бурштину-сирцю ділянки Володимирець Східний за 
категорією С2 у кількості 2685,2 кг (134% до плану); 

- приріст запасів анортозиту родовища «Просіка» за категорією С1 у 
кількості 745,8 тис. м3 (249% до плану); 

- приріст запасів торфу родовища «Радно» в Рівненській області за 
категорією С1 в кількості 562 тис. т. (112,4% до плану). 

В ДКЗ України затверджені (Немийське) та апробовані запаси (Бушанське 
родовище) трепелу, кремнистої крейди та фосфатовмісних вапняків у Могилів-
Подільському і Ямпільському районах Вінницької області. 

Немийське родовище: трепел В+С1+С2 – 454,6 тис. т., кремниста крейда 
В+С1 – 3642 тис. т., фосфатовмісні вапняки В+С1 – 702,4 тис. т., малофосфатні 
вапняки В+С1 – 745,9 тис. т. 

Бушанське родовище: трепел С1+С2 – 206,2 тис. т., кремниста крейда С1 – 
812,3 тис. т., фосфатовмісні вапняки С1 – 330,2 тис. т., малофосфатні вапняки 
С1 – 703,8 тис. т. 

За результатами аналітичних досліджень проб лужно-ультраосновних 
порід (мельтейгітів-якупірангітів) Болярської інтрузії при завірці магнітної 
аномалії лінійного типу, в межах Новоград-Волинської площі виявлені 
акцесорні мінерали: хромшпінеліди, ільменіт, хромдіопсид, хроміт, а також 
піропи (в лужно-ультраосновних породах УЩ виявлені вперше). В межах 
ділянки Мочулянська в неогенових пісках виявлено кристал алмазу блідо-
зеленого кольору розміром 0,3х0,2х0,1 мм. 

Розроблено ТЕМ ділянки «Жиричі» та ТЕД ділянки «Південно-
Рафалівська» з позитивними результатами: для ділянки «Жиричі» розробка 
родовища очікується із рентабельністю 13,655 при бортовому вмісті міді 0,3%; 
для ділянки «Південно-Рафалівська» - із рентабельністю 8,57% при бортовому 
вмісті міді 0,2%. 

Підготовлено до видання методичний посібник «Аерокосмічні 
дослідження геологічного середовища». 

Підприємство приймало участь в міжнародному проекті дослідження 
ґрунтів Європи (GEMAS).  

Проект GEMAS виконувався Геохімічною експертною групою 
EuroGeoSurveys (EGS, Норвегія) разом з Eurometaux. Польові роботи 
виконувались на всій території України по сітці 50х50 км. Відбирались проби з 
сільськогосподарських та пасовищних ґрунтів. Результатом цієї масштабної 
роботи  стало видання в 2014 р. Геохімічного атласу ґрунтів Європи і в 2015 р. 
Геохімічного атласу ґрунтів України (за результатами проекту GEMAS) 

 
2009 рік 
Виконаний оперативний приріст запасів TiO2 за категоріями В+С1 в 

кількості 1,33 ум. од. (133% до плану). Матеріали з приросту запасів 
затверджені Державною геологічною службою.  



Виконаний оперативний приріст запасів гранодіориту Сновидовицької 
ділянки в Рокитнівському районі Рівненської області за категорією С1 в 
кількості 644,9 тис. м3 (129% до плану) 

Затверджений ДГС приріст запасів підземних питних вод в кількості 
117,2% до плану. 

Затверджений ДКЗ України звіт по титулу 210 «Розвідка Тарасівського 
родовища розсипних ільменіт-цирконових руд». Запаси руд прийняті в цифрах 
авторського підрахунку. 

Затверджені ДКЗ України звіт по титулу 105 «Розвідка Тростяницького 
розсипного родовища ільменіту». Запаси ільменіту прийняті в цифрах 
авторського підрахунку.  

Науковою радою з прогнозування Держгеолслужби затверджені ресурси 
міді за категоріями Р1 і Р2 рудопроявів Жиричі і Південно-Рафалівського та Р2 і 
Р3 інших ділянок та площ Волинського міднорудного району в цифрах 
авторського підрахунку. Запаси міді категорії С2 апробовані Державною 
геологічною службою в цифрах авторського підрахунку (161,17 тис. тонн). 

Складений звіт «Створення бази даних матеріалів геофізичних досліджень 
свердловин для забезпечення регіональних та пошукових 
геологорозвідувальних робіт на території діяльності ПДРГП «Північгеологія». 

Складений звіт «Пошуки родовищ високодекоративних гранітів в 
Олевському районі Житомирської області та Рокитнівському районі 
Рівненської області». 

Складений звіт «Складання апатитоносності Українського щита та його 
схилів». 

Видана легенда до гідрогеологічної карти комплекту Держгеолкарти-200; 
Донбаська серія. 

Розроблений нормативний документ «Метод спектрального аналізу з 
використанням фотоелектричного комплексу та автоматизованої розшифровки 
спектрів» та впроваджений в практику робіт. 

 
2010 рік 
Виконаний оперативний приріст запасів за категорією С1 двоокису титану 

в кількості 1,19 ум. од. (119% до плану). Матеріали з приросту запасів 
затверджені Державною геологічною службою. 

Виконані оперативні прирости запасів та ресурсів: 
- Нагорнянської ділянки Жванського родовища фосфоритів змішаного типу 

за категорією С2 у кількості 5,6 млн. т. руди (224% до плану); 
- вторинного каоліну за категорією Р2 у кількості 11,2 млн. т. (112% до 

плану); 
- силурійських вапняків для виробництва облицювальних і художньо-

декоративних виробів за категорією Р3 у кількості 21,0 млн. м3 (105% до плану); 
- бурштину ділянки «Каноничі» за категоріями Р1+Р2 у кількості 

2988,6 млн. м3 (до 149% до плану). 
Затверджений НТР Держгеолслужби приріст запасів питних підземних вод 

в кількості 710 тис. м3/рік. 
Складено та відправлено на погодження в ДГС наступні звіти: 



- «Розвідка південної частини Капітанівського родовища хромітових руд та 
пошукові роботи на інших ділянках»; 

- «Пошуки родовищ вермікуліту в центральній та північно-західній частині 
УЩ»; 

- «Пошуки родовищ кварцових пісків для виробництва скла у Київській 
області»; 

- «Оцінка перспективних площ на халцедоніт в межах Житомирської, 
Вінницької та Хмельницької областей»; 

- «Пошуки бурштину в межах ділянок Литвиця, Томашгород та Олексіївка 
в Рівненській області»; 

- «Оцінка ресурсів відходів теплових електростанцій на території 
діяльності ПДРГП «Північгеологія» та їх придатності для промислового 
використання»; 

- «Вивчення геофізичними методами зсувних структур Карпатського 
регіону». 

Видавничим центром підприємства видано Державні гідрогеологічні карти 
масштабу 1:200 000 території аркушів L-35-XXIII (Ізмаїл) та L-35-XXIX (Тулча) 
в межах України. 

Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт по державному обліку використання підземних вод і 
веденню ДВК за 2009 рік. Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ 
України» щорічний інформаційний звіт з моніторингу, обліку поширення і 
активізації ЕГП за 2009 рік. 

Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт за результатами моніторингу підземних вод за 2009 рік. 

 
2011 рік 
Виконаний річний приріст запасів за категорією С1 двоокису титану 

Паромівського розсипного родовища ільменіту в кількості 1,175 ум. од. (117,5% 
до плану) затверджений Держгеонадрами України. 

Виконаний річний приріст запасів нікелю за категорії С2 Прутівського 
рудопрояву сульфідних мідно-нікелевих руд в кількості 104,5 тис. тонн (104,5% 
до плану) затверджений НТР Держгеонадр України. 

Виконаний річний приріст запасів бурштину за категорією С2 ділянки 
«Каноничі» в кількості 1341,4 кг (134% до плану) і направлений на 
затвердження до Держгеонадр України. 

За результатами тематичної роботи підготовлено до видання і видано 
методичний посібник «Аерокосмічні дослідження геологічного середовища». 

Складений звіт «Пошуки корінних родовищ алмазів в межах Новоград-
Волинської площі» і направлений на погодження до Держгеонадр України. 

Складений звіт «Дослідно-виробничі роботи з розробки методики хімічно-
активаційного аналізу на платину та метали платинової групи» і направлений 
на погодження Держгеонадр України. 

Підготовлений і затверджений НТР Державної служби геології та надр 
України  приріст запасів питних підземних вод за ІІІ квартал 2011 року і за 
2011 рік в цілому в кількості 1166,4 м3/д, або 129% до річного плану. 



Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт по державному обліку використання підземних вод і 
веденню ДВК за 2010 рік. 

Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт з моніторингу, обліку поширення і активізації ЕГП за 2010 
рік. 

Підготовлено і передано до ДВНП «Геоінформ України» інформацію по 
строкових вимірах положення підземних вод за 2010 р. та 1-й місяць 2011 р. для 
складання довгострокового прогнозу по території України. 

Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт за результатами моніторингу підземних вод за 2010 рік. 

 
2012 рік 
Виконаний річний приріст запасів двоокису титану Паромівського 

розсипного родовища ільменіту в кількості 1,20 ум. од. (240% до плану) і 
направлений на затвердження до Держгеонадр України. 

Виконаний річний приріст запасів циркону категорії С2 Юрівсько-
Козіївської ділянки ільменіт-рутил-цирконових руд в кількості 101,7 тис. тонн 
(101,7% до плану) і направлений на затвердження в Держгеонадра України. 

Виконаний річний приріст запасів бурштину за категорією С2 ділянки 
«Каноничі» в кількості 1500,8 кг (250% до плану). 

Виконаний річний приріст запасів питних підземних вод в кількості 
175,2 тис. м3/рік (116,8% до плану) і направлений на затвердження до 
Держгеонадр України. 

Виконано тиражування пояснювальної записки та гідрогеологічних карт 
комплекту Держгеолкарти України масштабу 1:200 000 М-36-XV (Валуйки), М-
37-ХХІ (Сватове) в межах України. 

Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт з державного обліку використання питних підземних вод і 
веденню ДВК за розділом «Підземні води» за 2011 рік. 

Підготовлений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт з моніторингу, обліку поширення і активізації ЕГП за 
2011рік. 

Складений і переданий до ДВНП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт за результатами моніторингу підземних вод за 2011 рік. 

 
На базі Північного державного регіонального геологічного підприємства 

«Північгеологія» шляхом виділення частини його майна утворене державне 
підприємство «Українська геологічна компанія» (ДП «УГК») 
(В.о. генерального директора Падалко О.В.) 

З 14 березня 2012 року у складі підприємства створені наступні виробничі 
структурні підрозділи прямого підпорядкування: Ковельська геологічна партія 
(Начальник партії Жуйков М.І.); Рівненська геологічна партія (Начальник партії 
Савчук П.Д.). 

У складі Центру гідрогеологічних та геолого-екологічних досліджень – 
Волинська гідрогеологічна партія (Начальник партії Туручко Л.І.). 



З 1 червня 2012 року ліквідовані: Рівненська геологічна експедиція; 
Наддністрянський геологічний загін  Побузької ГРЕ; група системи управління 
підприємства. 

З 1 червня на базах майна Правобережної геологічної експедиції та 
Побузької геологічної експедиції створений відокремлений структурний 
підрозділ – Правобережна геологічна експедиція з правом ведення повного 
госпрозрахунку (Начальник експедиції Кулик С.М.). 

З 1 серпня ліквідовані, як виробничі підрозділи: Ковельська геолого-
розвідувальна експедиція, Київська геологорозвідувальна експедиція і створені 
Київська бурова партія (нач. Костюченко І.П.) та Ковельська бурова партія 
(Кириченко С.П.). 

 
 
2013 рік 
Складено звіт «Розвідка торфового родовища «Радно» в Рівненській 

області». Звіт та ТЕО постійних кондицій направлено на розгляд та 
затвердження запасів в Державну комісію України по запасах корисних 
копалин. 

Виконаний приріст запасів за категорією В+С1 двоокису титану 
Паромівського родовища ільменіту в кількості 0,55 ум. од. і направлений на 
затвердження до Держгеонадр України. 

Виконаний річний приріст запасів бурштину за категорією С2 ділянки 
«Каноничі» в кількості 1371,0 кг і направлений на затвердження до 
Держгеонадр України. 

Підготовлено та передано до ДНВП «Геоінформ України» інформацію по 
стокових вимірах положення рівня підземних вод по 20 свердловинах за 
2012 рік та 1-й місяць 2013 р. для складання довгострокового прогнозу по 
території України. 

Складений і переданий до ДНВП 
«Геоінформ України» щорічний інформаційний 
звіт за результатами моніторингу підземних вод 
за 2012 рік. 

 
Відповідно до затвердженої структури 

підприємства ДП «УГК» (в.о. генерального 
директора Слободян Б.І., головний геолог 
Приходько В.Л.): 

 з 15 липня 2013 року створена Київська 
гідрогеологічна експедиція (КГЕ) на базі 
ліквідованого Центру гідрогеологічних та 
геолого-екологічних досліджень (начальник КГЕ 
Нікіташ О.П.); 

з 01 серпня 2013 року створена Житомирська 
геологічна експедиція (ЖГЕ) (начальник 
Мазко М.І.), як відокремлений структурний 
підрозділ; 

ДП «УГК» проводилось 
буріння свердловини на 
термальні води у 
Закарпатській області 
(2013-2014 рр.). Глибина 
свердловини – 812м при 
кінцевому діаметрі 191мм; 
станком Т4 W. При 
проведенні пробної відкачки 
отримано дебіт 36 м3/год і 
температуру води 46-48°С. 
У процесі проходки 
свердловини виконувався 
повний комплекс 
геофізичних досліджень для 
визначення інтервалів 
водопритоків, температури 
води. 



з 01 серпня 2013 року створена Волинська геологічна експедиція (ВГЕ) 
(начальник Вишневський С.П.), як відокремлений структурний підрозділ. 

 
2014 рік 
Виконаний приріст запасів циркону категорії С2 Юрівсько-Козіївської 

ділянки ільменіт-рутил-цирконових руд в кількості 100,3 тис. тонн (100,3% до 
плану) і направлений на затвердження в Держгеонадра України. 

Складений і переданий до ДНВП «Геоінформ України» щорічний 
інформаційний звіт за результатами моніторингу підземних вод за 2013 рік. 

З 1 жовтня 2014 року зі складу Центральної лабораторії виведені 
лабораторії технології збагачення корисних копалин, інженерно-геологічна та 
технологічна лабораторії та на їх базі створена Технологічна лабораторія 
(нач. Звенігородська Т.М.) 

 
2015 рік 
Виконаний приріст запасів TiO2 категорії С2 Юрівсько-Козіївської ділянки 

ільменіт-рутил-цирконових руд в кількості 0,35 ум. од. (119% до плану) і 
направлений на затвердження в Держгеонадра України. 

Виконаний приріст запасів бурштину категорії С2 ділянки «Каноничі» в 
кількості 1703,9 кг (142% до плану) і направлений на затвердження в 
Держгеонадра України. 

З 01 січня 2015 року шляхом виведення із складу Волинської геологічної 
експедиції Рівненської комплексної геологічної партії та Ковельської 
комплексної геологічної партії на їх базі створена Рівненська комплексна 
геологічна партія, як підрозділ прямого підпорядкування (нач. Туручко Л.І.) 

З 01 грудня 2015 року ліквідований Відділ інформаційних технологій з 
підпорядкуванням його працівників Виробничому відділу 
(нач. Дорошенко А.В.). 

 
2016 рік 
Виконаний оперативний приріст запасів циркону категорії С2 в кількості 

0,11 ум. од. (101,06% до держзамовлення) та титану – 0,33 ум. од. (103,27% до 
держзамовлення) 

Підготовлені до видання графічні матеріали та пояснювальні записки 
Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000 аркушів М-34-VI 
(Влодава), М-35-І (Камінь-Каширський) в межах України. 

Складені та направлені матеріали з геолого-економічної оцінки (ГЕО-1) 
Паромівського розсипного родовища ільменіту для затвердження запасів у ДКЗ 
України. 

Складено 4 звіти: 
• «Геолого-прогнозне картування масштабу 1:200 000 західної частини 

Прип’ятського бурштиноносного басейну з оцінкою перспектив на бурштин» 
• «Пошуки корінних родовищ алмазів в межах Кухотсько-Більської площі» 
• «Систематизація, облік та зберігання зразків гірських порід і органічних 

залишків, відібраних при геологорозвідувальних роботах» 



• Забезпечення єдності вимірювань гравіметричних і магнітометричних 
досліджень, а також досліджень складу і властивостей мінеральної сировини та 
об’єктів довкілля.» 

 
З 01 березня створений структурний підрозділ – Центр Управління майном 

(директор  Центру Челбаєва І.А.) 
 
З 1 липня 2016 року припинена як відокремлений структурний підрозділ 

Житомирська геологічна експедиція. 
 
2017 рік 
Складено звіт «Розвідка Паромівського розсипного родовища ільменіту».  

Виконаний оперативний  приріст запасів категорій С2 в кількості: циркон – 
0,43 ум.од. (43% до державного замовлення), ТіО2 – 0,61 ум. од. (609% до 
державного замовлення) і направлений на розгляд та затвердження у 
Держгеолнадра України. 

Виконаний оперативний приріст запасів підземних вод в кількості 
30 тис. м3/рік (100% до державного замовлення) і направлений на розгляд та 
затвердження у Держгеолнадра України. 

Підготовлені до видання графічні матеріали та пояснювальні записки 
Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000 аркушів М-35-VI 
(Хойники), в межах України та М-35-ХХІІ (Старокостянтинів). 

08 - 11 грудня 2017 року в м. Шеньян (Китай) відбулася перша робоча 
конференція міжнародного проекту спільної роботи з гео-екологічного 
вивчення (Global Black Soils Critical Zone Geo-Ecological Survey - BASGES) в 
рамках міжнародної програми МПГК (IGCP - "Land resource evolution 
mechanism and its sustainable use in global black soil critical zone") під 
головуванням директора Шеньянської геологічної служби професора Li 
Zhizhong та його заступника професора Wang Daming. В роботі конференції 
прийняли участь представники 10 країн світу (Китай, США, Канада, Англія, 
Німеччина, Австралія, Україна, Греція, Чехія, Монголія). На конференції 
обговорювались питання можливостей геохімічних та дистанційних 
аерокосмічних методів досліджень для вивчення та порівняння чотирьох 
найбільших чорноземних провінцій світу та їх критичних зон. 

Від України в роботі конференції взяла участь делегація ДП «Українська 
геологічна компанія» у складі генерального директора – Богдана Слободяна та 
директора Українського науково-виробничого центру геохімічних досліджень 
ДП «УГК» – Володимира Клоса. 

У ході пленарних засідань зроблена оглядова презентація геохімічних та 
аерокосмічних досліджень чорноземних ґрунтів України (Ukrainian Black Soil 
Research: A Review and its Prospects), яка була підготовлена ДП «Українська 
геологічна компанія» (Клос В.Р.) та Інститутом геологічних наук 
(Філіповіч В.Є.). Також були обговорені можливі напрямки та шляхи подальшої 



міжнародної співпраці в питаннях геохімічних та аерокосмічних досліджень 
чорноземних ґрунтів. 

 
З 10 липня 2017 року ліквідований Центр управління майном. 
 

Склад Державного підприємства «Українська геологічна 
компанія» станом на 01.01.2018 р. 

 
Київська гідрогеологічна експедиція 

Адреса: м.Київ пров.Геофізиків,10 
Начальник: Нікіташ О.П. 

Виконує:  
– повний комплекс гідрогеологічних робіт: вивчення і картування 

гідрогеологічних, інженерно-геологічних і еколого-геологічних умов, сучасних 
геологічних і техногенних процесів; вивчення режиму підземних вод та 
екзогенних геологічних процесів; оцінка експлуатаційних запасів підземних 
питних, технічних і мінеральних вод; розробка проектів та буріння 
експлуатаційних свердловин на воду. 

– буріння свердловин на воду.  
1. Визначення можливості буріння свердловини та необхідної глибини 

свердловини. Власна найбільш повна база даних експлуатаційних свердловин з 
різних водоносних горизонтів щодо глибини, якості води та дебіту). 

2. Повний комплекс робіт «під ключ» – від проектування до лабораторного 
контролю і складання Паспорту свердловини. 

3. 5 років гарантії на технічний стан свердловини. Конструкція 
свердловини унеможливлює забруднення стічними і поверхневими водами. 

4. Оптимальна комплектація свердловини (труби, насос, фільтри) – у 
відповідності з Вашими побажаннями і фінансовими можливостями. 

5. Геофізичні дослідження свердловини для вибору інтервалу 
встановлення фільтрів. 

6. Лабораторний контроль – наявність власної атестованої лабораторії. 
7. Геофізичні дослідження свердловини для контролю за конструкцією та 

якістю буріння свердловини. 
Деякі реалізовані проекти: 
• Забезпечення питною водою населених пунктів Чернігівської області 

(свердловини до 700 м, в три колони). 
• Оцінка стану та ремонт свердловин, що забезпечують водою 

багатотисячні масиви столиці, у воду яких потрапили небезпечні стоки. 
Упередження надзвичайної санітарно- епідеміологічної ситуації (Бортничі, 
Троєщина). 

• Артезіанські свердловини на Юрський та Сеноманський водоносні 
горизонти для лідерів продуктового та алкогольного ринку України. 

• Свердловини на термальні води в Закарпатті з температурою 46-48°, 
дебітом 36 м3/год і глибиною до 900м. 

 
До складу Київської гідрогеологічної експедиції входять:  



Київська бурова партія (Начальник: Костюченко І.П.) 
Подільська гідрогеологічна партія (Начальник: Грабар П.І.) 
 
 

Український науково-виробничий центр геохімічних 
досліджень (УкрНВЦГД) 

 
Адреса: м.Київ пров.Геофізиків,10 

 
Директор: Клос В.Р. 
Виконує геохімічні, еколого-геохімічні, радіоекологічні роботи та 

дослідження 
Визначення еколого-геохімічного стану природних територій, 

сільськогосподарських угідь, міських агломерацій та промислових об’єктів. 
Моніторингові еколого-геохімічні та гідрохімічні спостереження. 
Визначення вмісту важких металів у ґрунтах. Відбір проб ґрунту в межах 

сільськогосподарських, перелогових, лісних та заповідних земель згідно 
нормативних вимог України та визначення вмісту важких металів у відібраних 
пробах. Порівняння отриманих результатів із фоновими концентраціями 
хімічних елементів у ґрунтах регіону робіт та складання відповідного звіту. 

Радіаційно-гігієнічна оцінка рівнів забруднення об’єктів довкілля, 
територій техногенних об’єктів природними та техногенними радіонуклідами. 

Виміри концентрацій парів ртуті в атмосфері виробничих і житлових 
приміщень та ґрунтовому повітрі. 

Оцінка еколого-геохімічного та радіоекологічного стану звалищ. 
Визначення ефективності роботи очисних споруд. Моніторингові 

спостереження за концентрацією основних компонентів забруднення 
промислових скидів та стічних вод до і після очисних споруд та визначення 
ефективності їх роботи. 

 
За останні 10 років було виконано різноманітні екологічні та геохімічні 

проекти. Серед них найцікавіші: 
• Дослідження впливу мулових полів Бортницької станції аерації на 

довкілля. 
• Підготовка матеріалів для екологічного блоку українсько-фінського 

проекту ICI-GIMI „Нарощування потенціалу для створення 
геоінформаційної системи європейського типу у геологічній галузі 
України”. 

• Створення геохімічної карти Східного Приазов’я 
• Геохімічне картування території Бориспільського району 
• Екологічний вплив гідровидобутку піску на акваторію р. Дніпро 
• 10-річний моніторинг еколого-геохімічного стану грунтів в районі 

золовідвалів Трипільської ТЕС 
• Участь у міжнародному проекті з геохімічного картування 

сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS) 
 



 
Центральна лабораторія 

 
Адреса: м.Київ пров.Геофізиків,10 
 
Начальник: Спектор Д.Р. 
Виконує комплексне лабораторне супроводження геологорозвідувальних 

робіт 
 
До складу Центральної лабораторії входять фізико-хімічна, ядерно-

фізична, мінералого-петрографічна та технологічна лабораторії. Вже понад 80 
років виконує лабораторні дослідження на найвищому професійному рівні з 
вивчення та дослідження складу і властивостей мінералів, гірських порід, руд, 
продуктів їх переробки, твердих негорючих корисних копалин, торфу, 
сапропелю, виробів, мінералів, техногенних об’єктів довкілля, підземних та 
поверхневих вод. 

 
ФІЗИКО-ХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 

• Визначення масових часток хімічних елементів (близько 60) в гірських 
породах, твердих негорючих корисних копалинах, мінералах, рудах і 
продуктах їх переробки, ґрунтах, торфах, підземних, поверхневих та 
стічних водах, природних та технологічних об’єктах довкілля; 

• визначення загально-санітарних та токсикологічних показників води; 
• визначення пестицидів, поверхнево-активних речовин, фенолів, 

нафтопродуктів в ґрунтах і водах; 
• визначення агрохімічних та екологічних показників ґрунтів. 

 
Методи, які застосовуються: атомно-абсорбційний; кулонометричний; 

хроматографічний; колориметричний; полум’янофотометричний; 
спектральний; іоноселективний. 

 
ЯДЕРНО-ФІЗИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 

• Кількісне визначення хімічних елементів в рудних та нерудних корисних 
копалинах, об’єктах довкілля; 

• альфа-, бета- гамма- спектрометричні вимірювання; 
• радіаційно-гігієнічна оцінка води, виробів та сировини, з якої вони 

виготовляються; 
• складання радіаційно-гігієнічного паспорту. 

 
Методи, які застосовуються: гамма-спектрометричний; нейтронно-

активаційний; рентгено-спектральний; рентген-флюорисцентний. 
 
 



МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 
• Визначення мінерального складу осадових порід, руд, продуктів 

збагачення, сировини для будівельних робіт, сучасних техногенних 
новоутворень; 

• дослідження мінералів-супутників при пошуках алмазів. 
 
Методи, які застосовуються: кількісний, напівкількісний мінералогічний 

аналіз; літологічний аналіз 
 
ТЕХНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ (нач. Звенигородська Т.М., 

пров. Радіщева, 5) 
• Вивчення речовинного складу мінеральних різновидів руд; 
• встановлення принципової схеми вилучення корисних мінералів; 
• вибір схеми переробки руди з визначенням технологічних показників 

збагачення для складання ТЕО кондицій і підрахунку запасів; 
• вивчення інженерно-геологічних характеристик грунтів; 
• вивчення фізико-механічних властивостей нерудних корисних копалин: 

вогнетривких та бентонітових глин, каолінів, будівельних та 
облицювальних матеріалів ( пісок, гравій, щебінь, бутовий камінь.) 

 
Методи, які застосовуються: гравітаційне збагачення; електромагнітне 

збагачення; електростатичне збагачення; флотаційне збагачення; кількісний, 
напівкількісний мінералогічний аналіз; фізико-механічні методи згідно з 
нормативними документами 

 
 

Центр регіональних геологічних досліджень (ЦРГД) 
 
Адреса: м.Київ пров.Геофізиків,10 
Директор: Дерій М.М  
 
Виконує: 

- роботи за державним замовленням: 
• геологічне довивчення площ та підготовка до видання аркушів 

Держгеолкарти 1:200 000 – 1:50 000. 
• Прогнозно-геологічне картування на різні види корисних копалин 

масштабу 1:200 000-1:50 000 
- Пошуково-розвідувальні роботи 
• Пошуки 
• Пошукова оцінка 
• Розвідка 
• Розвідка всіх видів корисних копалин (крім нафти і газу) 

- Тематичні та картоскладальні роботи 
• Визначення перспектив територій на різні види корисних копалин 

шляхом вивчення опублікованих фондових та архівних матеріалів 



• Вивчення закономірностей розміщення та прогнозування корисних 
копалин в межах відомих гірничо-рудних районів та нових. 

 
 

Центр геофізичних досліджень (ЦГД) 
 

Адреса: м.   Київ пров. Геофізиків,10 
Директор: Качан І.О.  
 

Виконує: 
- Гравірозвідку, магніторозвідку та електророзвідку методом ВП на 

пошуки заліза, хроміту, ільменіт-титанових руд, золота і т.ін.; 
- Електророзвідку, магніторозвідку та гравірозвідку в інженерно-

екологічних дослідженнях; 
- Геофізичний супровід при пошуках та розвідці родовищ неметалічної 

сировини;  
_ Геофізичний супровід бурових робіт при пошуках та розвідці графіту, 

флюориту, фосфориту, сировини для фарфоро-фаянсової, скляної, 
металургійної та будівельної промисловості: каоліну, піску, польовошпатової 
сировини, глини, гранітів, будівельного каміння, вапняків та доломітів, туфів, 
базальтів, мергелів, крейди, гіпсу, суглинків тощо. Виконується площинна 
електророзвідка ВЕЗ. 

- Аеромагнітну зйомку 
До складу геофізичного комплексу входить високоточна аеромагнітна 

зйомка з супутниковою системою навігаційного забезпечення. 
Використовується для пошуків родовищ алмазів, рудних корисних копалин, а 
також для вирішення структурних задач нафтової геології. 

- Пошуки та розвідка родовищ кам’яного та бурого вугілля та горючих 
сланців. 

- Геофізичні дослідження свердловин для гідрогеології. 
Роботи виконуються в різноманітних геологічних регіонах України для 
вирішення наступних задач: 

• Забезпечення безкернового буріння гідрогеологічних свердловин, 
визначення літологічного складу та стратиграфічної будови розрізу; 

• Виявлення в розрізі присутності водоносних горизонтів та відповідних 
водоупорів ,встановлення внутрішньої будови водоносних горизонтів; 

• Визначення інтервалів посадки фільтрів, контроль правильності їх 
встановлення відносно водоносних горизонтів, визначення дебіту окремих 
інтервалів фільтрової колони; 

• Встановлення глибин, інтервалів та дебіту водоносних прошарків у 
тріщинних колекторах; 

• Встановлення існинної конструкції обсадних колон, виявлення її 
герметичності, визначення наявності свищів в обсадній колоні, через які в 
свердловину потрапляє забруднена вода, створення відеозображення 
внутрішньої будови гідрогеологічної свердловини; 



• Підвищення водовіддачі нових та діючих свердловин, що експлуатуються 
протягом багатьох років, методом пневмо-гідравлічного збудження; 

• Контроль наявності можливого зв’язку водоносних горизонтів з 
поверхневими, техногенно забрудненими водами; 

• Радіологічний контроль за наявністю радіоактивного забруднення води. 
- Геофізика для пошуку підземних вод. 

 
До складу Центру геофізичних досліджень входить: 
Каротажна партія 
Адреса: м.Київ, пров.Геофізиків, 10, 
Начальник: Скирта Г.В.  
 
Виконує: 

- Каротажні роботи для регіональних геологічних досліджень та 
геологічної зйомки. 

Роботи проводяться з метою літологічного розшарування кристалічних порід, 
літологічного та стратиграфічного розшарування осадових порід, визначення 
елементів залягання порід, пошуків родовищ корисних копалин (Fe, Ti, F, Be, 
графіт, вугілля тощо), створення відеопанорам внутрішньої поверхні 
пробурених свердловин. 

 
Правобережна геологічна експедиція 

 
Адреса: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, 1 
Начальник: Кулик С. М.  
 
Виконує: 
– геологічні роботи; 
– буріння свердловин на воду; 
– пошуково-розвідувальне буріння 
 
До складу Правобережної геологічної експедиції входить: 
Побузька геологічна партія 
Адреса: Вінницька обл., Тиврівський р-н, м.Гнівань, вул. Побузька,70 
Начальник: Задорожний Ю.О.  

 
Житомирська геологічна експедиція 

Адреса: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт. Нова Борова, вул. 
Коцюбинського, 8 
В.о. начальника:  Яковенко С.В. 
 
Виконує: 
– геологічні роботи; 
– гідрогеологічі роботи. 

 
 



Волинська геологічна експедиція 
 

Адреси: 45000, м. Ковель, вул. Шевченка 115, 
Начальник: Вишневський С.П  
 
Виконує: 
– буріння свердловин на воду; 
– пошуково-розвідувальне буріння. 

 
 

Рівненська комплексна геологічна партія 
 

Адреси: м.Рівне, вул.Курчатова, 11, м.Ковель вул.Шевченка 115 
Начальник: Туручко Л.І.   
 
Виконує: 
– геологічні роботи 
– гідрогеологічні роботи. 

 
 

Торфорозвідувальна партія 
 

Адреса: м.Київ, пров. Геофізиків, 10 
Начальник: Михальчук В.Б.   
Виконує геологічні роботи з пошуків торфу і сапропелю. 
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